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VOORWOORD

Voorwoord

‘Zelfverdichtend’ beton is het centrale thema van het gecombineerd theoretische,

experimentele onderzoek ‘Invloed van de korrelopbouw van het poederdeel op de 

rheologie en sterkte van ‘zelfverdichtend’ beton’ en het experimentele onderzoek 

‘Schuifkrachtoverdracht in contactvlakken van ‘zelfverdichtend’ beton bij prefab 

elementen’. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het afstudeerwerk van de 

studie voor Bouwkundig Ingenieur aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven, capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen. 

Het deelrapport dat voor u ligt, is het resultaat van het onderzoek naar de ‘Invloed van 

de korrelopbouw van het poederdeel op de rheologie en sterkteontwikkeling van 

zelfverdichtend beton’. Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de 

medewerking en ondersteuning van Ankerpoort N.V. en ‘Tillman Chemische

Bouwstoffen’. Wij willen beide bedrijven graag bedanken voor de gastvrijheid, het

beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten en het voor een groot deel mogelijk

maken van de uitvoering van dit deelonderzoek. 

Wij vinden het uiterst jammer en frustrerend dat wij in dit deelonderzoek niet de 

gewenste doelstellingen hebben kunnen bereiken. Tegenslagen met betrekking tot de 

beschikking van middelen en faciliteiten hebben ons genoodzaakt alternatieven te 

zoeken waardoor helaas veel kostbare tijd verloren is gegaan.

Onze dank gaat uit naar Prof. Ir. H.W. Bennenk van Bennenk Consultancy B.V., Prof. 

Dr. Ir. D.A. Hordijk, Ing. S.J. de Boer verbonden aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, Ir. K.v.d.Plas en B. Winkens van Ankerpoort N.V., R.Tillman en 

Dr.rer.nat. G.Wolter van Tillman chemische bouwstoffen en Ing. P.A.M. Offermans

eveneens student aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij allen hebben ons van 

veel informatie voorzien en/of door hun enthousiasme nieuwe ideeën en inzichten

aangereikt. Daarnaast ook onze dank aan familie en vrienden voor hun steun en 

toeverlaat.
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SAMENVATTING

Samenvatting

De ontwikkeling van zelfverdichtend beton heeft voor grote veranderingen gezorgd in 

de prefab betonindustrie. Door de introductie van een nieuw type plastificeerder en 

het verhogen van het poedergehalte, werd het mogelijk de verwerkingseigenschappen 

van de betonspecie te beïnvloeden. 

Zelfverdichtend beton samengesteld volgens de Japanse methode bevat circa 70% 

toeslagmateriaal op volumebasis, de resterende 30% wordt door de pasta ingenomen.

Hoewel het pastadeel aanzienlijk kleiner is, bepaalt het grotendeels de 

verwerkbaarheid van de betonspecie, de sterkteontwikkeling en de eindsterkte. Dit 

afstudeeronderzoek richt zich uitsluitend op het pasta niveau, dus cement, vulstof, 

water en eventueel hulpstof. Om de sterkteontwikkeling te waarborgen en de 

gewenste verwerkbaarheid te realiseren, ligt het percentage cement en vulstof binnen 

relatief nauwe grenzen. In de praktijk wordt een volumeverhouding van 60% cement

en 40% vulstof gehanteerd. Onderzocht is of het poederdeel zodanig samengesteld

kan worden, dat een optimale pakking van de poeders wordt bereikt. Te verwachten is 

dat het minimaliseren van de holle ruimten leidt tot een toename van de druksterkte en

een verbetering van de duurzaamheid van het beton. Daarnaast verhoogt een dichtere

pakking het onderlinge contact, waardoor de verwerkbaarheid beïnvloed kan worden. 

Doelstelling van het onderzoek is de invloed van de korrelverdeling op het holle 

ruimte percentage te kwantificeren en een relatie te leggen tussen het holle ruimte

percentage, de rheologie (de waterbehoefte en de verwerkbaarheid) en de 28-daagse 

druksterkte.

Het holle ruimte percentage van cementen, vulstoffen en combinaties van cementen

en vulstoffen is berekend conform het Modified Compressible Packing Model. Voorts 

is op empirische wijze de waterbehoefte, de verwerkbaarheid en de 28-daagse 

druksterkte van pasta’s bepaald. Met behulp van de Vicat test is de waterbehoefte 

vastgelegd waarbij 500 gram poeder een standaard consistentie bereikt. Om de 

verwerkbaarheid van pasta’s vast te leggen is de Viscomaat een ideaal gereedschap. 

Door de weerstand te meten bij verschillende omwentelingssnelheden kan de 

inwendige schuifspanning en de dynamische viscositeit worden bepaald. Aan de hand 

van prisma’s (40 x 40 x 100 mm
3
) is de 28-daagse druksterkte vastgesteld. 

Het holle ruimte percentage berekend conform de MCPM, onderschrijft dat fijne 

materialen, op grond van hun slechte verdichtbaarheid, beschikken over een hoger 

holle ruimte percentage dan grove materialen. Daarnaast is aangetoond dat de 

korrelopbouw een belangrijke invloedsfactor is op het holle ruimte percentage en de 

waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie. 

Indien een combinatie is opgebouwd uit materialen met een duidelijk verschillende 

korrelopbouw, worden de holle ruimten tussen de grove delen opgevuld met fijn 

materiaal, dit leidt tot een dichtere pakking. Door de korrelverdelingen op elkaar af te 

stemmen is het mogelijk om een minimum holle ruimte percentage te realiseren dat

lager is dan het minimum holle ruimte percentage van het cement en de vulstof 

afzonderlijk. Indien materialen met dezelfde korrelopbouw worden gecombineerd,

leidt dit tot interferentie en is geen optimalisatie mogelijk. Bij alle combinaties wordt 

het minimum holle ruimte percentage bereikt bij 25-75% tot 0-100% (v/v) cement en 
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SAMENVATTING

vulstof. Bij een volumeverhouding van 60% cement en 40% vulstof is de winst, die 

door optimalisatie bereikt kan worden, beperkt.

De waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie volgt de trend van 

het holle ruimte percentage. Bij een combinatie van materialen met een ‘gelijksoortig’

aandeel zeer fijn materiaal kan een optimum worden bereikt dat lager is dan de 

minimum waterbehoefte van het cement en de vulstof afzonderlijk. Bij combinaties 

met een ‘uiteenlopend’ aandeel zeer fijn materiaal is geen optimalisatie mogelijk. De

volumeverhouding cement en vulstof waarbij de minimale waterbehoefte wordt 

bereikt, verschilt van –10% tot +10% ten opzichte van het minimum holle ruimte

percentage. Door de korrelverdelingen van cement en vulstof op elkaar af te stemmen

is het mogelijk een additionele reductie van de waterbehoefte te realiseren,

waarschijnlijk als gevolg van een verlaging van het holle ruimte percentage. 

Uit de resultaten van de Viscomaat-meting kan worden afgeleid dat, bij een constante 

rotatiesnelheid, gedurende de tijd een lichte verhoging van de weerstand wordt

waargenomen. Dit verschijnsel is mogelijk toe te schrijven aan het ontstaan van 

reactieproducten als gevolg van het hydratatieproces. Naarmate meer cement wordt 

vervangen door vulstof neemt de invloed van het hydratatieproces af en wordt een 

relatief kleinere stijging van de weerstand waargenomen. Omdat vulstoffen minder

water vragen dan cement, is bij vervanging van cement door vulstof, bij een constante 

w.p.f., meer ‘overtollig’ water beschikbaar. De inwendige schuifspanning neemt af 

(de vloeimaat neemt toe) en de dynamische viscositeit stijgt (de pasta is eenvoudiger 

te verwerken). 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek tonen aan dat de passing van de 

korrelverdelingen van cement en vulstof invloed uitoefenen op het holle ruimte

percentage en de waterbehoefte. Aangenomen mag worden dat hierdoor ook de 

verwerkbaarheid, de duurzaamheid en de sterkte van het beton beïnvloed worden. 
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1. INLEIDING

1. Inleiding 

De, in 1998, door BELTON ingezette ontwikkeling van zelfverdichtend beton heeft 

voor grote veranderingen gezorgd in de prefab betonindustrie. Door de introductie van 

een nieuw type plastificeerder en een verhoging van het poedergehalte werd het 

mogelijk om de verwerkingseigenschappen van de betonspecie te beïnvloeden. Een 

combinatie van een hoge vloeibaarheid, weerstand tegen ontmenging en een 

zelfontluchtend vermogen zijn vereisten om beton als zelfverdichtend te kunnen 

beschouwen. Om bovenstaande eigenschappen te kunnen realiseren, is het 

noodzakelijk de rheologie van de betonspecie te beheersen. Sinds ultimo 1999 wordt 

zelfverdichtend beton op ruime schaal in de prefab betonindustrie toegepast. 

In het kader van een verdere optimalisering van zelfverdichtend beton is in 2002 een 

samenwerking ontstaan tussen de prefab betonindustrie (BFBN), de betonmortel-

industrie (VOBN) en een cluster van leveranciers van cement en vulstoffen. Voor dit 

samenwerkingsverband is een vooronderzoek uitgevoerd om vast te stellen of, een 

niet puzzolane vulstof, zoals kwartsmeel en kalksteenmeel een substantiële bijdrage 

levert aan de sterkte(ontwikkeling) van het beton. 

In dat vooronderzoek werd geconcludeerd dat de random gekozen kwartsmelen en 

kalksteenmelen gecombineerd met een gangbaar type cement een bijdrage leveren aan 

de sterkteontwikkeling van het beton. Deze sterktebijdrage berust voornamelijk op het 

feit dat de onderlinge korrelverdelingen van de poeders beter op elkaar kunnen 

aansluiten, het zogenaamde ‘Füller-effect’, en de aanwezigheid van meer

poederkorrels in het water ten tijde van het begin van de gelvorming.

De geconstateerde toename in druksterkte van het ZVB, was aanleiding voor een 

gezamenlijke actie van leveranciers en producenten om na te gaan wat de 

consequenties zijn, op de constructieve eigenschappen en de duurzaamheid van ZVB 

met kalksteenmeel als vulstof. De aanzet van dit onderzoek is op het moment van 

schrijven in handen van de CUR-commissie VC 79. 

Omdat de sterktebijdrage van vulstoffen geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd 

door het ‘Füller-effect’, ligt het voor de hand om te onderzoeken of het poederdeel 

zodanig is samen te stellen, te graderen, dat een minimaal holle ruimte percentage van 

de poeders wordt bereikt. De verwachting is dat het minimaliseren van de holle 

ruimten leidt tot een toename van de betondruksterkte en een verbetering van de 

duurzaamheid van het beton bij een gelijke water-cementfactor en gelijk zal blijven 

bij een kleine verhoging van de water-cementfactor.

Daarnaast is het ook interessant om te onderzoeken of een relatie gelegd kan worden 

tussen het holle ruimte percentage en de betondruksterkte, de verwerkbaarheid en de 

waterbehoefte van cement-vulstofcombinaties. Hierin ligt de basis voor het 

materiaalkundige deel van het afstudeeronderzoek, dat is verricht voor Ankerpoort 

NV.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 1



(Blanco)

2 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



2. FORMULERING STUDIE EN ONDERZOEK

2. Formulering studie en onderzoek 

2.1 Probleemstelling 

De doelstelling van het vooronderzoek was om vast te stellen of vrijwel inerte 

vulstoffen, zoals kalksteenmeel en kwartsmeel, een substantiële bijdrage leveren aan 

de sterkte(ontwikkeling) van het ZVB. Kwartsmeel kan als volledig inert worden 

beschouwd. Kalksteenmeel daarentegen levert naast de fysische, in het begin van de 

het hydratatieproces, ook een chemische bijdrage aan de sterkte. Uit de resultaten kon 

geconcludeerd worden dat de toepassing van kalksteenmeel en kwartsmeel, als 

vulstof, leidt tot een hogere druksterkte. Het was echter niet mogelijk om een concrete

uitspraak te doen in hoeverre sprake was van een fysische dan wel chemische 

bijdrage.

Indien de sterktebijdrage uitsluitend berust op fysische gronden, dan is sprake van het 

zogenoemde ‘Füller-effect’. Doordat de korrelverdelingen van de poeders beter op 

elkaar kunnen aansluiten kan een dichtere pakking en een hogere sterkte worden 

verkregen. Belangrijk is dat er meer poederkorrels in het water aanwezig zijn, 

waardoor de afstand die met de gelvorming moet worden overbrugd, wordt verkleind. 

De onderstaande vragen blijven niettemin onbeantwoord: 

Hoe verhoudt zich de pakkingdichtheid van een cement-vulstof mengsel, bij 

verschillende verhoudingen?

Is het mogelijk om parallellen te trekken voor verschillende cement-

vulstofcombinaties?

In hoeverre levert een dichtere pakking, dus een lager holle ruimte

percentage, een hogere eindsterkte op?

Wat zijn de consequenties van een dichtere pakking ten aanzien van de 

verwerkbaarheid, waterbehoefte en duurzaamheid?

Is het mogelijk om te optimaliseren naar sterkte, verwerkbaarheid en 

waterbehoefte, door de korrelverdelingen van cement en vulstoffen op elkaar 

af te stemmen?

Om zowel de vroege druksterkte, als de 28-daagse druksterkte, te waarborgen is in het

mengsel van zelfverdichtend beton een hoeveelheid van 300 tot 340 kg cement

benodigd. Om de gewenste verwerkbaarheid in ZVB mengsels te realiseren is een 

poederhoeveelheid (cement + vulstof) tussen 500 en 550 kg vereist. Het percentage 

cement-vulstof, (m/m), dat in de praktijk wordt toegepast ligt dus binnen relatief

nauwe grenzen. 

Er is nog weinig bekend van de specifieke eigenschappen waaraan vulstoffen moeten 

voldoen om maximaal te presteren in zelfverdichtend beton. Ook van de werking van 

de vulstoffen, met betrekking tot de vloei-eigenschappen, stabiliteit en 

sterkteontwikkeling, bestaat geen volledig beeld. Hiervoor is verder onderzoek 

vereist.
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2. FORMULERING STUDIE EN ONDERZOEK

2.2 Doelstelling 

Doelstelling van het onderzoek is om de invloed van de korrelverdeling op het holle 

ruimte percentage, dus de pakkingdichtheid, van cement-vulstofcombinaties te 

kwantificeren. Ook wordt getracht een relatie te leggen tussen het holle-ruimte

percentage, de rheologie (de waterbehoefte en de verwerkbaarheid) en de sterkte van 

de betreffende cement-vulstofcombinatie.

2.3 Taakstelling 

De studie naar de invloed van de korrelopbouw, van het poederdeel, op de rheologie 

en de sterkte is gestructureerd in drie hoofdlijnen:

Een literatuurstudie; 

Een theoretisch deel; 

En een experimenteel deel. 

De literatuurstudie naar zelfverdichtend beton dient als basis voor het te verrichten

onderzoek. De invulling van het theoretische en materiaalkundige deel, wordt mede

aan de hand van de literatuurstudie, geconcretiseerd.

In het theoretische deel wordt de pakkingdichtheid van cement-vulstofcombinaties

bepaald met behulp van een theoretisch pakkingmodel. 

De waterbehoefte, verwerkbaarheid en sterkte van cement-vulstofcombinaties worden 

voor pasta’s vastgesteld in het experimentele deel. 

Tenslotte wordt getracht een relatie te leggen tussen het theoretische deel en het 

experimentele deel. 

2.4 Plan van aanpak 

Het onderzoek naar de invloed van de korrelopbouw, van het poederdeel, op de 

rheologie en de sterkte vindt plaats in het kader van een verdere ontwikkeling van het 

inzicht in samenstelling en gedrag van zelfverdichtend beton. Aan de hand van de 

literatuurstudie zal eerst in hoofdstuk 3 een beeld van ZVB worden geschetst: 

Zelfverdichtend beton; onderverdeeld in de aspecten: 

o De ontwikkeling van zelfverdichtend beton (ZVB); 

o De verschillen tussen ‘normaal’(NB), hoge sterkte (HSB) en 

zelfverdichtend beton (ZVB);

o De karakteristieke eigenschappen; 

o De mengselsamenstelling;

o De stand van zaken. 

Het verrichte onderzoek naar zelfverdichtend beton: 

o De mechanische eigenschappen van ZVB door D.C. van Keulen aan de 

TU/e [7];

o Pasta / mortel relaties door F.M.L Ernst aan de TU/e [8, 20 en 21]; 
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o De mechanische eigenschappen van ZVB t.b.v. CUR-commissie B79 

‘Zelfverdichtend Beton’ door de Technische Universiteit Delft [4 t/m 6 

en 22]; 

o De bijdrage van vulstoffen aan de sterkte(ontwikkeling) van beton door 

D. Janmaat en M.J.P. Welzen aan de TU/e [26]; 

o De brandwerendheid van bouwdelen in Hoge Sterkte Beton t.b.v. CUR-

Commissie 120 ‘Brandveiligheid van Hoge Sterkte Beton en 

Zelfverdichtend Beton’ door de Universiteit van Gent [27 t/m 30]. 

In hoofdstuk 4 wordt in een literatuurstudie een beschrijving gegeven van de werking 

van het aandeel fijn in het beton en de theoretische achtergronden bij het

minimaliseren van het holle ruimte percentage. Vervolgens wordt in het theoretische

deel een studie verricht naar de bepaling van de pakkingdichtheid met behulp van 

theoretische modellen. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de interactie van de grondstoffen, wordt in het 

algemeen bij de ontwikkeling van ZVB gewerkt van fijn naar grof, dus van pasta via 

mortel naar betonspecie. Dit afstudeeronderzoek beperkt zich uitsluitend tot pasta’s 

(cement, vulstoffen, water en hulpstoffen). 

In het experimentele deel van het afstudeeronderzoek wordt de waterbehoefte, de 

verwerkbaarheid en de druksterkte van pasta’s van enkele cement-vulstofcombinaties

bepaald. De proeven worden uitgevoerd in de laboratoria van Ankerpoort NV en 

Tillman Chemische bouwstoffen. 

Voor de invulling van de cement-vulstofcombinaties worden materialen (cement,

kwarts-, kalksteenmeel en poederkoolvliegas) geselecteerd op basis van verschillende 

parameters, zoals de chemische reactiviteit, de korrelopbouw, de korrelvorm en het 

specifieke oppervlak. De selectie van de grondstoffen en de resultaten van de 

materiaalanalyse komen aan bod in hoofdstuk 5. 

Nadat de materialen zijn geanalyseerd, wordt met behulp van het meest

representatieve pakkingmodel, het holle ruimte percentage van de geselecteerde 

cement-vulstofcombinaties berekend. De te volgen procedures voor de uitvoering van 

de proeven en de meetresultaten worden in hoofdstuk 6 beschreven. 

Na de uitvoering van de proeven worden de meetresultaten verwerkt en geanalyseerd,

de resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 7. Aan de hand van de resultaten zal 

worden getracht een relatie te leggen tussen het, theoretisch bepaalde, holle ruimte

percentage en de, empirisch vastgestelde, waarden voor de waterbehoefte, de 

verwerkbaarheid en de sterkte. 

In hoofdstuk 8 worden conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek 

geformuleerd.
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3. Zelfverdichtend Beton (ZVB)

3.1 Op weg naar beton op maat 

Beton is een belangrijk bouwmateriaal. De basissamenstelling van ‘normaal’ beton;

cement, water, zand en grind, is in de loop der jaren niet wezenlijk veranderd. Door de 

introductie van (super) plastificeerders en het toepassen van fijne stoffen werd het 

mogelijk om de verwerkings-eigenschappen van de betonspecie te beïnvloeden. Op 

empirische wijze is steeds meer inzicht verkregen in het gedrag van de betonspecie, 

de interactie tussen de grondstoffen en de eigenschappen van het verharde beton. De 

opgedane kennis maakte het mogelijk om de grondstoffen beter op elkaar af te 

stemmen en te proportioneren. Het is tegenwoordig mogelijk om aan het beton, in de 

verwerking of na verharding, eisen te stellen die door het optimaliseren van de 

samenstelling worden bereikt, dus beton op maat.

De ontwikkeling van de betontechnologie in de jaren ’80 is vooral te danken aan de 

behoefte aan sterk, duurzaam en eenvoudig verwerkbaar beton, zodat in de 

uitvoeringsfase fouten zouden verminderen of verdwijnen. De ontwikkeling van de 

HSB is het gevolg van de eisen voor de bouw van offshore constructies, welke met

minder materiaal, sterker en duurzamer moesten zijn. 

Een zelfde motivering heeft professor Okamura in Japan teweeggebracht om

zelfverdichtend beton (figuur 1) te ontwikkelen, zij het dat daar de hoge sterkte niet de 

leidraad was, maar eerder het foutvrij kunnen werken met goed verwerkbare beton. In 

de navolgende paragrafen wordt de ontwikkeling, die heeft geleid tot zelfverdichtend

beton nader toegelicht, maar eerst wordt het zelfverdichtend beton geïntroduceerd. 

Figuur 1; Vloeigedrag van zelfverdichtend beton
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3.2 Zelfverdichtend beton

Het afstudeeronderzoek naar de invloed van de korrelopbouw van het poederdeel op 

de rheologie en de sterkte vindt plaats in het kader van de ontwikkeling van ZVB. Het

is daarom essentieel om het begrip zelfverdichtend beton te definiëren. 

Zelfverdichtend beton is beton waarvan de betonspecie in plastische toestand zo 

vloeibaar is dat het alleen onder invloed van de zwaartekracht en dus zonder 

ingebrachte verdichtingenergie een bekistingvorm volledig vult, ook in aanwezigheid 

van een dicht wapeningsnet of andere hindernissen, waarbij de betonspecie homogeen

blijft en zelfstandig ontlucht. [5]

Voor een optimale werking van zelfverdichtend beton moet het mengsel voldoen aan 

de onderstaande eisen: 

De specie moet beschikken over een hoge vloeibaarheid en voldoende 

samenhang, om zonder toevoeging van trillingsenergie, een bekisting 

volledig te vullen;

De samenhang, de viscositeit dient afgestemd te worden op het voorkomen

van ontmenging van de betonspecie en het voorkomen van grindophopingen 

nabij de wapening of in te storten voorzieningen; 

De betonspecie dient te beschikken over een zelfontluchtend karakter (zie 

figuur 2). 

Figuur 2; Zelfontluchtend karakter van zelfverdichtend beton

De ontwikkeling van plastificeerders op polycarboxylaat basis en een verhoging van 

het poedergehalte in de betonspecie, door naast cement al of niet inerte fijne stoffen 

als vulstof toe te voegen, maakte het mogelijk om de verwerkingseigenschappen van 

de betonspecie te kunnen regelen. Door de benutting van het krachtige dispersie-effect 

van de plastificeerders kan een hoge vloeimaat van de betonspecie worden bereikt,

zonder dat ontmenging plaatsvindt. De hoge vloeimaat, houdt in dat de betonspecie 

wel stroomt door hoge wapeningconcentraties, samenhangend blijft, maar niet 

zelfnivellerend is. 

Om de variatie in eigenschappen van de materialen en vochtgehalten te compenseren

wordt in Japan een ‘verdikker’ c.q. viscositeitsagent toegepast. In Nederland gebeurt 

dat slechts in uitzonderingssituaties. Een combinatie van een hoge vloeimaat en een 

voldoende weerstand tegen ontmenging is vereist om beton als zelfverdichtend te 
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kunnen beschouwen. Om beide eigenschappen te kunnen realiseren, is het 

noodzakelijk om de rheologie van het beton te beheersen. Concreet houdt dit in dat de 

vloeigrens moet worden verminderd met behoud van de plastische viscositeit van het 

mengsel. Het ontluchtende karakter is gekoppeld aan de nieuwe generatie hulpstoffen 

en mede afhankelijk van de storttechniek. 

In dit rapport wordt ook de term ‘normaal’ beton (NB) gehanteerd, hiermee wordt 

verwezen naar beton dat op de traditionele wijze wordt samengesteld, gestort en 

verdicht. Het voornaamste verschil tussen ‘normaal’ en zelfverdichtend beton is dat 

de specie van zelfverdichtend beton in plastische toestand zo vloeibaar en

samenhangend is dat het alleen onder invloed van de zwaartekracht, dus zonder 

ingebrachte verdichtingsenergie, een bekistingsvorm volledig vult (figuur 3). 

Figuur 3; Omhulling van de wapening door hoge vloeibaarheid

De hoge vloeibaarheid van ZVB wordt bereikt door gebruik te maken van een nieuwe 

generatie hulpstoffen en het verhogen van het gehalte aan fijne stoffen, waardoor er 

rond de korrels van het toeslagmateriaal een filmpje van pasta ontstaat, dat de 

wrijving tussen de korrels vermindert. ‘Normaal’ beton wordt ontworpen zodat een 

pasta de ruimte tussen de korrels vult en deze net omhult.

Krell [3, 10] ontwikkelde een model voor de verwekbaarheid van betonspecie, waarin 

hij twee fasen onderscheidt, de vullende en de smerende cementpasta. De grove 

toeslagkorrels worden omhuld door een laagje cementpasta, dat als smeermiddel

werkt. De laag moet een minimale dikte hebben, zodat de korrels loskomen van elkaar 

en de onderlinge wrijving tussen de korrels wordt geminimaliseerd. De eigenschappen 

van de cementpasta zijn ook van belang. De cementkorrels moeten omhuld zijn met

een laagje water met een minimumdikte om vrij van elkaar te kunnen bewegen en zo 

als smeermiddel optimaal te kunnen werken (figuur 4). 

Figuur 4; V.l.n.r. cementpasta vullend, cementpasta smerend en model cementpasta [3, 10]
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3.3 De ontwikkeling van de betontechnologie nader bezien

3.3.1 Van ‘normaal’ beton (NB) naar hoge sterkte beton (HSB) [8] 

Hoge sterkte beton is ontwikkeld met het oog op betere uitvoeringsvoorwaarden, een 

verhoogde duurzaamheid en een hoge eindsterkte. Om de wanddiktes van

opslagconstructies in zee met hoge wapeningsconcentraties te verminderen werd 

langzaam de betonsterkteklasse opgevoerd tot het niveau van B65, en zelfs B85. Door 

gebruik te maken van een goede waterreducerende plastificeerder, hoge hoeveelheden 

cement en de toepassing van de puzzolane vulstof silica fume, kan het 

wapeningspercentage ondanks de dunnere wanden toch redelijk blijven. Bijkomend

voordeel van het gebruik van de ultra fijne vulstof silica fume (20x zo fijn als de 

gemiddelde cementkorrel) is dat de betonspecie zeer samenhangend is en een grotere 

dichtheid en een hoge duurzaamheid van het verharde beton wordt bereikt.

In Amerika, Canada en de Scandinavische landen is HSB toegepast voor bouwwerken 

op zee en voor opslagtanks van gas en olie. In de jaren ’90-’95 is in Nederland veel 

onderzoek verricht naar HSB, wat heeft geresulteerd in CUR-aanbeveling 37, die het 

mogelijk maakte met HSB te construeren. HSB is in Nederland veelal toegepast in 

viaducten en bruggen, maar in bescheiden mate in gebouwen. 

De kosten per m
3
 zijn relatief hoog, zodat er duidelijk een winst in de hoeveelheid 

beton moet worden bereikt, om de toepassing rendabel te maken. Vanwege 

onzekerheid over het spatgedrag van het beton tijdens brand, is de toepassing van 

HSB in hoge gebouwen niet echt tot ontwikkeling gekomen. Recent onderzoek naar 

het spatgedrag geeft aan dat toepassing van HSB onder bepaalde voorwaarden in 

hoogbouw toegepast kan worden. 

HSB heeft op een aantal punten voordelen ten opzichte van ‘normaal’ beton. 

Betere sterkteontwikkeling

HSB kent een zeer snelle sterkteontwikkeling en een relatief hoge eindsterkte. Dit 

wordt bereikt door de keuze van de betonsamenstelling, met een hoog cementgehalte, 

en daardoor een lage water-cementfactor of beter gezegd een lage water bindmiddel

factor. De snelle vroege sterkteontwikkeling kan interessant zijn voor de prefab 

betonindustrie. Doordat sneller ontkist en voorgespannen kan worden, kan de 

cyclustijd worden verkort of kan op een hogere sterkte worden voorgespannen. Als 

gevolg van de hoge betondruksterkte kan veelal slanker worden geconstrueerd. De 

effectiviteit is het grootst als de op druk belaste elementen worden uitgevoerd in HSB. 

Grotere duurzaamheid 

Door de toepassing van een hoog cementgehalte, een lage water-cementfactor en het 

gebruik van silica fume ontstaat een beton met een laag holle ruimte percentage. HSB 

voldoet aan de hoge eisen van duurzaamheid door de grote dichtheid. Hierdoor is 

HSB toepasbaar in een zeer agressief milieu (milieuklasse 5d) en dus geschikt voor 

toepassing in de offshore en bruggenbouw. Een ander pluspunt is de hoge slijtvastheid 

waardoor HSB ook uitermate geschikt is als toplaag voor snelwegen. 
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Betere verwerkbaarheid 

De toepassing van silica fume, een zeer fijne vulstof, gecombineerd met een (super) 

plastificeerder en een lage wbf resulteert in een betonspecie met een hoge vloeimaat

en een grote viscositeit. Elementen met hoge wapeningsconcentraties kunnen 

eenvoudig in HSB worden gerealiseerd, in sommige gevallen hoeft nauwelijks

verdichtingenergie te worden toegevoegd.

Gedrag bij brand 

HSB met een betonsterkteklasse  B95 en meer dan 6% (m/m) silica fume vertoont 

een ongunstig spatgedrag bij brand. Door de dichte poriënstructuur wordt niet 

gebonden water bij brand omgezet in stoom. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat 

de betondekking van de wapening wordt afgedrukt. Consequentie hiervan is dat de 

temperatuur van de wapening stijgt en de sterkte van de wapening sterk afneemt en 

daarmee tevens de draagkracht van het betreffende constructieonderdeel. 

Door de toepassing van kunststofvezels en/of aanbrengen van een huidwapening kan 

spatten van HSB worden voorkomen of worden de effecten geminimaliseerd. De 

toepassing van HSB tot en met de betonsterkteklasse B85 is wel verantwoord zonder 

nadere maatregelen, hoewel door het Bouwtoezicht aanvullende eisen voor 

constructies met een brandwerendheid van 120 minuten kunnen worden gesteld. In 

paragraaf 3.10.4 is een samenvatting gegeven van het onderzoeksrapport ‘De 

brandwerendheid van bouwdelen in Hoge Sterkte Beton’ uitgevoerd in opdracht van 

CUR-Commissie 120 ‘Brandveiligheid van Hoge Sterkte Beton en Zelfverdichtend 

Beton’ door de Universiteit van Gent [27 t/m 30] 

Kosten

Het hoge cementgehalte en het gebruik van het kostbare silica fume resulteert in hoge 

kosten per m
3
. Uit economisch oogpunt is HSB daarom niet voor alle toepassing 

geschikt.

3.3.2 Van hoge sterkte beton (HSB) naar zelfverdichtend beton (ZVB) 

Onderzoek naar hoge sterktebeton ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van goed 

verwerkbare betonmengsels met een hoge stabiliteit. In Japan werd reeds in de jaren 

‘80 intensief onderzoek verricht naar de ontwikkeling van ZVB. Professor Okamura

maakte zich zorgen over het gebrek aan vakbekwaamheid van het personeel, de 

betrekkelijk slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan duurzaamheid van 

constructies. Hij ontwikkelde een beton dat min of meer foutvrij kon worden 

verwerkt, geen trillingsenergie behoefde en een duurzame constructie opleverde. 

In 1988 ontwikkelden Okamura en Ozawa voor het eerst ZVB. Een jaar later werd aan 

de Universiteit van Tokio een demonstratie gegeven voor meer dan honderd 

onderzoekers en praktijkingenieurs. Als uitvloeisel hiervan werden wereldwijd 

onderzoeksprogramma’s opgestart. 

In Nederland was voor de prefab betonindustrie het ARBO-aspect een belangrijk een 

belangrijk argument om zelf ZVB te ontwikkelen, naast de economische voordelen 

door een snellere stortuitvoering. In 1997 werd de Japanse methode voor het 

samenstellen van betonspecie met de toepassing van Nederlandse grondstoffen getest.

Uit een onderzoek, uitgevoerd door de TU Delft, de Stichting Product Ontwikkeling 
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Betonmortel (SPOB) en de Japanse firma Kajima, bleek dat het uitstekend mogelijk

was om ZVB, volgens de methode Okamura, te fabriceren met Nederlandse 

grondstoffen en betonmengers.

3.3.3 Sterkteklassen en consistentiegebieden van NB, HSB en ZVB 

Afhankelijk van de betonsterkteklasse en het consistentiegebied (figuur 5) kunnen de 

betonsoorten worden onderverdeeld in NB, HSB en ZVB. Hierbij kan ZVB ook HSB 

zijn zonder toepassing van silica fume. Met ZVB is de betonsterkteklasse B75 

haalbaar zonder bijzondere maatregelen.

Figuur 5; Betonsoorten met bijbehorende sterkteklassen en consistentiegebieden [11]

De ontwikkeling van HSB en ZVB, heeft geleid tot het vastleggen van nieuwe 

consistentiegebieden. De eisen die gesteld worden om gecategoriseerd te worden in 

consistentiegebied 5, 6 of 7 zijn in tabel 1 weergegeven. 

Consistentiegebied 5 6 7

Omschrijving
Hoogvloeibare

betonmortel

Verdichtingsarme

betonmortel

Zelfverdichtende

betonmortel

Uitvloeimaat 470mm - 570mm 540mm - 660mm 630mm - 800mm 

Trechtertijd 3 sec. - 5 sec. 5 sec. - 9 sec. 9 sec. - 25 sec.

Stabiliteit < 3 sec. < 3 sec. < 3 sec.

‘Box-test’ - -

Vessel-test - -

Max. diameter toeslag 8mm of 16mm 8mm of 16mm 8mm of 16mm 

Tabel 1; Eisen consistentiegebieden [8]

In de NEN EN 206:2000 en de NEN 8005:2002 zullen de consistentiegebieden en de 

bijbehorende milieuklassen uitgebreid worden ten opzichte van die in de bestaande

VBC, de NEN 6720. 
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3.4 Zelfverdichtend beton in Nederland nader beschouwd

BELTON, de vereniging van fabrikanten van bouwelementen voor betonconstructies, 

heeft een vooraanstaande rol gespeeld bij de introductie en implementatie van ZVB in 

Nederland. [19]

Begin 1998 is door de prefab betonindustrie besloten om gezamenlijk de elementaire

kennis te vergaren die nodig is om ZVB te kunnen produceren. Er werd contact 

gelegd met Kajima, waarna enkele medewerkers van de BELTON in Japan een 

trainingsstage hebben doorlopen en kennis hebben opgedaan. De daar opgedane 

kennis is vervolgens doorgegeven aan alle 24 BELTON-leden. Het BELTON project 

is als volgt gestructureerd.

Uit vertegenwoordigers van de acht grotere bedrijven van de BELTON is een 

werkgroep samengesteld. Deze werkgroep stond onder leiding van een 

projectmanager en een technisch secretaris. Om te zorgen dat de relatief intensieve 

werkzaamheden in de laboratoria van de bedrijven gezamenlijk konden worden 

uitgevoerd en dat ieder bedrijf een sparringpartner had, hebben steeds twee bedrijven 

van de werkgroep samengewerkt. Ieder lid van de werkgroep heeft op zijn beurt twee, 

meestal kleinere, bedrijven gecoacht bij hun ontwikkeling (figuur 6). 

Figuur 6; Organogram onderzoek- en ontwikkelingstraject ZVB door de BELTON [19]

Gedurende dit ontwikkelingstraject was Kajima als adviseur beschikbaar en is een 

samenwerkingsverband aangegaan met de Technische Universiteit Eindhoven voor 

assistentie en verder onderzoek. Aan de TU/e is door F.M.L Ernst, in het kader van 

zijn afstudeerproject, een onderzoek verricht naar de interactie tussen cement, 

vulstoffen en hulpstoffen, samen pasta vormend [8]. Door D.C. van Keulen is een 

onderzoek uitgevoerd naar de mechanische eigenschappen van drie ZVB mengsels,

die door drie verschillende bedrijven werden toegepast [7]. Ook werden producenten 

en leveranciers van cement, vulstoffen en plastificeerders benaderd met de vraag of zij 

bereid waren hun productkennis in te brengen en assistentie te verlenen bij het 

ontwikkelen van ZVB. 
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De eerste praktijkervaringen met het relatieve nieuwe materiaal, zelfverdichtende

beton, waren veelbelovend. De ontwikkeling duurde voor de BELTON bedrijven,

inclusief implementatie, totaal circa 2 jaar. De eerste certificaten voor toepassing van 

ZVB werden reeds in 1999 uitgereikt, precies een jaar na de trainingstage in Japan. 

Naast de 24 BELTON bedrijven zijn 36 andere prefab betonbedrijven via praktijk 

cursussen opgeleid om ZVB te ontwikkelen en toe te passen. 

In 1998, is door en namens de CUR-Commissie B79 een breed opgezet vergelijkend

onderzoek [4] uitgevoerd in het Stevin Laboratorium van de TU Delft, om na te gaan 

in hoeverre ZVB verschilt van NB met vergelijkbare betondruksterkte. Aan de hand 

van dit onderzoek is in 2002 de CUR-Aanbeveling 93 [5] opgesteld. In 2002 is tevens 

CUR-Aanbeveling 95 [27] voor brandwerendheid gepubliceerd, waarin de 

randvoorwaarden voor de toepassingen van zowel HSB als ZVB zijn aangegeven. 

Sinds 2000 wordt ZVB op ruime schaal toegepast in de prefab betonindustrie in 

Nederland. De ontwikkeling van ZVB blijkt een continu proces. Naast de 

mengselontwikkeling vraagt het aanpassen van de menginstallatie, de extra 

opslagcapaciteit voor de vulstof, het transport van ZVB, het storten en afwerken 

aandacht en opleiding van het personeel. De implementatie vereist dus veel aandacht.

Opmerkelijk is de toegenomen aandacht voor het uiterlijk van het beton vervaardigd

met ZVB. Strak, egaal van kleur, bij de toepassing van kalksteenmeel of silicium meel

als vulstof, en met weinig luchtbellen wordt een visueel hoogstaand product 

vervaardigd (figuur 7). Een ontwikkeling die zeer gunstig is voor een bredere 

toepassing van zichtbeton.

Figuur 7; Strak en egaal van kleur, een visueel hoogstaand product

In 2002 waren in Nederland 50 prefab betonbedrijven gecertificeerd en werd in die 

sector tussen 200.000 en 300.000 m
3
 prefab beton in ZVB geproduceerd.

De bevindingen met betrekking tot het doorlopen ontwikkelingsproces van ZVB in 

Nederland werden teruggekoppeld naar Kajima in Japan en gepresenteerd in 2001 en 

2002. Tevens werd in 2002 een werkgroep kalksteenmeel opgericht met als doel vast 

te stellen of kalksteenmeel een substantiële bijdrage levert aan de sterkte en 

duurzaamheid van het beton. Een vooronderzoek naar de bijdrage van vulstoffen aan 

de sterkteontwikkeling en eindsterkte van beton is door D. Janmaat en M.J.P. Welzen

aan de TU/e uitgevoerd. [26] 
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Door het continue ontwikkelingsproces van zelfverdichtend beton kunnen nu ook 

specifieke toepassingen zoals beton met pigmenten, sierbeton (figuur 8) en beton in de 

sterkteklasse B75 relatief eenvoudig worden gerealiseerd. Nieuwe ontwikkelingen van 

ZVB met vezels dienen zich aan. 

Figuur 8; Zeer nauwkeurige weergave van de detaillering

Tegenwoordig is ZVB zover doorontwikkeld dat de term hoogwaardig beton, of beton 

op maat, mag worden gehanteerd. Onder deze noemers wordt beton gekarakteriseerd 

waaraan zowel in de verwerking als na verharding eisen worden gesteld, die door het 

optimaliseren van de samenstelling worden bereikt. 
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3.5 Voor- en nadelen van ZVB [9, 14 en 24] 

De toepassing van zelfverdichtend beton biedt een aantal voordelen ten opzichte van 

‘normaal’ beton: 

De homogeniteit en vloeigedrag van ZVB kan worden gestuurd door de 

betontechnoloog;

Op plaatsen waar een zeer dichte wapening wordt toegepast (figuur 9), kan 

door de afstemming van de vloeimaat en de viscositeit een homogeen 

betonproduct worden gerealiseerd; 

Figuur 9; Hoge wapeningsconcentraties

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan nu op relatief eenvoudige wijze 

worden gestort; 

Doordat het ZVB zichzelf ontlucht en er niet behoeft te worden getrild,

kunnen de stortwerkzaamheden met minder personeel uitgevoerd worden; 

De eenvoudige verwerkbaarheid zorgt ervoor dat deze werkzaamheden ook 

veelal sneller uitgevoerd kunnen worden, zodat de kosten van de uitvoering 

worden verminderd;

Omdat het ZVB geen externe trillingsenergie nodig heeft, kan de bekisting

iets lichter worden uitgevoerd en zullen de lasnaden een langere levensduur

kennen. Bij een normaal stortproces is geen verschil in speciedruk tussen

ZVB en NB, het is en blijft hydrostatische druk; 

De arbeidsomstandigheden voor het personeel worden verbeterd doordat 

zowel het geluidsniveau alsook de fysieke belasting worden teruggedrongen, 

hiermee samenhangend zal het ziekteverzuim ook afnemen (figuur 10); 

Figuur 10; Verbeterde arbeidsomstandigheden
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Reparaties welke veroorzaakt worden door onvolkomenheden ten gevolge

van grindnesten en zandlopers, zijn sterk verminderd;

Nieuwe mogelijkheden, voor productontwikkeling en voor architecten en 

constructeurs, worden gecreëerd doordat gecompliceerde vormen

eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden (figuur 11); 

Figuur 11; Onderaf vullen van de bekisting met zelfverdichtend beton [61]

Ook de hoge visuele kwaliteit, gelijkmatigheid van kleur, minder luchtbellen, 

biedt nieuwe mogelijkheden voor architectuur- en zichtbeton (figuur 12); 

Figuur 12; Hoge visuele kwaliteit biedt nieuwe mogelijkheden voor architectuur- en zichtbeton

Door het verminderde geluidsniveau bij het storten, kan er na 18.00 uur ook 

in stedelijke gebieden nog worden gestort. 

Een nadeel dat verbonden is aan het gebruik van zelfverdichtend beton, zijn de hogere 

kosten, van het betonmengsel, die ten opzichte van ‘normaal’ beton, 5 tot 10% hoger 

liggen. Het prijsverschil komt hoofdzakelijk tot stand door de toevoeging van de 

relatief dure vulstoffen en hulpstoffen en een verlaging van de hoeveelheid zand en 

grind.
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In de navolgende illustratie is een indicatieve mengselsamenstelling van 1 m
3
, 1000 

liter, ‘normaal’ en zelfverdichtend betonspecie weergegeven (figuur 13). De te volgen 

ontwerpprocedure voor ZVB wordt in hoofdstuk 3.7 nader beschreven. 

Mengselsamenstelling zelfverdichtend beton

105

170

291

325

89

2
12

Cement

Water

grind

Hulpstof

Lucht

zand

vulstof

Mengselsamenstelling "conventioneel" beton

105

150

315

417

10

2

Cement

Water

grind

Hulpstof

Lucht

zand

Figuur 13; Mengselsamenstelling ‘normaal’ en zelfverdichtend beton in liters 

De kosten van de bestanddelen bedragen op het moment van schrijven circa: 

Cement, € 103,- per ton; 

Kalksteenmeel, € 34,- per ton;

Vliegas, € 34,- per ton; 

Hulpstoffen, € 2,- per liter; 

Grind, € 17,- per ton; 

Zand, € 13,- per ton. 

De grondstofkosten voor het produceren van 1 m
3
 ‘normaal’ en zelfverdichtend beton 

is, voor deze indicatieve samenstelling, als volgt opgebouwd: 

Mengselsamenstelling ‘normaal beton’ kostprijs

Grondstofomschrijving % kg s.g. liter eenheid subtotaal

Cement CEM I 52,5 R 77,9 254 3,12 81 € 103,- € 26,- 

CEM III 32,5 22,1 72 2,95 24 € 103,- € 7,- 

Water w.c.f. = 0,46 150 1,00 150 - € 0,- 

Lucht 1,0% (v/v) 10 - € 0,- 

Hulpstof plastificeerder 0,7 2,28 1,20 2 € 2,- € 5,- 

Toeslag Zand 0-4 mm 43,0 831 2,64 315 € 13,- € 11,- 

Grind 4-16 mm 57,0 1102 2,64 417 € 17,- € 19,- 

Totaal 2412 1000 € 68,- 

Tabel 2; Mengselsamenstelling en kosten ‘normaal’ beton

Mengselsamenstelling ZVB kostprijs

Grondstofomschrijving % kg s.g. liter eenheid subtotaal

Cement CEM I 52,5 R 44,2 259 3,12 83 € 103,- € 27,- 

CEM III 32,5 13,8 81 2,95 27 € 103,- € 8,- 

Vulstof Kalksteenmeel 42,0 246 2,75 89 € 34,- € 8,- 

Water w.c.f. = 0,50 170 1,00 170 - € 0,-

Lucht 1,2% (v/v) 12 - € 0,- 

Hulpstof superplastificeerder 0,4 2,34 1,10 2 € 2,- € 5,- 

Toeslag Zand 0-4 mm 47,2 768 2,64 291 € 13,- € 10,- 

Grind 4-16 mm 52,8 859 2,64 325 € 17,- € 15,- 

Totaal 2384 1000 € 73,- 

Tabel 3; Mengselsamenstelling en kosten zelfverdichtend beton
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Naast de hoge grondstofkosten zijn voor het vervaardigen van ZVB ook aanpassingen 

aan de apparatuur en het materieel noodzakelijk. De éénmalige kosten die hiermee

gemoeid zijn, worden veelal als investeringen gezien en afgeschreven over een 

langere termijn, en beïnvloeden via de marge de kostprijs van ZVB indirect. De 

voorgaand genoemde meerkosten kunnen worden geneutraliseerd door; een hogere 

productiekwaliteit, sneller verloop van het stortproces, besparing op de arbeid door 

gebruik te maken van kleinere ploegen, een lager ziekteverzuim en meer

gemotiveerde werknemers door een betere werkomgeving en verbeterde 

arbeidsomstandigheden. Niettemin is het zeer wel mogelijk om met ZVB op zijn 

minst kostenneutraal te werken. Voor en nadelen wegen op zijn minst tegen elkaar op. 

ZVB wordt per product ontworpen, omdat de verwerkingsvoorwaarden per product 

kunnen verschillen. Een vloerelement of een verticaal te storten wandelement (figuur 

14) vragen elk een eigen ZVB mengsel, met de juiste vloeimaat en trechtertijd.

Daarom is de samenstelling van de betonspecie verschillend en ook de meerkosten.

Door het maximaal mogelijke aandeel zand en grind toe te passen, wordt de laagste 

betonspecieprijs verkregen. De pasta (cement, vulstof en plastificeerder) is immers

opgebouwd uit de kostbaarste grondstoffen. 

Figuur 14; Verticaal gestorte elementen voor geluidswal Betuwelijn waarbij twee elementen in één

stortfase worden geproduceerd [JvS] 

Per product zal dus een kostenbalans worden opgesteld en moet een afweging worden 

gemaakt tussen de meer- en minderkosten en de lastig te kwantificeren aspecten, zoals

het betere uiterlijk. Voor sommige producten, zoals funderingspalen, zal de

kostenbalans niet in het voordeel van ZVB uitkomen, omdat het aandeel zand en grind 

in deze palen gebruikelijk zeer hoog is en de arbeidskosten per m
3
 beton zeer laag. 

Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat alle prefab beton zal worden verdrongen 

door zelfverdichtend beton, zeker niet bij die producten, die nu machinegebonden met 

droge beton worden vervaardigd. Dus zal ZVB bij veel bedrijven selectief worden 

toegepast.
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3.6 Materialen voor ZVB

De karakteristieke eigenschappen van zelfverdichtend beton zijn afhankelijk van de 

interactie tussen de grondstoffen. Elke grondstof uit de matrix levert een specifieke 

bijdrage. Deze bijdrage kan uiteen lopen van een chemische of fysische bijdrage aan 

de sterkte(ontwikkeling) van de betonsteen tot een bijdrage aan de verbetering van de 

verwerkbaarheid of de plastische viscositeit. De basis voor het beton wordt gevormd

door de pasta, die alle korrels van het toeslagmateriaal omhult met een filmpje, zodat 

de wrijving tussen de korrels van het toeslagmateriaal wordt verminderd.

3.6.1 Cement 

De hoge vloeimaat van zelfverdichtende betonspecie is te danken aan de dispersie van 

de cementdeeltjes, in het water, door de werking van hulpstoffen. De vloeibaarheid 

kan worden aangetast door mechanische effecten, die voornamelijk verband houden 

met de geometrie van de korrels van het toeslagmateriaal. Hoe groter het soortelijke 

oppervlak van het cement, hoe groter de plastische viscositeit. Bij cementen met een 

groot specifiek oppervlak wordt het contact met het water vergroot. De onderlinge 

afstand tussen de cementdeeltjes wordt verminderd, waardoor meer contactpunten 

ontstaan in de gelfase, de aanzet voor de sterkteontwikkeling. De reactie tussen water 

en cement kan worden beïnvloed door de werking van de toegepaste hulpstof. De start 

van de hydratatie wordt enigszins vertraagd, zie hulpstof. 

3.6.2 Vulstoffen 

Om de verwerkbaarheid te verhogen en segregatie te voorkomen wordt bij de 

productie van zelfverdichtend beton naast cement een hoeveelheid vulstof toegepast, 

waarvan de korrelgrootte ligt in de range van die van het cement. Door het hoge 

gehalte aan fijne delen wordt het mengsel viskeus en kan de stabiliteit van de 

betonspecie geregeld worden. Indien meerdere vulstoffen, met elk een eigen 

granulometrie, met elkaar worden gecombineerd ontstaat veelal een evenwichtigere

korrelverdeling, waardoor een stabieler en meer vervormbaar mengsel kan worden 

gerealiseerd.

Afhankelijk van de (gedeeltelijke) chemische werking en/of het ‘Füller-effect’ leveren

de vulstoffen zowel een bijdrage aan de vroege sterkte als aan de eindsterkte. 

Kalksteenmeel is vooral in het begin werkzaam, vliegas is vooral op lange termijn

werkzaam door de verdere opbouw van de microstructuur van het betonsteen.

Als vulstof wordt veelal gebruik gemaakt van poederkoolvliegas, kwartsmeel of 

kalksteenmeel. De keuze voor een vulstof wordt bepaald door de beschikbaarheid, de 

prijs en de invloed op de verwerkbaarheid en de effecten op het uiterlijk . De korrels 

van poederkoolvliegas zijn bolvormig van structuur en beïnvloeden de 

verwerkbaarheid daardoor positief. Bij toepassing van kwartsmeel en kalksteenmeel

ontstaat een egaal, lichter betonuiterlijk. Prijstechnische overwegingen en de invloed 

op de kleur hebben ertoe geleid dat het gebruik van silica fume wordt uitgesloten, 

tenzij vereist door de opdrachtgever.
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3.6.3 Plastificeerders 

Het verschil in mengselsamenstelling tussen normaal en zelfverdichtend beton ligt

ondermeer in het gebruik van een nieuwe generatie hulpstoffen. Kenmerkend voor 

zelfverdichtend beton zijn het vloeibare karakter gecombineerd met een hoge 

plastische viscositeit en het zelfontluchtend vermogen van de betonspecie. Door te 

spelen met het percentage plastificeerder (ten opzichte van het cementgewicht) kan de 

vloeigrens worden gemanipuleerd. Meer hulpstof leidt tot een hogere vloeimaat. De 

benodigde viscositeit kan worden gewaarborgd door het volume aan poeder ten 

opzichte van het volume water aan te passen en zonodig door de toepassing van 

viscositeitagentia, verdikkers, maar deze worden in Nederland slechts spaarzaam

toegepast.

De nieuwe generatie plastificeerders, met een sterk waterreducerend vermogen, 

maken het mede mogelijk om vloeibaarheid en homogeniteit in de speciefase te 

koppelen aan hoge mechanische prestaties en duurzaamheid in verharde toestand.

De dosering van de plastificeerder is mede afhankelijk van de fijnheid van het cement.

Hoe fijner het cement is, des te hoger de dosering aan superplastificeerder moet zijn 

om dezelfde vloeibaarheid te kunnen realiseren. 

Poly Carboxylaat Ethers (PCE) 

Met de toepassing van plastificeerders van het type PCE ontstaat eerste een afwerend 

schild rond de korrel, waardoor de beweegbaarheid in stand blijft, totdat met

toenemen van de ph-graad dit schild wordt afgebroken en cement en water volop gaan 

reageren en de cementgel wordt gevormd. Deze gel neemt een groter volume in, de 

beweeglijkheid van de specie neemt daardoor af, alsmede door de eerste 

kristalvorming.

Figuur 15; Werking van Poly Carboxylaat Ethers geschikt voor de betonmortelindustrie

Door de chemische en fysische werking van de PCE, zal het eerste schild rond de 

korrel het begin van het hydratatieproces vertragen (figuur 15). Voor de 

betonmortelindustrie is dat zeer welkom omdat daar vaak een langere verwerkingstijd 

van de betonspecie vereist is. Voor de prefab betonindutrie is dat echter nadelig, want 

het vertraagt de opbouw van de sterkte. Daarom is het een goede ontwikkeling dat er 

nu PCE plastificeerders ontwikkeld zijn, die maar deels een sterische werking hebben. 

Slechts een deel van het oppervlak van de cementkorrel wordt bezet (figuur 16) met

de producten, die de bewegingsmogelijkheden van de korrels in stand houden, terwijl 
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op het niet bezette deel water kan penetreren in de cementkorrel en het

hydratatieproces op gang kan komen.

Figuur 16; Werking van gemodificeerde Poly Carboxylaat Ethers voor de prefab-betonindustrie

Een cruciaal punt voor de samenstelling van het ZVB is de pasta, zoals eerder 

aangegeven. Deze interactie betreft de werking van cement, vulstof en plastificeerder, 

zonodig de viscositeithulpstof. In het pastaonderzoek van Rene Ernst in 1999, 

afstudeerproject aan de TU/e, is gebleken dat de reacties zeer leerzaam zijn. Dat 

betreft het vermogen om te vloeien, te stromen, de sterkteontwikkeling en het 

percentage plastificeerder dat nodig is om een gelijke vloeimaat te bereiken. Voor de 

ingangscontrole van materialen is een pasta proef een uitstekend middel om

veranderingen in eigenschappen en interacties te constateren.

3.6.4 Viscositeitsagentia [23]

Met betrekking tot de viscositeitsagentia wordt onderscheid gemaakt tussen twee 

verschillende processen waarmee de viscositeit kan worden beïnvloed: 

Werking op het poederdeel. De pasta krijgt een hogere viscositeit doordat de 

hulpstof wordt geabsorbeerd en tussen de afzonderlijke poederdelen 

verbindingen tot stand komen (figuur 17). 

Figuur 17; Werkingsmechanisme viscositeitagentia op het poederdeel [23]

De consequentie is, dat daardoor de adsorptiemogelijkheden worden beperkt. 

De maximaal te absorberen hoeveelheid aan plastificeerder neemt af 

naarmate er meer viscositeithulpstof wordt ingezet. Dus is er veelal meer

plastificeerder nodig. 
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Werking op het water. De lange polymeerketens van de hulpstof fixeren zich 

op de watermoleculen, doordat deze zich onderling verstrengelen wordt de 

viscositeit verhoogd (figuur 18). 

Figuur 18; Werkingsmechanisme viscositeitagentia op water [23]

Dit type viscositeithulpstof werkt niet op basis van adsorptie, waardoor de 

maximaal te adsorberen hoeveelheid aan plastificeerder niet nadelig wordt

beïnvloed.

Van het gehele scala aan viscositeithulpstoffen is de Welan gum de bekendste en het 

meest toegepast. De op het poederdeel werkzame hulpstof, wordt later toegevoegd 

terwijl de plastificeerder bij het eerste deel water is ingebracht. Hiermee wordt 

voorkomen dat een optimale werking van de plastificeerder teniet wordt gedaan. Om

de ideale verhouding tussen vloeibaarheid en segregatieweerstand te realiseren dienen 

de gebruikspercentages van de hulpstoffen op elkaar afgestemd te worden.

In Nederland worden nauwelijks viscositeithulpstoffen toegepast. In Japan worden 

viscositeithulpstoffen bijna altijd toegepast om de verschillen in 

materiaaleigenschappen te nivelleren en daarmee de stabiliteit van de betonspecie te 

verzekeren. Dat is ook nodig zeker bij lange storten in het werk en bij werken waarbij 

uitgebreid wordt gepompt.

3.6.5 Toeslagmateriaal 

Grind of gebroken steenslag 

Bij de grove toeslagmaterialen, > 4 mm, wordt onderscheid gemaakt tussen rond en 

gebroken materiaal. Rond toeslagmateriaal komt voort uit natuurlijke verwering en 

wordt veelal gewonnen in de rivieren, in de zee of in voormalige zeeën. Gebroken 

toeslagmateriaal komt via een machinale wijze tot stand door gesteenten te winnen in 

een groeve en deze te breken. In het ronde materiaal zal altijd een deel van de korrels 

gebroken zijn, bij de bestelling kan het percentage gekozen worden. Een 

toeslagmateriaal dat is opgebouwd uit een uniforme korrelverdeling met voornamelijk

rond materiaal verdient de voorkeur, omdat hiermee betere verwerkingseigenschappen 

worden verkregen.

Voor ZVB is de maximale korrel veelal 16 mm, in sommige bedrijven aangevuld met

een percentage materiaal tot een maximale korrel van 32 mm. Daardoor reduceert het 

omhullend oppervlak en wordt de sterkte van de toeslagmatrix in het beton verhoogd.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 23



3. ZELFVERDICHTEND BETON (ZVB)

De hoeveelheid grof toeslagmateriaal heeft invloed op het zelfverdichtende karakter 

van het beton, zelfs indien de plastische viscositeit van de mortelspecie op zich 

afdoende is. Om een voldoend hoge vloeimaat van het beton te verkrijgen en te 

waarborgen, moet getracht worden onderling contact tussen het toeslagmateriaal te 

verminderen. Wanneer het volumeaandeel aan grof toeslagmateriaal een bovengrens 

overschrijdt, zal zowel het onderlinge contact tussen de korrels en de kans op 

blokkeren ter plaatse van dichte wapeningsconcentraties toenemen. De consequentie 

is dan ook dat het volumeaandeel van het grove toeslagmateriaal in een 

zelfverdichtend betonmengsel aanzienlijk lager is in vergelijking met een ‘normaal’

betonmengsel. Dit percentage bevindt zich tussen 55% en 58%. In Japan wordt, met

een maximale korrel van 20 mm, het aandeel toeslagmateriaal constant gehouden op 

50%. Een dure maar zekere aanname. Voor zeer speciale ZVB kan de grootste korrel

verlaagd worden tot 12 mm en respectievelijk 8 mm waardoor de verwerkbaarheid 

toeneemt.

Het verschil in het volume-aandeel toeslagmateriaal leidt voor zelfverdichtend beton 

tot een lagere E-modulus (tot 20% lager). De som van krimp en kruip wijkt niet veel 

af van die van ‘normaal’ beton bij een vergelijkbare sterkteklasse. [4]

De bovengrens die gesteld wordt aan de hoeveelheid grof toeslagmateriaal hangt af 

van het volume dat wordt ingenomen bij een optimale pakking, het zogenaamde

absolute volume. Bij de samenstelling van zelfverdichtend beton wordt in Japan, zoals

eerder aangegeven, uitgegaan van 50% van het absolute volume, minus het 

luchtgehalte. Met een pakkingspercentage van 62% is het volume grof 

toeslagmateriaal circa 310 liter. In Nederland ligt dat gebruikelijk op circa 350 liter. 

Rond toeslagmateriaal heeft een groter absoluut volume in vergelijking met gebroken 

toeslagmateriaal, waardoor het in grotere volume-eenheden mag worden toegepast. 

Het pakkingspercentage van het toeslagmateriaal moet periodiek worden bepaald en 

in de volumeberekening van het mengsel te worden ingevoerd. 

Fijn toeslagmateriaal

Een stabiele hoeveelheid fijn toeslagmateriaal, is in meerdere opzichten van belang. 

Indien de bovengrens wordt overschreden, vermindert de vloeibaarheid van het beton, 

aangezien er te weinig pasta om de zanddeeltjes aanwezig is om de pastafilm te 

vormen. Wanneer er echter te weinig fijn toeslagmateriaal aanwezig is, om het grove 

toeslagmateriaal te omhullen, wordt de cohesie van het beton zwak en kan er 

segregatie optreden. Dit zal in de praktijk niet zo snel plaatsvinden aangezien in 

zelfverdichtend beton een hoog gehalte fijn materiaal (cement en vulstof) wordt 

toegepast. Vanuit empirisch oogpunt wordt in Japan aangeraden om 40% fijn 

toeslagmateriaal, op volumebasis, in de mortel te verwerken. In Nederland ligt dit

percentage eerder op 45%. 
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3.6.6 Water 

Met betrekking tot de stabiliteit van ZVB mengsels dient de totale hoeveelheid water 

zeer nauwkeurig te zijn gedoseerd. Binnen een range van 5 liter per m
3
 meer of

minder dan ontworpen, variëren de eigenschappen soms van onverwerkbaar bij een 

tekort aan water, tot een verlies aan stabiliteit bij een teveel aan water. Dat heeft ook 

te maken met de filosofie van de ontwerper van het mengsel. Als een robuust mengsel

wordt ontworpen, is er een marge. Indien het ontwerp zeer commercieel wordt 

gemaakt, zijn de risico’s groter als gevolg van variaties in materiaaleigenschappen en 

de hoeveelheid water. Ter indicatie: Voor een normale ZVB is circa 160 ± 5 liter 

water nodig. Ongeveer 10 liter meer dan voor een normaal beton. 

Indien een viscositeithulpstof wordt toegepast kan wel 180 liter water worden 

toegevoegd. In het geval de duurzaamheid niet maatgevend is, kan dit tot 190 liter 

worden opgevoerd. 

3.6.7 Luchtgehalte 

Lucht is geen grondstof voor beton, tenzij er via een luchtbelvormer lucht ingebracht 

wordt in verband met de verhoging van de vorstweerstand van het beton. Normaal is 

een richtwaarde voor het gehalte aan lucht in ZVB gelegen tussen de 1 á 2%, dus 10 á 

20 liter per m
3
. Een keuze vooraf die natuurlijk met een luchtgehalte meter moet

worden gecontroleerd bij het ontwikkelen van een ZVB mengsel.

3.7 Het berekenen van een ZVB mengsel [14, 15 en 24] 

Zelfverdichtend beton verschilt zodanig van ‘normaal’ beton dat van een andere 

ontwerpprocedure moet worden uitgegaan. De methode voor het ontwerpen van 

‘normaal’ beton is vooral gericht op de sterkte en duurzaamheid van het verharde

beton. Een centrale rol in het mengselontwerp wordt ingenomen door de water-

cementfactor, het type en de hoeveelheid cement. De verwerkingseigenschappen 

blijven daarmee onderbelicht en worden slechts uitgedrukt in de zetmaat.

De verwerkingseigenschappen staan centraal in de, in Japan, ontwikkelde methode

voor het ontwerpen van zelfverdichtend beton. Zelfverdichtend beton kenmerkt zich 

door een hoge vloeimaat en een hoge weerstand tegen segregatie. De 

ontwerpdoelstelling voor een ZVB mengsel is het vinden van een optimum tussen de 

factoren die leiden tot een vloeimaat en een viscositeit die is afgestemd op het te 

storten product. Daartoe is een ontwerpmethode voor een mengsel ontwikkeld, dat 

nauwkeurig moet worden gevolgd. 

Het optimum tussen beide eigenschappen kan gerealiseerd worden door sturing van de 

navolgende parameters:

Het aanpassen van het volume water ten opzichte van het volume poeder, Vw

/ Vp. Het verhogen van het poederaandeel geeft meer viscositeit;

Het aanpassen van de hoeveelheid plastificeerder. Meer plastificeerder geeft 

een hogere vloeimaat.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 25



3. ZELFVERDICHTEND BETON (ZVB)

De door Professor Okamura ontwikkelde technologie geniet in Nederland bekendheid 

onder de naam ‘Japanse methode’. Op systematisch wijze wordt bij het ontwikkelen 

van een betonspecie gezocht naar de gewenste combinatie van viscositeit, vloeimaat

en het voorkomen van segregatie. 

De verhouding van het toegevoegde water, poeder en plastificeerder wordt 

experimenteel bepaald. Het toeslagmateriaal wordt in Japan in vaste percentages aan 

de pasta toegevoegd en zo ook voor het navolgende voorbeeld. 

Voorbeeld 1 

In dit voorbeeld wordt een m
3
 beton volgens de Japanse methode samengesteld:

Schat het volume aan lucht A, 

In de praktijk wordt een luchtgehalte aangehouden van 2%, per m
3

betonspecie komt dit percentage overeen met 20 liter. Er resteert dus 

1000 - 20 = 980 liter. 

Glim is het volume van het los gestort toeslagmateriaal, dus zonder holle 

ruimten, uitgedrukt in de pakkingdichtheid. Stel de pakkingdichtheid op 

bijvoorbeeld 62% (  1650/2650), Glim = 1000 x 0,62 = 620 liter. 

NB: Een algemene opmerking is dat de hoeveelheden hier berekend mathematisch

juist zijn, maar niet per definitie de verwerkingseigenschappen aan de betonspecie 

geven, die worden verlangd. Daarom gaat er veelal een grondig vooronderzoek van de 

mogelijkheden aan vooraf, zie paragraaf 3.8. 

Bepaal het volume (figuur 19) van het grof toeslagmateriaal 4 mm < d < dmax.

Onder grof toeslagmateriaal wordt al het materiaal gekarakteriseerd met een 

diameter groter dan 4 mm. Afhankelijk van de wapeningsdichtheid wordt een 

keuze gemaakt voor een maximaal toe te passen diameter, 16 of 32 mm. 

G = 0,5 Glim (1 - A) 

G = 0,5 620 (1 - 0,020) 

G = 304 liter 

Figuur 19; Geschikt volume aan grof grind voor zelfverdichtend beton [40]

Voor mortel blijft dan over, het totale volume minus het volume lucht en het 

volume grof toeslagmateriaal; 1000 - 20 - 304 = 676 liter 
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Stel het volume aan zand, S, op 40% van het mortelvolume,

Korrels kleiner dan 125 µm worden niet meer tot de fijne toeslag maar tot het 

poeder gerekend, hiervoor is de parameter Kst in de formule opgenomen. Stel 

nu Kst = 0 in dit voorbeeld.

1000
1

)1(40,0

stK

GA
S

literS 2701000
01

)304,0020,01(40,0

Voor de pasta resteert dan 676 - 270 = 406 liter. Hiervoor is een grote 

hoeveelheid poeder vereist. Zelfverdichtend beton mengsels met ruim 500 kg 

poeder zijn dus eerder regel dan uitzondering. 

Door het hanteren van deze ontwerpprocedure ligt de samenstelling voor wat betreft 

het toeslagmateriaal en het pastavolume vast (figuur 20). 

20

270

304

406

Mengselsamenstelling zelfverdichtend beton 

Lucht 20 liter 

Grof toeslagmateriaal 304 liter

Fijn toeslagmateriaal 270 liter 

Pasta 406 liter

Totaal 1000 liter 

Figuur 20; Mengselsamenstelling van een zelfverdichtend betonmengsel

Van belang bij de samenstelling van de pasta is de verhouding tussen Vwater / Vpoeder

alsmede de verhouding Vcement / Vpoeder. Beide verhoudingen zijn o.a. afhankelijk van 

de waarde p, de bepaling van p wordt in paragraaf 3.8.1 nader toegelicht. 

Gesteld dat Vc / Vp = 0,55 en aangenomen dat voor de p een waarde is gemeten van 

1,26 voor cement en 0,74 voor de vulstof, wordt het mengsel als volgt verder 

samengesteld:

De gewogen waarde van pgewogen wordt dan (0,55 x 1,26 + 0,45 x 0,74) = 

1,026.

De verhouding van Vw / Vp wordt gesteld op Kappa x pgewogen, waarin 

Kappa de reductie van de hoeveelheid water regelt. Een lage waarde van 

Kappa is 0,85, een hoge waarde is 0,95.

De verhouding Vw / Vp wordt dan 0,85 x 1,026 = 0,872. 
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Met behulp van Vw / Vp = 0,872 kunnen de hoeveelheden cement, vulstof en water, op 

volumebasis, berekend worden (tabel 4). 

Bestanddeel Vw / Vp = 0,872 en Vc / Vp = 0,55 Volume [liter]

Pasta 406,0 liter 

Poeder 406 / (1,000 + 0,872) 216,9 liter 

Water 406 - 216,9 189,1 liter 

Cement 0,55 x 216,9 119,3 liter 

Vliegas 0,45 x 216,9 97,6 liter 

Tabel 4; Bepalen van het volumedeel per bestanddeel met behulp van Vw / Vp

Voor de berekening van de hoeveelheid plastificeerder en de hoeveelheid bij te 

mengen water moet de hoeveelheid droge stof bekend zijn (tabel 5). 

Bestanddeel Volume [liter]x S.G. [kg/liter] Massa [kg]

Grind 304,0 x 2,65 805,6 kg 

Zand 270,0 x 2,65 715,5 kg 

Cement 119,3 x 3,15 375,8 kg 

Vliegas   97,6 x 2,20 214,7 kg 

Water 189,1 x 1,00 189,1 kg 

Massa van 1000 liter 2300 kg 

Tabel 5; Bepalen van de hoeveelheid droge stof per bestanddeel

Indien 0,4%(m/m) voor de plastificeerder wordt toegepast ten opzichte van het 

poedergewicht is dat 0,4 x (375,8 + 214,7) /100 = 2,36 kg. Een gewicht van sp = 2,36 

kg neemt een volume in van sp = 2,36 / 1,05 = 2,25 liter. 

De hoeveelheid sp dient, evenals het vocht in het toeslagmateriaal, verrekend te 

worden met de toe te voegen hoeveelheid water. Indien het vochtgehalte in het grind 

2,5% is en dat in het zand 3%, dan resulteert dit in een toe te voegen hoeveelheid 

water bij het mengen van: 

189,1 - 2,25 - 0,025 x 805,6 - 0,03 x 715,5 = 145,5 liter 

Indien voor vliegas een ‘k-waarde’, equivalentie waarde voor de hydraulische 

effectiviteit van vliegas vergeleken met cement, van 0,4 in rekening wordt gebracht 

(op maximaal één derde van de toe te passen hoeveelheid cement), dan bedraagt de 

w.b.f.:

189,1 /( 375,8 + 0,4 x 375,8 / 3) = 0,44; aantrekkelijk laag. 

Voorbeeld 2 

In het tweede voorbeeld wordt een beeld geschetst van de mengselsamenstelling,

indien wordt uitgegaan van de Nederlandse materialen en verhoudingen: 

Lim grind 58% (m/m);

Zandvolume in de mortel 45%; 

Vw / Vp = 0,872 evenals in voorgaand voorbeeld, waarbij voor Kappa 0,85 is 

aangehouden;

Vc / Vp = 0,550 evenals in voorgaand voorbeeld.
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Indien dezelfde rekenprocedure wordt gevolgd als in voorbeeld 1, resulteert dit in de 

onderstaande massaverdeling per 1 m
3
 (tabel 6).

Bestanddeel Volume [liter]x s.m. [kg/liter] Massa [kg]

Grind 352,4 x 2,65 933,9 kg 

Zand 282,4 x 2,65 748,4 kg 

Cement 101,4 x 3,15 319,4 kg 

Vliegas   83,0 x 2,20 182,5, kg 

Water + sp 160,9 x 1,00 160,9 kg 

Massa van 1000 liter 2345 kg 

Tabel 6; Massa per bestanddeel

In vergelijking met het mengsel dat is samengesteld volgens de Japanse methode

(voorbeeld 1), is het cementgehalte van het ‘Nederlandse’ mengsel 50 kg lager en 

wordt bijna 30 liter minder water toegevoegd. Ten aanzien van de grondstofkosten is 

het ‘Nederlandse’ mengsel zeker € 8,- goedkoper dan het mengsel volgens de Japanse 

methode.

3.8 Ontwerpprocedure van zelfverdichtend beton 

Het spreekt voor zich dat een zelfverdichtend betonmengsel, waarbij de interactie 

tussen cement, vulstoffen en hulpstoffen een belangrijke rol speelt, zorgvuldig moet

worden samengesteld. Dit betekent dat er gebruikmakend van geschikte testmethoden,

gericht moet worden gezocht, of het rheologische gedrag, gerealiseerd kan worden 

met de beschikbare grondstoffen en tevens aan de constructieve eisen te stellen aan 

het verharde beton in de vroege fase en na 28 dagen kan worden voldaan. 

Bij de ontwerpprocedure van een ZVB mengsel wordt gewerkt van grof naar fijn, dus 

via pasta naar mortel en specie, dus juist tegengesteld aan het berekenen van een 

mengsel, waarbij gestart wordt met het grindpercentage. Per fase zijn proeven 

ontwikkeld om te kunnen beoordelen of de samenstelling aan de gewenste 

eigenschappen voldoet. Het volgende traject van proeven dient doorlopen te worden: 

Pasta (cement, vulstof en water):

Wateromhulling poeder, p, met behulp van ‘Haegeman’ kegel. 

Mortel (pasta, hulpstof en zand): 

Vloeimaat van de betonspecie met behulp van ‘Haegeman’ kegel; 

Trechtertijd van de betonspecie met behulp van ‘kleine’ V-trechter. 

Betonspecie (mortel en grind): 

Vloeimaat van de betonspecie met behulp van kegel van Abrams;

Trechtertijd van de betonspecie met behulp van ‘grote’ V-trechter; 

Bepaling van de ‘Box-test’; 

Bepaling van de ‘Kajima-Vessel-test’ (stekkenbak). 
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3.8.1 Bepaling van de pasta-samenstelling 

De verhoudingen voor de opbouw van de pasta wordt bepaald met behulp van de 

optimale water-poederverhouding, p. De p is de waarde waarbij juist al het water

door het poeder wordt vastgehouden, of anders gezegd, de hoeveelheid water nodig 

om de poederkorrel te bevochtigen. Het is dus een getalsmatig weergave van de 

situatie waarbij geen ‘overtollig’ water aanwezig is om te zorgen voor vloei. Deze 

waarde kan alleen indirect worden bepaald. Om deze waarde vast te leggen, voor 

respectievelijk cement of andere poedervormige materialen, die bij het samenstellen

van de betonspecie wordt gebruikt, moet daarom de spreidmaat bij vier verschillende 

water-poederfactoren worden bepaald waarna door extrapolatie de p op de aslijn kan

worden afgelezen. Op de horizontale as is de (relatieve) vloeimaat uitgezet. 

De term poeder wordt gekarakteriseerd als fijne vulstoffen en bindmiddelmiddelen

met een diameter kleiner dan 90 µm, zoals bijvoorbeeld: cement, vliegas en 

kalksteenmeel.

Voor het bepalen van de p wordt in een Hobart menger één liter pasta geproduceerd. 

De benodigde hoeveelheid aanmaakwater wordt opgedeeld in 2 delen, W1 en W2.

Hierin is W1 opgebouwd uit 70% van de in het totaal te doseren hoeveelheid water en 

W2 uit 30%. 

Figuur 21; Bepalen van de waterbehoefte p

Voor het bepalen van de waterbehoefte p (figuur 21) van een poedervormig materiaal

dient de volgende procedure voor het mengen te worden aangehouden: 

Meng gedurende 60 seconden de poeder in combinatie met de hoeveelheid 

water, W1, op mengerstand 1; 

Stop de Horbart menger en zet de pasta met de spatel om;

Voeg de waterhoeveelheid W2 toe en meng de mortel wederom gedurende 60 

seconden op stand 2. 

Verdere uitvoering:

Stel een gladde houten watervaste plaat stabiel en waterpas; 

Bevochtig de houten watervaste plaat en het inwendige van de conus en 

plaats de conus gecentreerd op de houten plaat; 
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Vul de conus met de pasta, strijk de pasta gelijk met de bovenrand van de 

conus en verwijder de rondom de conus gemorste pasta;

Vanaf aanvang van het vullen van de conus tot het verwijderen van de conus, 

moet deze conus stevig tegen de houten plaat worden gedrukt; 

Verwijder de conus vervolgens door deze in een vloeiende beweging op te 

tillen;

Meet wanneer de pasta tot stilstand is gekomen, de grootste diameter (d1) van 

de uitgevloeide pasta en de haaks daarop liggende diameter (d2) en bereken 

daaruit de gemiddelde vloeimaat fp (figuur 22). 

2

21 dd
f p

Figuur 22; Proefopzet ter bepaling van de waterbehoefte, p

Voer deze proef voor een viertal Vw / Vp verhoudingen uit en bepaal voor al deze 

mengsels de relatieve vloeimaat, p. De gevonden waarden voor p dienen te liggen 

binnen het gebied van 1 tot 5. Indien p hierbuiten valt dient een andere waarde voor 

de Vw / Vp gekozen te worden, zodat er wel 4 relevante punten zijn; 

1

2

0p

p

p
f

f
waarin fp0 = 100 mm

De bepaling van de water-poederverhouding van CEM 1 52,5 HS(R), met een 

dichtheid van s = 3,15 kg/dm
3
, is in tabel 7 weergegeven. 

Cement Cement Water W1 W2 d1 d2 fp p w / p

[gram] [liter] [liter] [liter] [liter] [mm] [mm] [mm] [mm] -

1432 455 545 382 163 144 140 142 1,02 1,20

1400 444 556 390 166 170 166 168 1,82 1,25

1370 435 565 396 169 185 181 183 2,25 1,30

1340 426 574 402 172 211 207 209 3,37 1,35

Tabel 7; Grondstof verhouding en meetgegevens ter bepaling van de waterbehoefte, p
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Door de W/P verhouding grafisch uit te zetten ten opzichte van de relatieve vloeimaat,

p, kan een trendlijn, door de vier punten, worden geconstrueerd. Het snijpunt van de 

verkregen lijn met de verticale as, p = 0, geeft de waarde voor p aan. In figuur 23 

wordt voor een CEM I 52,5 HS(R), een water-poederverhouding, p, van 1,136 

gevonden.

Bepaling waterbehoefte P

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

p

W/P

p = 1,136

Figuur 23; Grafische weergave ter bepaling van de waterbehoefte, p

De richtingscoëfficiënt van de trendlijn geeft de gevoeligheid van de pasta voor water 

weer. Een pasta met een lage richtingscoëfficiënt is zeer gevoelig voor een kleine

verandering in de waterhoeveelheid met als gevolg een grote verandering in 

verwerkbaarheid. Door de 4 punten via een Excel programma te verwerken wordt de 

vergelijking van de lijn verkregen. De waarde van p wordt gevonden voor p = 0. De 

richtingscoëfficiënt Ep legt de gevoeligheid voor de variatie in het watergehalte vast. 

Uit de regressielijn blijkt tevens of de betrouwbaarheid van de inputwaarden 

voldoende hoog is, R
2
 > 0,95. 

Als de p van de cement en de vulstof bekend zijn, kan voor elke volumeverhouding

van de cement-vulstofcombinatie door middel van lineaire interpolatie de p worden 

vastgelegd, zie ook Voorbeeld 1, in paragraaf 3.7. 

3.8.2 Bepaling van de mortel-samenstelling 

Op mortelniveau wordt de water- en hulpstofdosering vastgelegd. De relatie tussen de 

waterbehoefte van de fijne stoffen en het toe te voegen water om de vereiste 

verwerkingseigenschappen te kunnen realiseren (Kp) wordt vastgelegd met de 

onderstaande formule:

PP

P

W

V

V
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Met de ‘Haegeman’ kegel en de ‘kleine’ trechter wordt een serie proeven op zand-

poeder mengsels uitgevoerd, waarvoor bij de samenstelling van de mortel wordt 

steeds uitgegaan van een: 

Gegeven verhouding cement en vulstof; 

Gewogen p berekend voor dit poeder mengsel;

Vw / Vp - waarde van 0,85 á 0,95 pgewogen;

Volume fijne toeslag 0,09 - 4 mm van een verhouding Vzand / Vmortel;

Hoeveelheid plastificeerder per zand-mortelverhouding.

Er zijn dus meerdere variabelen. De waarde van Kappa, de verhouding Vzand / Vmortel

en de hoeveelheid plastificeerder. Door het systematisch laten variëren van 2 van de 3 

waarden wordt een beeld verkregen van de vloeimaat en de trechtertijd per 

combinatie. Voor de nagestreefde waarden blijkt meestal een beperkt gebied ter 

beschikking te zijn, waarin speling is ten opzichte van de materiaaleigenschappen en 

de meetnauwkeurigheid bij de samenstelling. Hier wordt het karakter van het ZVB 

bepaalt.

Voor de vloeimaat van de mortel te bepalen wordt eveneens gebruik gemaakt van de 

‘Haegeman’ kegel  100 mm, zoals bij het bepalen van de p van poeders. De eis die 

aan de mortel in Japan wordt gesteld, is een vloeimaat van circa 245 mm, dus een m

van 5, en een trechtertijd tussen de 10 ± 1 seconden. Voor de prefab betonindustrie 

wordt echter gestreefd naar een vloeimaat van ruim 300 mm en een trechtertijd tussen 

de 6 en 8 seconden. 

Als de vloei-eigenschappen van de mortel aan de gestelde eis voldoen, wordt met een 

‘kleine’ V-trechter de trechtertijd vastgelegd (figuur 24). 

Figuur 24; Proefopstelling ‘kleine’ V-trechter [25]

De procedure is als volgt: 

Stel de V-trechter stabiel en waterpas en bevochtig het inwendige van de 

trechter;

Zet de mortel om met behulp van de spatel; 

Sluit de trechter door de opening aan de onderzijde met een klep af te sluiten; 
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Vul de trechter met de mortel en strijk deze af gelijk met de bovenrand van 

de trechter; 

Plaats de maatkan onder de trechter; 

Open de afsluitklep en meet de tijd in tienden van seconden vanaf het 

moment dat de specie begint te stromen, tot de trechter is leeggestroomd (het 

moment dat er licht door de uitstroomopening schijnt); 

Herhaal deze meting met een hoeveelheid mortel uit dezelfde menging en 

bepaal de gemiddelde trechtertijd (tm) in tienden van seconden (de bepaling 

van de trechtertijd moet binnen 5 minuten zijn afgerond); 

2
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Bepaal de trechterwaarde;

m

m
t

Rardetrechterwa
10

De uitstroomtijd bepaalt min of meer de viscositeit van de mortel (een stijve mortel,

met veel samenhang, heeft een langere uitstroomtijd).

De relatie tussen de relatieve vloeimaat m, en de uitstroomtijd tm, wordt bepaald voor 

verschillende hoeveelheden aan plastificeerder. In het Japanse model wordt gezocht 

naar de doorstroomtijd tm, waarbij m is 5. Ligt de doorstroomtijd dan tussen de 9 en 

11 seconden dan is de optimale water-cementfactor gevonden en is daarmee de 

samenstelling van de zand-poeder mortel vastgelegd. Let wel in het Japanse model is 

het zandvolume vooraf bepaald op 40%. In de Nederlandse praktijk is dat 

zandpercentage iets waarna gezocht wordt, maar in ieder geval eerder 45% dan 40%, 

dus nog een variabele erbij. 

Algemeen geldt:

Indien de doorstroomtijd / trechtertijd te klein is, is de mortel te vloeibaar, zodat 

minder plastificeerder moet worden toegevoegd. De vloeimaat wordt primair gestuurd

door de plastificeerder, de viscositeit door de water-poederfactor, meer poeder 

betekent meer samenhang, meer taaiheid, minder kans op ontmenging. De opbouw 

van het zand, de vorm van de korrel en het zandpercentage vraagt om een bepaalde 

dosering plastificeerder en meer of minder poeder. De verenigbaarheid komt in figuur 

25 tot uitdrukking. 

Zelfverdichtend

beton
Verenigbaarheid

Beperken
granulaatgehalte

Supervloeibaarheid

Lage verhouding
water / poeder

Werking van de
superplastificeerder

Bestandheid tegen
ontmenging

Figuur 25; Verenigbaarheid vloeibaarheid en bestandheid tegen ontmenging [15]
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De hoeveelheid plastificeerder wordt uitgedrukt, in massadelen van het poederdeel, in 

een zogenaamde Sp/P-verhouding. 

Een verhoging van het watergehalte, Vw / Vp, bij een gelijkblijvende Sp/P 

gehalte, leidt tot een verhoging van m en Rm;

Een verhoging van de superplastificeerder, Sp/P, bij een gelijkblijvende, Vw / 

Vp gehalte, leidt tot een significante stijging van m. In tegenstelling tot m,

ondergaat Rm slechts een lichtelijke stijging (figuur 26). 

Figuur 26; Invloed water en superplastificeerder op viscositeit en vloeibaarheid [23]

Een superplastificeerder is dus uitermate geschikt om de vloeimaat van het mengsel te 

verhogen, zonder de viscositeit te verlagen. Door de superplastificeerder-poeder 

quotiënt te variëren kunnen de consequenties voor m en Rm worden vastgesteld. 

Indien de hoeveelheid superplastificeerder Sp/P constant gehouden wordt is 

er sprake van een lineaire verhouding tussen m en Rm;

De gradiënt van de rechte m/Rm overeenstemmend met iedere Sp/P factor 

geeft de invloed van de superplastificeerder weer. Hoge waarden voor m/Rm

wijzen op een grotere efficiëntie van de superplastificeerder (figuur 27). Dat

wil zeggen een grotere vloeibaarheid, m, zonder vermindering van de 

viscositeit, Rm.

Figuur 27; Invloed superplastificeerder / pasta op viscositeit en vloeibaarheid [23] 
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3.8.3 Bepaling van de samenstelling van de ZVB-specie 

Als de mortel in het Japanse model voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

vloeimaat (245 mm) en trechtertijd (10 seconden), kan de betonspecie worden 

samengesteld.

Invloeden

Door primair de vloeimaat en een trechtertijd te meten, met respectievelijk de kegel 

van Abrams en de grote trechter, is de invloed van de grindtoevoeging aan de mortel

bekend. In het Japanse model is dat 50% los gestort grind, globaal 31% vast volume.

Indien de gemeten waarden niet aan de wensen voldoen, zal het mengsel aangepast 

moeten worden. Zonodig moet teruggevallen worden op aanpassingen in de 

mortelsamenstelling. De eigenschappen van ZVB specie zijn tevens afhankelijk van 

het mengertype, de mengprocedure en de specietemperatuur. Indien de eerste serie 

proeven voldoen, moeten nog twee aanvullende proeven de stroomeigenschappen en 

de weerstand tegen ontmenging aantonen. 

Een standaard recept voor de productie van zelfverdichtend beton is niet voorhanden.

De mengselsamenstelling van zelfverdichtend beton is uiterst gevoelig voor variaties 

in de dosering en de eigenschappen grondstoffen. Om schommelingen in 

materiaaleigenschappen te compenseren kan een Welan gum of een andere 

‘verdikker’ de stabiliteit van het mengsel verzekeren. Door de toepassing van een 

‘verdikker’neemt de viscositeit toe. Een kleine hoeveelheid Welan gum, 0,05-0,35 

kg/m
3
, is voldoende om de weerstand tegen ontmenging en ‘bleeding’ te vergroten. 

De keuze van de verwerkingseigenschappen 

Prefab betonleveranciers werken niettemin zonder het toepassen van een ‘verdikker’. 

De mengsels worden samengesteld naar de eisen die bij het storten van een product 

behoren. Dus er bestaan meerdere mengsels in een prefab betonbedrijf, ook al worden 

dezelfde basis grondstoffen gebruikt. De eisen van verwerkbaarheid worden in het 

bedrijf zelf bepaald. Dat geeft tevens aan welk probleem er is bij het in het werk 

gestort beton. Wie bepaalt de eisen van de verwerkbaarheid, de aannemer, de 

betonmortel leverancier? Wie draagt daarvoor de verantwoording? In de prefab 

betonindustrie worden de mensen geleerd om met ZVB te storten. Het vergt toch een 

andere methodiek van werken. Het is zo eenvoudig lucht in te sluiten, terwijl er 

ruimte en tijd moet zijn om de ZVB te laten ontluchten. Dus het kan ook mis gaan. En 

hoe zit dat dan op de bouwplaats? Vragen die niet zo direct te beantwoorden zijn, 

maar zeker niet onbesproken mogen blijven.

Te doorlopen proevenserie 

Om te kunnen beoordelen of de ontworpen betonspecie voldoet aan de gestelde eisen, 

zijn een viertal proeven ontwikkeld, die achtereenvolgens doorlopen moeten worden: 

Vloeimaat van de betonspecie met behulp van kegel van Abrams;

Trechtertijd van de betonspecie met behulp van ‘grote’ V-trechter;

‘Box-test’;

‘Kajima-Vessel-test’ (stekkenbak). 
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Bepalen van de vloeimaat [25] 

De kegel van Abrams wordt gebruikt om de vloeimaat te bepalen (figuur 28). De 

volgende procedure wordt daatoe gehanteerd: 

Stel de vloeiplaat stabiel en waterpas; 

Bevochtig de bovenzijde van de plaat ( betontriplex of roestvast staal) en het 

inwendige van de kegelmantel;

Plaats de kegelmantel gecentreerd op de plaat; 

Zet de betonspecie om met behulp van de spatel; 

Vul de kegel met betonspecie, strijk de specie gelijk met de bovenrand; 

Druk de kegel stevig op de plaat; 

Verwijder de rondom de kegelmantel gemorste specie; 

Verwijder na 30 seconden de kegel door deze rechtstandig op te tillen; 

Figuur 28; Kegel van Abrams / vloeimaat

Registreer het tijdstip waarop de specie een vloeimaat heeft van 500 mm;

Inspecteer tijdens het vloeien of het toeslagmateriaal tot aan de vloeirand 

drijft;

Meet de grootste diameter (d1) van de uitgevloeide specie en de haaks daarop 

liggende diameter (d2) (de gehele proef moet binnen 5 minuten zijn 

afgerond);

Bepaal de vloeimaat in millimeters met behulp van onderstaande formule.

2

21 dd
f s

De vloeimaat moet binnen de range van 650 mm tot 750 mm liggen volgens het 

Japanse model. In de prefab betonindustrie zijn vloeimaten van 850 mm niet 

ongewoon.
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Bepalen van de uitstroomtijd [25] 

Met behulp van de grote V-trechter (figuur 29) wordt de tijd vastgesteld die de specie 

nodig heeft om uit de trechter te stromen, de zogenaamde uitstroomtijd of trechtertijd.

De mate van viscositeit, samenhang, taaiheid van het betonmengsel kan aan de hand 

van deze tijd worden beoordeeld. 

Figuur 29; Proefopstelling ‘grote’ V-trechter [25]

De procedure is als volgt: 

Stel de V-trechter stabiel en waterpas op; 

Bevochtig het inwendige van de trechter; 

Zet de mortel om met behulp van de spatel; 

Sluit de trechter door de opening aan de onderzijde met een klep af te sluiten; 

Vul de trechter met de mortel en strijk zonodig de mortel gelijk met de 

bovenrand. plaats de maatkan onder de trechter, open de afsluitklep; 

Meet de tijd in tienden van seconden vanaf het moment dat de specie begint 

te stromen, tot de trechter is leeggestroomd (het moment dat er licht door de 

uitstroomopening schijnt);

Herhaal deze meting met een hoeveelheid mortel uit dezelfde charge;

Bepaal de gemiddelde trechtertijd (tm) in tienden van seconden en de 

trechterwaarde.

2

21 tt
tjdtrechterti s

s

s
t

Rardetrechterwa
10

De V-trechtertijd van de betonspecie moet liggen rond de 10 seconden volgens het 

Japanse model. In de industrie zijn lagere trechtertijden, tot aan 4 seconden, niet 

ongewoon. Indien de vloeimaat van de betonspecie en de trechtertijd aan de vooraf 

gestelde eisen voldoen wordt de ‘Box-test’ uitgevoerd.
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‘Box-test’ [25] 

De ‘Box-test’ (figuur 30) laat de vloeibaarheid zien in een communicerend vat met

verticale staven ( k 10 mm) in de doorstoomopening. Met de verticale staven wordt 

de werking van een wapeningsnet gesimuleerd. Er zijn meer staafconfiguraties 

voorhanden, zodat gekozen kan worden voor weinig of veel weerstand. De proef geeft 

weer in hoeverre de betonspecie in staat is om zichzelf door een opstakel omhoog te 

werken en de samenhang te bewaren. Ook wordt het mogelijke blokkeren van de 

stromende betonspecie ten opzichte van de wapeningconfiguratie getest. 

Figuur 30; Proefopstelling ‘Box-test’, links gesloten scheidingswand en rechts met geopende

scheidingswand [25]

Het uitvoeringsproces van de ‘Box-test’ verloopt als volgt: 

Stel de mal stabiel op en bevochtig het inwendige; 

Zet het speciemonster om, vul de grootste ruimte van de mal met betonspecie 

en strijk met behulp van de afstrijklat de specie gelijk met de bovenrand; 

Open vervolgens de scheidingswand door deze in één vloeiende beweging

omhoog te schuiven; 

Op het moment dat de specie stopt is de maximale nivellering bereikt; 

Meet vervolgens in het laagste compartiment op drie plaatsen de hoogte (h1,

h2 en h3);

Bepaal daarna de gemiddelde nivellering (hn) in mm en de maximale

nivellering (hmax);

3

321 hhh
hn

Bepaal daarna het hoogteverschil in beide benen van de U, het ‘Box-test’ 

verschil moet kleiner of gelijk zijn aan 30 mm (de gehele proef moet binnen 

5 minuten zijn afgerond). 

mmhhverschiltestbox n 30max

Voldoet de betonspecie aan de gestelde eis, dan wordt de geschiktheidproef 

uitgevoerd, de zogenaamde ‘Kajima-Vessel-test’.
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‘Kajima-Vessel-test’ (stekkenbak) [25] 

Als laatste toets van geschiktheid wordt de ‘Kajima-Vessel-test’, ook bekend als 

stekkenbak, doorlopen (figuur 31). Aan de hand van deze test, kan de vullingsgraad, 

het vervormingsgedrag en de weerstand tegen segregatie worden afgeleid. Daarnaast

kan ook het zelfverdichtende gedrag en de ontluchting in de transparante bak met

horizontale staven worden waargenomen. De proef wordt uitgevoerd met behulp van 

een perspex bak met 35 pvc-buizen 10 mm. De specie wordt in een voorgeschreven 

hoeveelheid en tempo via de excentrisch geplaatste trechter ingebracht en moet dan 

tussen een woud van staven naar de andere zijde stromen en een grote mate van 

nivellering tonen. 

Figuur 31; Proefopstelling ‘Box-test’, stekkenbak [25]

De proef dient als volgt te worden uitgevoerd: 

Stel de stekkenbak stabiel en waterpas; 

Bevochtig het inwendige van deze stekkenbak;

Zet de specie om;

Start de proef door een schep van 1 liter betonspecie in de trechter te storten 

en vul de stekkenbak vervolgens door iedere 5 seconden opnieuw een schep 

betonspecie in de trechter te storten; 

Stop met vullen wanneer de specie aan de vulzijde over het hoogste obstakel 

vloeit;

Meet, nadat de specie volledig is uitgestroomd, de bereikte hoogte van de 

betonspecie aan de vulzijde op drie plaatsen (h1.1, h1.2 en h1.3), bepaal het 

gemiddelde van (h1);

Meet vervolgens de bereikte hoogte van de betonspecie op de 

tegenoverliggende zijde, op drie plaatsen (h2.1, h2.2 en h2.3), bepaal het 

gemiddelde van deze waarden (h2);

Bepaal de gemiddelde hoogte van de vulzijde en gemiddelde hoogte van de 

tegenoverliggende zijde; 

3
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Bepaal de vullingsgraad van de stekkenbak in % (de gehele proef moet

binnen 8 minuten zijn afgerond); 

%100
2 1

21
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Indien de vastgestelde vullingsgraad groter is dan 80%, dan is het mengsel gereed 

voor productie. Gestreefd wordt in de prefab betonindustrie naar waarden van 90% en 

hoger.

3.9 De productie van prefab betonelementen met ZVB

Zelfverdichtend beton is volgens de definitie; beton waarvan de betonspecie in 

plastische toestand zo vervormbaar is dat het alleen al onder invloed van de 

zwaartekracht en dus zonder ingebrachte verdichtingenergie een bekistingvorm

volledig vult, ook in aanwezigheid van een dicht wapeningsnet of andere 

hindernissen, waarbij de betonspecie homogeen blijft en zelfstandig ontlucht.

Het onderscheid tussen zelfverdichtend beton en ‘normaal’ beton heeft geleid tot een 

aantal aanpassingen in het gehele proces, zoals: 

De opslagcapaciteit voor zandtypen en vulstoffen (figuur 32 en 33); 

Figuur 32; Overslag en opslagcapaciteit van het toeslagmateriaal [JvS]

Figuur 33; Overslag en opslagcapaciteit van cement en vulstof [JvS]
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De weegomvang en nauwkeurigheid van de weegschalen, nu meer dan 550 

kg poeder; 

De nauwkeurige water- en plastificeerderdosering;

De transportmiddelen voor ZVB (figuur 34); 

Figuur 34; De transportmiddelen voor ZVB en de aangepaste stortkubels

De tijdelijke opslag met wormen of schoepen om de ZVB in beweging te 

houden;

De aangepaste stortkubels, vaak ook met wormen uitgerust (figuur 34 en 35); 

Figuur 35; De aangepaste stortkubels voorzien van wormen

De stortwijze;

De wijze van afwerken en nabehandelen (figuur 36 en 37). 

Figuur 36; Afwerken van het stortvlak
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Figuur 37; Afwerken van het stortvlak

In de prefab betonindustrie zijn deze aanpassingen aan het equipment inmiddels 

aangebracht, het kader en personeel is opgeleid en sterk begeleid bij de invoering van 

ZVB. Door een continu proces van kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring 

heeft een snelle ontwikkeling en implementatie plaats gevonden. 

Omdat voor zelfverdichtende betonspecie geen trillingsenergie nodig is en zich 

vanzelf ontlucht, kunnen de stortwerkzaamheden met minder personeel en veelal 

sneller worden uitgevoerd. Niettemin moet juist vanwege de volledige vulling van de 

mal en het ZVB de mogelijkheid geven om te ontluchten, het beton zowel als de 

verwerking, het storten opnieuw worden aangeleerd. De arbeidsomstandigheden van 

het personeel worden verbeterd, doordat het geluidsniveau, de trillinghinder, maar ook 

vooral de fysieke belasting worden teruggedrongen. 

De vloei-eigenschappen, de samenhang en de lage weerstand tegen blokkeren maken

het mogelijk om, zelfs bij een zeer dichte wapening, overal een homogene

betonkwaliteit te realiseren. Daarnaast kan, relatief eenvoudig op moeilijk bereikbare

plaatsen gestort worden, waarbij het insluiten van lucht moet worden voorkomen. Dat

betekent dat ook vlakken volledig ondervloeit kunnen worden mits er enige 

overhoogte aanwezig is en de ruimte vanaf 1 positie wordt gevuld. Hoewel de 

betonspecie stroomt, moet met verstand de vulposities gekozen worden. ZVB is niet 

zelfnivellerend. Doordat de bekisting niet wordt blootgesteld aan trillingenergie moet

deze kerend zijn en bestand zijn tegen de hydraulische speciedruk. Het laswerk zal 

een veel langere levensduur kennen.

Door het karakter van de betonspecie moet enige tijd worden gewacht voordat deze

voldoende is aangetrokken, zodat gestart kan worden met de afwerking van het 

oppervlak. Hiervoor zijn eigen methodieken ontwikkeld. Het onbehandelde oppervlak 

aan de stortzijde vertoont vaak een glasachtig poederhuidje. 

3.9.1 Praktijkvoorbeelden van prefab beton met ZVB 

Zelfverdichtend beton heeft nieuwe mogelijkheden, voor productontwikkeling en voor 

constructeurs en architecten gecreëerd. Door grondstoffen beter op elkaar af te 

stemmen en technieken te verbeteren kunnen producten worden gemodificeerd. De 

toepassing van zelfverdichtend beton heeft ertoe geleid dat elementen slanker 

uitgevoerd kunnen worden. Door de kleinere doorsnede kunnen materiaalkosten

worden bespaard. Daarnaast leidt de gewichtreductie ook tot een besparing op 

transportkosten.
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Figuur 38; Brugliggers ten behoeve van trein- en metroverkeer

Een voorbeeld daarvan betreft de grote brugliggers die door Betonson zijn ontwikkeld 

voor trein- en metroverkeer nabij de Arena te Amsterdam (figuur 38 en 39). Het 

elementgewicht bedraagt ca. 126 ton. De elementen zijn voorgespannen kokerliggers, 

die in het horizontale vlak gebogen kunnen zijn en waarvan de onderzijde niet 

evenwijdig loopt met de bovenzijde. Uiterst gecompliceerd, maar goed te 

vervaardigen met ZVB. Zo zijn er op dit gebied meerdere voorbeelden te noemen.

Figuur 39; Transport brugliggers
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Zie ook bijvoorbeeld de andere werkwijze bij trappen voor woningbouw en 

kantoorbouw (figuur 40). Deze worden nu op de kant gestort, zodat de zijde langs de 

wand stortzijde wordt en de overige vlakken bekist en dus glad zijn. 

Figuur 40; Zijdelings gestorte trapelementen

De visuele kwaliteit is inmiddels over de gehele breedte sterk gestegen. De elementen

zijn over het algemeen vlakker en egaler van kleur en, zeker wanneer kalksteenmeel

als vulstof wordt toegepast, ook lichter van kleur. Het aantal luchtbellen en 

zandstrepen in het oppervlak is sterk verminderd. Een aantal voorbeelden is in de 

navolgende beeldenserie (figuur 41 t/m 46) aangegeven: 

Figuur 41; Aftekening afstandhouders wapening en aftekening als gevolg van ontluchting
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Figuur 42; Aftekening van de bekisting in de betonhuid

Figuur 43; Wandelementen met een zeer glad en egaal van kleur oppervlak 

Figuur 44; Balkonplaat met anti-slip structuur
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Figuur 45; Gepolijste elementen waarvoor een stabiel en homogeen mengsel een absolute ‘must’ is

Figuur 46; Elementen met geëxposeerd toeslagmateriaal

Verdere ontwikkelingen

Naast de ontwikkeling van ZVB in voorgespannen of gewapende uitvoering is ook de 

toepassing van staalvezels interessant. Zo is een HSZVVVB ontwikkeld door 

Spanbeton in samenwerking met de TU Delft. HS slaat op de hoge sterkte. ZV op 

zelfverdichtend. VV op vezelversterkt en de B op beton. Door toepassing van deze 

beton kunnen de beugels in de spanwand worden weglaten en is de doorsnede met ca 

50% verminderd (figuur 47), hierdoor is de effectiviteit van de voorspanning 

toegenomen. Hoewel ontwikkeld en technisch haalbaar blijken de kosten nog te hoog 

te zijn om het product op de markt te brengen. 

Figuur 47; Modificatie Spanwand® SPW450 B65 - Spanwand® SPW450 HS FR SCC 100
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3.9.2 Praktijkvoorbeelden met in het werk gestort ZVB.

De gladde betonoppervlakken, scherpe aftekeningen, hoge visuele kwaliteit en de 

gelijkmatigheid van kleur maken zelfverdichtend beton uitermate geschikt voor 

architectuur beton. De stadsschouwburg in Den Haag is uitgevoerd in schoon beton en 

voorzien van een karakteristieke driehoekige profilering (figuur 48 en 49). 

Figuur 48; Karakteristieke detaillering Stadsschouwburg Den Haag [12, 58]

Figuur 49; Stadsschouwburg Den Haag [12, 58]
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Het haaien bassin van het Oceanium in de Diergaarde Blijdorp is uitgevoerd in 

zelfverdichtend beton. Aanleiding hiervoor vormden het hoge wapeningspercentage 

en de hoge eisen die gesteld werden aan de duurzaamheid als gevolg van blootstelling 

aan zeewater in het bassin (figuur 50). 

Figuur 50; Oceanium Diergaarde Blijdorp [59, 60] 

De vormvrijheid van architecten wordt vergroot, ook gecompliceerde vormen kunnen 

eenvoudig worden gerealiseerd in zelfverdichtend beton. Voor de bouw van het 

Volkswagen museum te Wolfsburg (figuur 51 t/m 56) is zelfverdichtend beton als in-

situ beton toegepast.

Figuur 51; Volkswagen museum Wolfsburg; Ontwerp Zaha Hadid [61]
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Figuur 52; Zeer complexe vormgeving, Volkswagen museum Wolfsburg [61]

Figuur 53; Dichte wapeningsconfiguraties, Volkswagen museum Wolfsburg [61]
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Figuur 54; Zelfverdichtend beton in het werk gestort, Volkswagen museum Wolfsburg [61]

Figuur 55; Complexe bekistingsvormen, Volkswagen museum Wolfsburg [61]

Figuur 56; Onbegrensde mogelijkheden met ZVB, Volkswagen museum Wolfsburg [61]
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3.10 Onderzoek naar Zelfverdichtend Beton in Nederland 

3.10.1 Verkennend onderzoek mechanische eigenschappen van ZVB [7] 

Het introduceren van een nieuwe betonsoort op de Nederlandse markt vereist een 

kritische en zorgvuldige beoordeling. In 1999, is het kader van het BELTON project 

voor de ontwikkeling van ZVB, door D.C. van Keulen aan de Technische Universiteit 

Eindhoven een verkennend onderzoek verricht naar de eigenschappen van verhardend 

en verhard beton [7]. 

Van ‘normaal’ beton zijn de materiaaleigenschappen bekend. Om te beoordelen of 

zelfverdichtend beton toepasbaar is onder dezelfde voorwaarden als normaal beton 

wordt een onderlinge vergelijking getrokken. In het gunstigste geval verschillen alleen 

de verwerkingseigenschappen en de verhardingssnelheid van zelfverdichtend beton. 

Drie prefab betonproducenten van de werkgroep ‘Zelfverdichtend Beton’ van de 

BELTON; IBC Betonbouw BV, Romein Beton BV en Betonson BV hebben hun 

mengselsamenstelling als basis voor het onderzoek ingezet. Bij IBC Betonbouw en 

Betonson werd poederkool-vliegas gebruikt als vulstof, bij Romein beton 

kalksteenmeel. Daarnaast had het mengsel van Betonson als grootste component grof 

grind 4-32 mm en beide andere mengsels grind 4-16mm. Gestreefd is naar een 

ontwerpsterkte tussen de 55 N/mm2 en 65 N/mm
2
.

Van de betreffende mengsels zijn de onderstaande eigenschappen onderzocht: 

Verwerkbaarheid;

Rijpheid;

Krimp;

Kruip.

Daarnaast is ook de overdrachtslengte van 3 draads en 7 draads voorspanstrengen 

gemeten.

De algemene conclusie was, dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding 

geven om voor ZVB in de sterkteklasse tot en met B65 andere rekenregels te hanteren

dan bij ‘normaal’ beton in een overeenkomstige sterkteklasse. De resultaten van de 

proeven vallen binnen de bandbreedte, voor beton waarop de VBC van toepassing is. 

De eigenschappen ten aanzien van duurzaamheid en brandveiligheid vielen buiten het 

kader van dit onderzoek. Om een volledig beeld te creëren en alle eigenschappen van 

ZVB optimaal te beheersen en in de praktijk te kunnen toepassen, is onderzoek ten 

aanzien van die aspecten vereist.

Op basis van dit vooronderzoek namens de BELTON uitgevoerd, is de BRL opgesteld 

en zijn de eerste drie certificaten in november 1999 uitgereikt. 
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3.10.2 Onderzoek naar pasta / mortel relaties [8, 20 en 21] 

Aanleiding tot dit onderzoek was de grote variëteit in toegepaste cementsoorten (10),

mogelijke vulstoffen (5) en hulpstoffen (5) op het moment van het starten van de 

mengselontwikkeling voor alle 24 bedrijven van de BELTON. Daarom is F.M.L Ernst 

gevraagd, in het kader van zijn afstuderen, onderzoek te verrichten naar de interacties 

van de samenstellende materialen van de pasta en te bekijken hoe de relatie was van 

de pasta en de mortel. Uiteindelijk een onderzoek dat veel inzicht heeft gegeven in het 

gedrag van combinaties van stoffen. 

Het toeslagmateriaal neemt 70% van het volume van een zelfverdichtend 

betonmengsel in, de pasta de resterende 30%. Hoewel het pastagedeelte aanzienlijk

kleiner is, bepaalt het voor een groot gedeelte en verwerkbaarheid van de betonspecie,

de sterkteontwikkeling en de duurzaamheid. 

Opzet pasta onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een ‘Flow-cyl’. Hiermee kan op 

eenvoudige wijze een beeld worden verkregen van de vloei-eigenschappen van de 

pasta. De ‘Flow-cyl’ is een cilindervormige buis(figuur 57), met een inhoud van 2 

liter. De ‘Flow-cyl’ wordt opgehangen in een stellage, waarna de uitstromende pasta 

in een bak wordt opgevangen, die op een digitale weegschaal is geplaatst.

Figuur 57; Meetopstelling ‘Flow-cyl’

Een pasta met een hoge w.c.f zal sneller uitstromen dan een pasta met een lage w.c.f, 

hierdoor heeft de lijn een steiler verloop (figuur 58).
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De uitstroom van de pasta, Qt, wordt per tijdsinterval geregistreerd. De hoeveel pasta

die nog in de ‘Flow-cyl’ aanwezig is en de vulhoogte kunnen worden afgeleid. Het 

uitstroomdebiet Qt, is alleen vast te stellen bij een vulhoogte tussen 0,15 en 0,35 

meter, bovendien moet de totale uitstroom meer dan 70% van de inhoud bedragen.

In een grafiek kan het uitstroomdebiet Qt [m
3
/s] tegen de vulhoogte [m] worden 

uitgezet. Alle punten worden door middel van een trendlijn met elkaar verbonden. Het 

uitstroomdebiet van een pasta kan met onderstaande functie worden beschreven: 

chbhaQt

2

De lijn Qi is het uitstroomdebiet van een ideële vloeistof. Deze vloeistof stroomt in 

een tijdsbestek van bijna nul seconden uit de ‘Flow-cyl’. De vergelijking is als volgt: 

1)/(

2

4 4

2

Dd

hgd
Qi

Waarin:

Qt = uitstroomdebiet pasta [m
3
/s];

a, b, c = constanten die een tweedegraads polynoom beschrijven;

Qi = uitstroomdebiet ideële vloeistof [m
3
/s];

D = diameter ‘Flow-cyl’ aan de top 0,08 m

d = diameter ‘Flow-cyl’ uitstroomopening 0,008 m 

g = valversnelling [m
2
/s];

h = hoogte pasta in ‘Flow-cyl’ [m]. 

Figuur 59; Oppervlakte van het uitstroomdebiet Qt en Qi

De oppervlakte (figuur 59) onder de lijnen Qt en Qi worden berekend met

onderstaande formule’s:
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hh
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Water heeft een -waarde van 0,14. Elk pasta heeft een -waarde die groter is. 
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Fase 1; Pasta opgebouwd uit water en cement 

Doel is om een beeld te krijgen van het vloeigedrag en sterkteontwikkeling bij 

verschillende water-cementfactoren.

Een hoge w.c.f., leidt tot een snelle uitstroom en dus een lage -waarde (figuur 60). 

Indien de w.c.f. steeds verder wordt opgevoerd zal de  naderen naar 0,14. Bij 

verlaging van de w.c.f. neemt de vloeibaarheid af en de  toe, totdat de uitstroom

minder is dan 70% en  niet meer vastgesteld kan worden. Hoe groter , hoe hoger de 

waterbehoefte.
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Figuur 60; -waarde versus w.c.f.

Per cement geldt, hoe lager de w.c.f., hoe hoger de druksterkte, beproefd op de zijden 

van prisma’s 40 x 40 x 100 mm
3
.

Bij een constante w.c.f., is geconstateerd dat de sterkte na 18 uur voor alle cementen

(sterkteklasse 52.5R) nagenoeg gelijk is (figuur 61). De -waarde verschilt echter per

w.c.f., oorzaak is het verschil in chemische samenstelling, korrelverdeling en 

korrelgrootte.
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Figuur 61; Sterkte versus w.c.f.

Een onderlinge vergelijking van cement op basis van verschillende sterkteklassen 

toont aan dat cement uit een lagere sterkteklasse bij dezelfde w.c.f. altijd een lagere 

sterkte geeft. Er bestaat geen direct verband tussen de -waarde en de sterkte na 18 

uur.
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Fase 2; Pasta opgebouwd uit water, cement en hulpstof 

Doel is om het ideale percentage hulpstof (ten opzichte van het cementgewicht) te 

vinden qua effectiviteit, werkzaam gebied en kosten. Daarnaast wordt duidelijk of er 

sprake is van een nadelige chemische en/of fysische interactie tussen de 

samenstellende stoffen. Het aantal proeven wordt beperkt door een constante w.c.f. 

van 0,4 te hanteren, waardoor tevens een goede basis van vergelijk wordt gecreëerd. 

Afhankelijk van de effectiviteit van de hulpstof op het cement wordt de dosering van 

de hulpstof aangepast. 

Naarmate meer hulpstof wordt toegevoegd, verbetert het vloeigedrag, hetgeen 

resulteerd in een lage -waarde (figuur 62). De hulpstof heeft minder effect op het 

vloeigedrag naarmate meer wordt gedoseerd. Een hoge dosering hulpstof leidt niet tot 

verbetering van vloeibaarheid, maar er kan wel ‘bleeding’ optreden. De dosering 

verminderen betekent een afname van de vloeibaarheid, en een toename van de -

waarde.
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Figuur 62; -waarde versus percentage hulpstof voor w.c.f. 0,4

Ten aanzien van de dosering en het type hulpstof is vastgesteld dat, de nieuwe 

generatie hulpstoffen, de polycarboxylaat ethers veel effectiever zijn. Het is mogelijk

om een vloei te bereiken die, ongeacht de dosering, met de oude hulpstoffen niet 

gerealiseerd kon worden. Het gebruikte percentage kan per merk of type hulpstof 

sterk verschillen. Ook schept deze hulpstof de mogelijkheid tot ontluchten van het 

ZVB (figuur 63). 
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Figuur 63; Invloed van het percentage hulpstof op de sterkte na 18 uur
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De sterkte na 18 uur is afhankelijk van de cement, de dosering en soort hulpstof. Bij 

cement 1 en hulpstof 1 blijft de sterkte, bij oplopende dosering, gelijk. In combinatie

met hulpstof 2 neemt de sterkte drastisch af. Van hulpstof 2 gaat een sterk vertragende 

werking uit. Combinaties met moderne hulpstoffen zijn qua -waarde vergelijkbaar,

maar verschillen ten aanzien van de sterkte. 

Fase 3; Pasta opgebouwd uit water, cement, hulpstof en vulstof 

Doel is de invloed van de vulstof (kalksteenmeel, vliegas en silica fume) op de 

sterkteontwikkeling en de -waarde te bepalen. De invloed van de vulstof op het 

vloeigedrag van de pasta is afhankelijk van de waterbehoefte p, de korrelverdeling en 

de chemische en/of fysische interactie. 

Constante w.c.f. van 0,4 en constante dosering hulpstof 

Het cement wordt vervangen door een vulstof op basis van volumedelen. De dosering 

van de hulpstof is afhankelijk van de specifieke cement-vulstofcombinatie. Hiervoor 

wordt het optimum van vloei en sterkte, zoals bepaald in fase 2 van het onderzoek 

aangehouden. Het volume cement, water en de dosering hulpstof nemen vervolgens 

af, terwijl vulstof wordt toegevoegd. Dit leidt tot een afname van de vloeibaarheid, 

toename van de -waarde (figuur 64). Door een constante w.c.f. te hanteren blijft de 

sterkte na 18 uur gelijk (figuur 65). 
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Vw / Vp = constant (0,95) 

Het volume water en poeder wordt constant gehouden op 0,95. De cement wordt 

vervangen door vulstof op volumebasis. Uitgangspunt is een w.c.f. van 0,3 voor de 

blanco meting (water + cement + hulpstof). De absolute hoeveelheid water en 

hulpstof is constant gehouden bij de proef, ongeacht het afnemen van het 

cementgewicht. Omdat de vulstof een lagere waterbehoefte heeft dan het cement, is 

een verbetering van de vloeibaarheid waar te nemen, naarmate meer cement wordt 

vervangen. Door de afname van de w.c.f. daalt de sterkte aanzienlijk. 

Vw / Vp = constant (1,26) 

Bovenstaande proef wordt nu uitgevoerd met een w.c.f. van 0,40. Wederom neemt de 

verwerkbaarheid toe en neemt de sterkte drastisch af, naarmate meer cement wordt 

vervangen door vulstof (figuur 66 en 67). 
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Om de invloed van de diverse vulstoffen te bekijken wordt de cement, hulpstof en 

dosering gecombineerd met verschillende vulstoffen. Het blijkt dat de 

verwerkbaarheid en de druksterkte na 18 uur worden beïnvloed door het type vulstof.

De vloeibaarheid en de sterkte worden bepaald door de toegepaste combinatie van

vulstof en hulpstoffen. 
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Opzet mortel onderzoek

Doel van het mortelonderzoek is het vloeigedrag van de mortel te onderzoeken 

volgens de Japanse methode en te bekijken of het mogelijk is om een verband tussen 

de vloeimaat en trechtertijd van een mortel vast te leggen. 

De vloeimaat neemt enigszins toe naarmate Vw / Vp toeneemt. Indien bij constante Vw

/ Vp de dosering hulpstof wordt verhoogd, neemt de vloeimaat duidelijk toe. Wanneer

hoge doseringen hulpstof worden toegevoegd in combinatie met een hoge Vw / Vp

neemt de effectiviteit van de hulpstof af en kan zelfs ontmenging optreden. De 

effectiviteit van de hulpstof is het grootst op het moment dat een lage Vw / Vp wordt 

gecombineerd met een relatief hoge dosering; door het verhogen van het gewicht van 

het poeder neemt bij gelijkblijvend percentage hulpstof, de hoeveelheid hulpstof toe. 

De mogelijkheid bestaat dat de hulpstof door de vulstof en soms ook het zand wordt 

geabsorbeerd, waardoor na korte tijd al een afname van de verwerkbaarheid optreedt. 

Bij een constante dosering hulpstof neemt de trechtertijd af, naarmate Vw / Vp

afneemt. Bij het verhogen van de Vw / Vp nadert de trechtertijd een limiet. Bij het 

verlagen van Vw / Vp stroomt de trechter steeds langzamer leeg. Bij een verhouding 

van 0,7 is helemaal geen uitstroom meer mogelijk.

Er kan een relatie gelegd worden tussen de vloeimaat Tm en de trechtertijd Rm

wanneer deze voor de verschillende doseringen hulpstof wordt uitgezet. Ook is een 

verband te leggen tussen de vloeimaat, de trechtertijd en Vw / Vp. Het is dus mogelijk

om vooraf te voorspellen hoeveel hulpstof moet worden toegevoegd, om bij een 

bepaalde verhouding Vw / Vp, een bepaalde vloeimaat en trechtertijd te realiseren.

Relatie tussen -waarde (‘Flow-cyl’), vloeimaat en trechtertijd (Japanse methode)

Doel is het leggen van een relatie tussen de -waarde, de vloeimaat en de trechtertijd

van een paste en mortel.

Bij een toename van Vw / Vp neemt de vloeimaat iets toe (figuur 68). Naarmate het 

percentage hulpstof toeneemt, wordt de vloeimaat groter totdat een grenswaarde

wordt bereikt. Hierna is de hulpstof niet meer effectief werkzaam. Naast het type 

hulpstof en de dosering heeft het type cement en/of vulstof invloed op het 

vloeigedrag. Het gedrag is tevens temperatuurgevoelig. Bij hogere temperaturen treedt

eerder gelvorming op, met als gevolg een toename van de weerstand tegen 

vervormen.
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Bij vervanging van cement door een vulstof met een lagere p wordt de vloeimaat

groter bij dezelfde Vw / Vp (figuur 69). Oorzaak is de lagere waterbehoefte van de 

vulstof. De p is slechts een richtwaarde voor het ontwerpen van een betonmengsel.

Om het werkelijke vloeigedrag te kunnen beschrijven moeten pasta- en mortelproeven 

worden uitgevoerd. 
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Figuur 69; Verband tussen Vw / Vp en vloeimaat

Van de pasta’s zijn de vloeimaten en de -waarden bepaald. De punten met dezelfde 

-waarde worden met elkaar verbonden (figuur 70). Hierdoor is het mogelijk om een 

relatie te leggen tussen de vloeimaat en de -waarde bij een bepaalde Vw / Vp voor een 

pasta.
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3.10.3 Onderzoek naar eigenschappen van ZVB voor CUR-commissie B79 [4, 5] 

De eerste praktijkervaringen met zelfverdichtend beton waren veelbelovend, maar er 

was nog onvoldoende inzicht in de eigenschappen en het gedrag onder belasting om

aan te kunnen geven of, en zo ja waarin zelfverdichtend beton afwijkt van traditioneel

grindbeton, hoewel het door of namens BELTON verrichte onderzoek al veel 

aspecten ten aanzien van de mechanische eigenschappen duidelijk had gemaakt.

Niettemin was een nationaal onderzoek noodzakelijk om een basis te hebben om de 

praktijk te voeden met een CUR-Aanbeveling, vaak de voorloper van latere 

regelgeving. In het kader van CUR-Aanbeveling 93 ‘Zelfverdichtend beton’ zijn de 

eigenschappen van zelfverdichtend (ZVB) en ‘normaal’ beton met gelijke sterkte,

aangeduid als referentiebeton (REF), vergeleken. 

Opzet onderzoek

Bij de vergelijking van zelfverdichtend beton en niet-zelfverdichtend beton wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie stadia; verse specie, verhardend beton en verhard 

beton. Om het onderzoek zo praktijk gericht mogelijk uit te voeren wordt voor in het 

werk gestort beton en voor prefab betontoepassingen de betonsterkteklasse B35 en 

B65 onderzocht. De mengsels daartoe zijn afgestemd op het gebruik van de 

materialen in de mortel- of prefab betonindustrie.

In het onderzoek is een omvangrijk aantal eigenschappen onderzocht: 

Mengselsamenstelling;

Eigenschappen onverharde beton: 

o Horizotale stortbelasting,

o Spanningsontwikkeling,

o Hydratatieverloop;

o Hydratatiegraad en sterkte; 

Sterkte en stijfheid;

o Verhouding prismadruksterkte / kubusdruksterkte; 

o Splijttreksterkte;

o E-modulus;

o Dwarscontractiecoëfficiënt;

Tijdsafhankelijk vervormingsgedrag:

o Krimp jong beton; 

o Kruip jong beton; 

o Krimp vanaf 28 dagen (ZVB);

o Kruip vanaf 28 dagen (ZVB);

o Totale vervorming vanaf 28 dagen; 

Aanhechting en schuifkrachtoverdracht: 

o Aanhechting geribde staven; 

o Aanhechting voorspanstrengen; 

o Schuifkrachtoverdracht;

Duurzaamheid:

o Carbonatatie;

o Chloride-indringing.
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Resultaten onderzoek 

De verschillen tussen ZVB en REF-beton zijn voornamelijk in de plastische fase

waarneembaar. Voor de toepassing van het hoog vloeibare ZVB moeten nieuwe 

consistentie gebieden ontwikkeld worden. Ten aanzien van de horizontale speciedruk

dient gerekend te worden met een hydrostatisch drukverloop vanaf een zekere 

stortsnelheid, die veelal wordt overschreden in de praktijk. Uiteraard mag in een 

industrieel proces aangetoond worden dat het drukverloop in de praktijk gunstiger 

uitvalt, maar veel zal dat niet uithalen.

Tussen het hydratatieverloop van ZVB en REF-beton waren nauwelijks verschillen

waarneembaar. Opmerkelijk was echter dat de toevoeging van vliegas als vulstof bij 

ZVB, al vanaf de beginfase, tot een sterkere reactie leidde. Per mengsel was een 

duidelijke relatie waarneembaar tussen het verloop van de hydratatiegraad en de 

druksterkte.

Mechanische eigenschappen

Qua sterkte en stijfheid na 28 dagen werden geen verschillen gevonden in het quotiënt 

van de prisma- en kubusdruksterkte en bij de dwarscontractie coëfficiënt. Verschillen 

tussen ZVB en het REF-beton waren wel waarneembaar bij de splijttreksterkte (tot

15% hoger) en de E-modulus (tot 20% lager). Voor de E modulus verklaarbaar door 

een groter gehalte aan cementsteen en een lager gehalte aan toeslagmateriaal.

Tijdgebonden vervormingen 

De verhardingskrimp van B35-ZVB was verwaarloosbaar. Bij B65-ZVB ontwikkelde 

de verhardingskrimp zich eerder en in mindere mate dan bij B65-REF. Alle gelegen 

binnen de bekende bandbreedte. 

De kruipcoëfficiënten komen voor verschillende aanvangstijdstippen van belasten 

goed overeen bij B65-REF en B65-ZVB. De krimpvervormingen gemeten na 28 

dagen waren in B65-ZVB groter dan in B35-ZVB. De som van krimp- en 

kruipinvloeden zal niet veel afwijken dan voor een ‘normaal’ beton van een 

vergelijkbare sterkteklasse.

De aanhechting van staven in ZVB is in Duitsland [53, 54] onderzocht. Het onderzoek 

heeft aangetoond dat: 

De positie van de staaf tijdens het stortproces in ZVB een minder grote 

invloed heeft op de aanhechteigenschappen;

De aanhechtspanning-sliprelatie van ZVB, vanaf het begin tot een slip van 

circa 0,2 mm, stijler verloopt; 

Bij grotere slipwaarden de aanhechtweerstand in ‘normaal’ beton groter is 

dan in ZVB; 

Onder vergelijkbare omstandigheden het splijten van de dekking in ZVB 

minder vaak de oorzaak van bezwijken op aanhechting is dan bij ‘normaal’

beton.

De verschillen tussen ZVB en ‘normaal’ beton komen tot uiting doordat de ZVB-

specie minder nazakt. De ruimten onder de staven worden beter opgevuld met als 

resultaat een betere hechting. De toepassing van een lager gehalte aan grof

toeslagmateriaal bij ZVB, leidt bij grotere slipwaarden tot een lagere weerstand. De 
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hogere stijfheid bij kleiner weerstand betekent een iets sterkere aanhechting in het 

gebruiksstadium.

Ten aanzien van de aanhechting van voorspanstrengen kan geconcludeerd worden dat 

de experimenteel bepaalde verankeringcapaciteit bij ZVB groter was dan in de 

normen wordt vereist. Dit bleek ook al uit het onderzoek van D. van Keulen op de 

TU/e. Het REF-beton kan grotere schuifspanningen overbrengen dan ZVB. De 

verschillen worden kleiner naarmate een hoger wapeningspercentage en een hogere 

sterkteklasse worden toegepast. 

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn versnelde carbonatatieproeven uitgevoerd. De 

resultaten laten zien dat de carbonatatie in B35-ZVB circa 70% groter is dan bij het 

REF-beton. Hierbij moet wel worden aangetekend dat min of meer kunstmatig, door 

de toevoeging van veel water, de B35-ZVB is samengesteld. Die hogere w.c.f maakt

een diepere carbonatiediepte verklaarbaar. Bij betonsterkteklasse B65-ZVB is de 

carbonatatie fractioneel groter dan van het REF-beton. 

Ook de chloride indringing bleek bij B35-ZVB het grootst. In B65 was het verschil 

gering. Bij ZVB dringt steeds twee keer zo groot volume water en dieselolie in dan bij

het REF-beton. Bij betonsterkteklasse B65 zijn de ingedrongen volumina twee keer zo 

klein als B35. 

Conclusie onderzoek

Aan de hand van het onderzoek zijn door de CUR-commissie de onderstaande 

conclusies getrokken: 

De eigenschappen van ZVB verschillen niet wezenlijk ten opzichte van REF-

beton;

ZVB onderscheidt zich ten opzichte van REF-beton voornamelijk ten aanzien 

van de verwerkbaarheid;

Dit wordt bereikt door een hoger gehalte aan pasta en plastificeerder;

Daarbij worden fijne vulstoffen toegepast die al dan niet inert kunnen zijn; 

Verschillen in gedrag, in de verharde fase, zijn hierop terug te voeren en 

vallen meestal binnen de bestaande voorschriften; 

Het is noodzakelijk om de matrix van samenstellende delen van ZVB af te 

stemmen op de gewenste eigenschappen tijdens het verwerken en/of de 

verharde toestand; 

De verwerkbaarheid is sterk afhankelijk van de mengselsamenstelling van

ZVB en uiterst gevoelig voor variaties in dosering en grondstoffen. 

Het gedrag van ZVB met betrekking tot de brandveiligheid is niet meegenomen in dit 

onderzoek.
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3.10.4 Onderzoek naar brandveiligheid van Constructief Beton voor CUR-

Commissie 120 [27 t/m 30] 

Volgens het Bouwbesluit moeten betonconstructies qua brandwerendheid worden 

getoetst aan NEN 6971, die de rekenkundige bepaling van bouwdelen tot onderwerp 

heeft. Deze norm is echter beperkt tot beton waarvoor de VBC 1995 regels geeft. 

Voor andere betonsoorten, zoals Hoge Sterkte Beton en Zelfverdichtend Beton, is 

NEN 6971 dus niet van toepassing. Om deze belemmering in de toepassing van 

nieuwe betonsoorten op te heffen, was er een grote behoefte aan aanvullende 

regelgeving.

Om een meer gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het belangrijkste fenomeen, het 

spatgedrag van Hoge Sterkte Beton en Zelfverdichtend Beton, is een verkennend 

onderzoek opgesteld door CUR-Commissie C120 ‘Brandveiligheid van Hoge Sterkte 

Beton en Zelfverdichtend Beton’, dat verder is uitgevoerd in het Laboratorium

Magnel van de Rijks Universiteit van Gent. De achtergronden en bevindingen van het 

onderzoek zijn samengevat in [28, 29]. De aanvullende regelgeving is opgenomen in

CUR-Aanbeveling 95 ‘Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van 

bouwdelen in Hoge Sterkte Beton’ [27].

Voor de toepassing van ZVB tot en met B65 is een verklaring afgegeven, die aangeeft 

dat de toepassing ZVB kan worden gelijkgesteld aan die van ‘normaal’ VBC beton. 

Voor de ZVB vallend in een hogere sterkteklasse dan B65, gelden geen andere 

voorwaarden van toepassing dan die voor HSB zijn gesteld. In het algemeen betreft 

dat het maximeren van het gehalte silica fume en de begrenzing zonder aanvullende 

maatregelen tot en met B95, behoudens als een brandwerendheid van 120 minuten is 

vereist. In die gevallen moeten of polypropyleen vezels of een opofferende betonlaag

met huiswapening worden toegepast.

Het spatten van beton als gevolg van de blootstelling aan brand kan leiden tot een 

verdere afname van de weerstand tegen brand van constructieve betonnen elementen.

Als de waterdamp, die zich gedurende een brand in het beton ontwikkelt, niet op een 

efficiënte wijze kan ontsnappen, kan dit leiden tot interne wrijvingen met spatten als 

gevolg. Het fenomeen ‘spatten’ wordt beïnvloed door het vochtgehalte van het beton, 

de temperatuur van het betonoppervlak en de porositeit en permeabiliteit van de 

betonmatrix.

Voor Hoge Sterkte Beton is de permeabiliteit laag en dit betontype staat dan ook 

bekend om zijn gevoeligheid voor spatten. Fijne vulstoffen zoals vliegas en 

kalksteenmeel worden toegepast voor de productie van Zelfverdichtend Beton. 

Verwacht kan worden dat het gebruik van deze fijne vulstoffen leidt tot een daling 

van de permeabiliteit ten opzichte van de ‘normale’ betonmengsels met een 

traditionele samenstelling. Het is bekend dat mengsels met een lage permeabiliteit een

hoger risico lopen op spatten, indien blootgesteld aan brand, zie ook het voorgaand 

genoemde begrenzen van het silica fume gehalte.
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Opzet onderzoek 

In het onderzoek zijn vier verschillende betonsamenstellingen onderzocht op spatten, 

één ‘normaal’ betonmengsel en drie zelfverdichtend betonmengsels, waarbij vliegas 

en kalksteenmeel als vulstof zijn toegepast. De druksterkte van het beton bedroeg 

voor alle proefstukken minimaal 60 N/mm
2
. Van elk mengseltype zijn 18 

cilindervormige proefstukken, met een diameter van 150 mm en een hoogte van 300 

mm, vervaardigd. Direct na ontkisten zijn de proefstukken ter plaatse de boven- en 

onderzijde ingepakt met een aluminium folie, zodat vochtverlies alleen in radiale en 

niet in longitudinale richting van de cilinders kon optreden. Tot aan het moment

waarop de brandproef is uitgevoerd zijn de cilinders geconserveerd onder een 

constante temperatuur van 20° C en een relatieve vochtigheid van 65%. 

Cilinders C1-C3 zijn gebruikt voor het vaststellen van de mechanische eigenschappen. 

De drukproeven zijn gelijktijdig (zelfde ouderdom) uitgevoerd met de brandproef, 

ongeveer drie maanden na vervaardiging. 

Van cilinders C4-C6 is het vochtgehalte vastgesteld. Direct na het ontkisten zijn de

cilinders gewogen en is het verlies in massa wekelijks vastgesteld. De cilinders zijn 

gedroogd onder een temperatuur van 105° C totdat een constante massa was bereikt. 

Een constante massa wordt bereikt wanneer het massaverlies, binnen 24 uur, kleiner is 

dan één promille van de initiële massa.

De cilinders C7-C12 zijn compleet ingepakt met aluminium folie. Vlak voor de 

brandproef is de omhulling verwijderd. Voor en na de brandproef is het gewicht van 

de cilinders vastgesteld. De cilinders zijn gedurende 40 minuten blootgesteld aan de 

brandproef volgens de richtlijnen van ISO 834. Een visuele inspectie heeft 

plaatsgevonden na afloop. 

Van cilinders C13-C18 is, in het traject voorafgaand aan de brandproef, alleen de 

boven- en onderzijde met behulp van een aluminium folie ingepakt. Verder is de proef 

uitgevoerd als voor de cilinders C7-C12. 

De brandproeven zijn uitgevoerd in laboratorium Magnel voor Betononderzoek aan 

de Universiteit van Gent. De proefstukken zijn, per drie, bevestigd aan een betonnen 

plaat in de oven (figuur 71). 

Figuur 71; Opstelling brandproef [28, 29]
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Tussen de cilinders is een isolerende keramische wol, met een dikte van 13 mm,

aangebracht. Helaas is die isolerende laag aan de onderzijde van de onderste cilinder 

niet aangebracht, waardoor de onderste cilinders iets meer spatschade hebben 

opgelopen. De brandproef wordt, gedurende 40 minuten, volgens ISO 834 uitgevoerd. 

Na afronding worden de oven en de proefstukken geleidelijk afgekoeld tot 

kamertemperatuur en wordt het schadebeeld opgenomen en de gewichtsafname, door 

vochtverlies en afspatten van delen, gemeten.

Resultaten en conclusie onderzoek 

De conclusies van het onderzoek zijn als volgt geformuleerd:

Bij alle niet ingepakte cilinders waren geen visuele sporen van spatschade 

aan het oppervlak waarneembaar (figuur 72); 

Figuur 72; Close-up van de betonhuid na de brandproef

De met aluminium folie ingepakte proefstukken vertoonden enkele plekken 

van spatten, de mate van spatten was afhankelijk van het type vulstof, en het 

vochtgehalte op het tijdstip van beproeven (figuur 73); 

Figuur 73; Spatschade aan proefstukken na de brandproef

De mate van spatten voor proefstukken vervaardigd uit ZVB was in sterke 

mate afhankelijk van het type vulstof. ZVB waarbij vliegas als vulstof is 

toegepast, geeft een hogere graad van spatten dan ‘normaal’ beton. De 

proefstukken waarbij kalksteenmeel als vulstof is toegepast, hebben de 

laagste graad van spatten in dit onderzoeksprogramma. 

De cilinders vervaardigd met kalksteen als grove toeslag gedroegen zich 

beter dan die met toeslag op basis van silicium.
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Een stroomschema (figuur 74), met toetsingscriteria, is opgesteld om te kunnen 

beoordelen of het risico van spatten aanwezig is, en zo ja, welke maatregelen ter 

voorkoming van spatten genomen moeten worden. 

Figuur 74; Stroomschema ter beoordeling van risico op spatten [27]

In 6.1.2 van NEN 6071: 2001 is aangegeven welke minimale breedte van balken en 

kolommen en welke minimale dikte van platen en wanden nodig zijn als functie van 

de optredende spanningen, om het risico van spatten buiten beschouwing te mogen

laten.

Maatregelen ter voorkoming van spatten 

Ter voorkoming van spatten bij hoge sterkte beton kunnen de onderstaande 

maatregelen getroffen worden. 

Toepassen van een grotere betondekking voorzien van een huidwapening 

Een betonlaag met een fijnmazig wapeningsnet en een kleine staafdiameter, de 

zogenaamde huidwapening, moet het afspatten van het dieper gelegen beton 

verhinderen en daarmee de hoofdwapening van de constructie beschermen. 

Toevoegen van polypropyleen vezels aan het beton. Doordat de vezels bij een relatief 

lage temperatuur smelten, ontstaat bij blootstelling aan brand een poreuze structuur, 

waardoor de drukopbouw in de poriën niet excessief zal toenemen. De dosering van 

de vezels dient zodanig afgestemd te worden dat de ontstane kanalen voldoende met

elkaar in verbinding staan, de diameter en lengte van de vezels spelen hierin een 

vooraanstaande rol. Vastgesteld is dat de beste resultaten worden verkregen bij vezels 

met een lengte van 6-20 mm, een diameter van 10  µm  20 en een dosering van 

2,5 kg/m
3
 vers beton. 

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 67



3. ZELFVERDICHTEND BETON (ZVB)

3.10.5 Onderzoek naar de bijdrage van vulstoffen aan de sterkte(ontwikkeling) 

van beton [26] 

In het kader van een verdere optimalisering van zelfverdichtend beton is een 

samenwerking ontstaan tussen de prefab betonindustrie (BFBN), de betonmortel-

industrie (VOBN) en een cluster van leveranciers van cement en vulstoffen. Vanuit dit 

samenwerkingsverband is ons verzocht een onderzoek uit te voeren waarbij moest

worden vastgesteld of een niet-puzzolane vulstof, zoals kwartsmeel en kalksteenmeel

een substantiële bijdrage levert aan de sterkte en sterkteontwikkeling van beton. Aan 

de hand van de resultaten zal dan worden besloten of aan de functie van de vulstoffen 

een meerwaarde aan het beton kan worden toegekend.

Opzet onderzoek 

De bijdrage aan de sterkte van het beton door van vulstoffen kan worden uitgedrukt in 

een ‘k-waarde’, indien die vulstof hydraulische of puzzolane eigenschappen heeft. 

Maar ook inerte of bijna inerte vulstoffen dragen bij aan de sterkte van het beton, 

zodat voor het gemak ook hier wordt gesproken van een ‘k-waarde’. Met die ‘k-

waarde’ wordt een cementequivalente bijdrage aan de vulstof toegekend. De ‘k-

waarde’ wordt vastgesteld aan de hand van de equivalente sterkteontwikkeling van het 

beton zonder kalksteenmeel en beton waarbij een vastgesteld percentage van het 

cement, op basis van volumedelen, is vervangen door kalksteenmeel.

Het onderzoek is verricht aan de hand van vier cementsoorten, vier soorten 

kalksteenmeel en één type kwartsmeel. Gekozen is voor kalksteenmelen met een 

verschillend carbonaatgehalte. Door de sterkte na 1, 7 en 28 dagen vast te leggen is 

het mogelijk de invloed van de startreactie te kwantificeren. Aangenomen wordt dat 

kwartsmeel geen chemische reactie met cement aangaat. De toename van sterkte

berust op het feit dat de onderlinge korrelverdeling van de poeders beter op elkaar 

aansluit, het zogenaamde ‘Füller-effect’.

Vulstof
kalksteenmeel

99% carb.

kalksteenmeel

87% carb.

kalksteenmeel

75% carb.

kalksteenmeel

50% carb.

kwartsmeel

0% carb.

Cement 1 2 3 4 5

A  CEM I 52,5 R 4 - 5 - 6

B  CEM I 52,5 R HSR - - - 7 8

C  CEM III A 52,5 9 10 - - -

D  CEM III B 42,5 1 - 2 - 3

Tabel 8; Overzicht primaire combinaties [26]

Van elke primaire combinatie (tabel 8) zijn drie varianten uitgevoerd, waarbij de w.c.f

varieert en gelijk is aan respectievelijk 0,4 0,5 en 0,6. Per variant is een tweede

driedeling, op basis van het cementgehalte gemaakt. Een referentiemengsel, met een 

cementgehalte van 100% en twee mengsels met een cementgehalte van respectievelijk 

85 en 70%, op basis van massadelen.
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De ‘k-waarde’ is berekend aan de hand van de directe methode 3, de reciproque 

relatie. De 28-daagse druksterkte f’c (tabel 9), bepaald door het quotiënt van de 

breukbelasting en de oppervlakte van het drukvlak, wordt uitgezet op de verticale as 

en de reciproque waarde van de water-cementfactoren op de horizontale as. 

Vervolgens wordt een regressielijn geconstrueerd door de punten, behorende bij het 

cementgehalte van 100, 85 en 70%. 

D5 (28) 0,4 0,5 0,6 Extra

1/w.c.f. 2,50 2,13 1,75 2,00 1,70 1,40 1,67 1,42 2,00

Extra - - - - - - - - 50,1

100% 58,2 - - 42,4 - - 35,4 - -

85% - 52,7 - - 38,5 - - 28,9 -

70% - - 45,9 - - 31,6 - - -

Tabel 9; Overzicht sterkte in N/mm² versus reciproque waarde water-cementfactor [26]

Door de regressielijn van 100% cement (referentie) te verlijken met de regressielijn 

behorende bij een combinatie waarvan cement is vervangen door een vulstof, kan bij 

een overeenkomende sterkte, de w.c.f. voor de combinatie uit cement en de water-

bindmiddelfactor (w.b.f.) voor de combinatie uit cement en vulstof, grafisch worden 

bepaald (figuur 75). 

Bepalen k-waarde volgens de reciproke-methode (KEMA)
28-daagse sterkte combinatie D5

"100%" :   y = 29,968x - 18,376

"85%" :  y = 35,466x - 23,018

"70%" :  y = 40,889x - 26,357
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Bepalen wbf, bij wcf 0,4 en 85% cement:

- wcf 0,4 ~ Reciproke waarde wcf 2,5

- snijpunt referentiemengsel

- sterkte aflezen

- snijpunt 85% cementgehalte

- reciproke waarde wbf 2,24 ~ wbf 0,45

2,24
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Figuur 75; Reciproque-methode t.b.v. bepaling ‘k-waarde’ kalksteenmeel [26]

Met de w.b.f. en de mengselsamenstelling van de combinatie opgebouwd uit cement

en vulstof kan de bijdrage van de vulstof aan de sterkte worden vastgesteld. De k-

waarde wordt met de onderstaande uitdrukking bepaald. 

)(

w

kstmkc
wbf
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Resultaten en conclusie onderzoek 

Als de 28 daagse ‘k-waarden’ versus de water-bindmiddelfactor worden uitgezet, dan 

resulteert dit in onderstaande figuur 76. Het overzicht levert een diffuus beeld op met

waarden die uiteenlopen van 0,26 tot 1,43. De series waarbij kwartsmeel, als vulstof,

is toegepast leveren ‘k-waarden’ op in de range van 0,42 tot 1,09. 
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Figuur 76; Resultaten ‘k-waarde’ versus water-bindmiddelfactor [26]

Mogelijke oorzaken die geleid kunnen hebben tot de grote spreiding in de resultaten 

van de ‘k-waarde’ zijn: 

De gradering van het kalksteenmeel respectievelijk kwartsmeel zijn niet op

het cement afgestemd;

In het onderzoek is het carbonaatgehalte van het kalksteenmeel gevarieerd, 

dit kan leiden tot een variatie in het ‘Füller-effect’ en startreactie;

Hoewel de procedure nauwkeurig is vastgelegd, vindt toch beïnvloeding 

plaats door gevoeligheden in de uitvoering. 

Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er wel degelijk sprake is 

van een actieve bijdrage van de vulstoffen in de sterkteontwikkeling van het beton. 

Omdat de bepaling van de ‘k-waarde’ berust op een ‘worst-case’ scenario met een 

absolute ondergrens, lijkt een waarde van 0,25 à 0,30 voor kalksteenmeel reëel. 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ook kwartsmeel een bijdrage levert aan 

de sterkteontwikkeling. Omdat kwartsmeel niet chemisch reactief is, komt deze 

sterktebijdrage primair tot stand door het ‘Füller-effect’, hoewel ook de brugvorming

kan bijdragen, welke ontstaat doordat meer stofdelen op kortere afstand van elkaar in 

het water aanwezig zijn, zodat de gelvorming en omzetting in kristallen ook beter en 

sneller kan verlopen. 
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3.10.6 Algemene conclusies op basis van uitgevoerde onderzoeken

Men kan stellen dat ZVB zich niet anders gedraagt dan ‘normaal’ beton. 

Echter dienen/kunnen ten aanzien van het construeren in en toepassen van ZVB de 

onderstaande punten in acht te worden genomen:

De rijpheidontwikkeling van ZVB verloopt als bij ‘normaal’ beton; 

De vervormingen door kruip en krimp zijn bij ZVB iets gunstiger dan bij 

‘normaal’ beton; 

De E-modulus is lager dan volgens de VBC regels berekend wordt;

Waakzaamheid is vereist bij de toepassing van deklagen, contact- en 

stortvlakken, die niet zijn nabewerkt voordat de volgende laag daarop wordt 

aangebracht.

Om een volledig beeld te creëren en alle eigenschappen van ZVB optimaal te 

beheersen en in de praktijk te kunnen toepassen, is op onderdelen verder onderzoek 

gewenst. De huidige middelen die de ontwerper/constructeur ter beschikking staan 

zijn toereikend om een verantwoorde toepassing van ZVB te waarborgen.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 71



(Blanco)

72 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL
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4. Theoretische achtergronden bij het minimaliseren van 

het holle ruimte percentage [2] 

4.1 Inleiding 

Fijne vulstoffen zullen in ZVB naast het cement gebruikt worden om bij te dragen aan 

de rheologie, de sterkte en de duurzaamheid. De vulstof kan inert zijn, of (zwak) 

reactieve eigenschappen bezitten. Naast een eventuele bijdrage in het chemisch / 

fysisch proces, kunnen de fijne delen de holle ruimten van de cementsteen opvullen 

en zo de pakkingdichtheid van het mengsel verbeteren. 

Door een verbeterde pakkingdichtheid wordt immers de ruimte voor ‘vrij’ water 

verkleind, de poriënstructuur beïnvloed en zal zowel de sterkte als de duurzaamheid

toenemen. De waterbehoefte van het mengsel is afhankelijk van de fijnheid en de 

hoeveelheid fijn materiaal (meer fijn vraagt meer water). 

4.2 Werking van het aandeel van fijne materialen in beton 

Alvorens de werking van de fijne bestanddelen in beton te kunnen beschrijven worden 

deze eerst gekarakteriseerd. Onder fijn materiaal worden de vaste stoffen van de 

betonmatrix verstaan, die de zeef van 250 µm passeren. (cement, vulstoffen en een 

gedeelte van het toeslagmateriaal) In dit onderzoek wordt uitsluitend gewerkt met

cement-vulstofcombinaties.

Afhankelijk van de werking in het beton kunnen de fijne bestanddelen in een tweetal 

categorieën worden onderverdeeld; inerte en reactieve stoffen. Inert zijn bijvoorbeeld 

kwartsmeel en kalksteenmeel. Poederkoolvliegas is echter chemisch reactief. 

4.2.1 ‘Füller’ werking van het aandeel fijn 

Inerte stoffen leveren vrijwel uitsluitend een fysische bijdrage aan de 

sterkteontwikkeling. Dit vindt plaats op basis van het zogenaamde ‘Füller-effect’, 

waarbij de toename in sterkte wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de 

onderlinge korrelverdeling en de korrelstapeling van de materialen. De holle ruimten

tussen de grote delen worden opgevuld met fijne deeltjes waardoor pakkingdichtheid 

wordt verhoogd. 

Bij inerte vulstoffen met een zeer hoge fijnheid, waardoor veel omhullend oppervlak 

meer water vraagt, wordt wel een versnelde aanvang van de hydratatie waargenomen.

Deze werking wordt ook toegerekend aan zowel het ‘Füller-effect’ en doordat de 

korrelafstand van fijne delen wordt verkleind en reactie producten sneller gekoppeld 

zullen worden.
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4.2.2 Holle-ruimte percentage van het aandeel fijn materiaal

Het holle ruimte percentage van de fijne materialen, wordt bepaald aan de hand van 

de zeefkromme van het totaal aan fijn materiaal. Evenals bij toeslagmateriaal kan de 

zeekromme van het fijne materiaal constant of in discontinue gradaties opgebouwd

worden. De meeste fijne materialen zijn op grond van hun herkomst en ontstaanswijze 

constant verdeeld. Door meerdere materialen met verschillende verdeling met elkaar

te combineren kan het aandeel aan zeer fijn materiaal in gradaties opgebouwd worden. 

Met betrekking tot het holle ruimte percentage geldt in principe dezelfde samenhang

als bij het toeslagmateriaal. Het holle ruimte percentage wordt bij combinaties met

duidelijk verschillende korrelverdelingen kleiner, de pakkingdichtheid neemt toe. 

Fijne stoffen bezitten ten opzichte van de grote componenten, op grond van hun 

slechte verdichtbaarheid, een groter holle ruimte percentage. Een verklaring voor dit 

feit kan gevonden worden in de adhesie die tussen de afzonderlijke deeltjes 

plaatsvindt. Door het optreden van deze adhesie wordt, zowel in droge alsook in 

water-fijnstof suspensies, de realisatie van een dichte pakking verhindert. 

4.2.3 Adhesie bij droge fijne stoffen 

Maatgevend voor de invloed van de adhesie van stoffen is zowel de fijnheid als de 

elektrische lading van de fijne delen. In figuur 77 is de afhankelijkheid van de 

theoretische bindingskracht F [µN] tussen kogelvormige delen met een grootte van x 

[µm] weergegeven. 

Figuur 77; Theoretische kracht versus afmeting korrel [2]

De geringe pakkingdichtheid van fijne stoffen is terug te voeren naar het feit dat de 

kracht ten gevolge van het eigen gewicht veel kleiner is in vergelijking met de van der 

Waals krachten en de elektrostatische krachten. Gevolg hiervan is dat de afzonderlijke 

delen aan elkaar hechten, waardoor zowel de beweeglijkheid van de droge elementen

alsook een optimale verdichting, bij toenemende fijnheid van de elementen, wordt 

verhinderd.
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4.2.4 Adhesie bij suspensies met fijne stoffen

In een suspensie met fijne stoffen, dat wil zeggen in de aanwezigheid van water, 

spelen de van der Waalskrachten alleen een rol indien de vaste delen zeer dicht bij

elkaar liggen. Bij een toename van de onderlinge afstand tussen de delen nemen de 

van der Waals krachten zeer sterk af. In figuur 78 is de krachtwerking van de 

elektrostatische en van der Waals kracht weergegeven voor kogelvormige elementen

met een afmeting van x = 10 µm.

Figuur 78; Krachtswerking in een vloeistof suspensie[2]

De elektrostatische krachten werken in tegengestelde richting aan de van der Waals

kracht. Indien de onderlinge afstand tussen de elementen dusdanig groot is dat de van 

der Waals kracht naar nul nadert, worden de elektrostatische krachten maatgevend. De 

pakking van een water-fijnstof suspensie alsmede de stabiliteit van de suspensie zijn

dus sterk afhankelijk van de verhouding tussen de elektrostatische krachten en de van 

der Waals kracht. 

Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt, worden bij zeer fijne elementen de van der 

Waals krachten, de onderlinge aantrekkingskrachten, maatgevend. Dit leidt tot een 

ontwikkeling van agglomeraten en vlokkenstructuren waardoor de pakkingdichtheid 

en de beweeglijkheid van de fijne stof suspensie wordt verminderd. 
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4.3 Invloed van het watergehalte

De fysische ‘Füller’ werking van het aandeel fijn materiaal in mortel en betonspecie is 

niet alleen afhankelijk van de korrelopbouw en het onderlinge krachtenspel, maar ook 

van het watergehalte. Tijdens het mengproces worden, indien voldoende water 

aanwezig is, alle elementen voorzien van een omhullende waterfilm. De holle ruimten

die zich tussen de vaste elementen bevinden worden opgevuld met water. De dikte 

van de waterfilm die de elementen omhult, beïnvloedt de dichtheid. Hoe groter het 

gehalte aan water, gerelateerd aan het totale oppervlak van alle elementen, des te 

verder de onderlinge afstand. Een hoger watergehalte leidt, zelfs bij een hoge 

dichtheid van de vaste stoffen in droge toestand, tot een verminderde dichtheid van de 

pakking in vers en verhard beton. Bij ZVB wordt gestreefd naar een minimum

hoeveelheid vrij water, door een Kappa waarde toe te passen op de waterbehoefte p.

4.4 Optimalisatie van de werking van het aandeel fijn 

Door een doelgerichte afstemming van de korrelverdeling van het fijne materiaal, in 

het bijzonder bij combinaties bestaande uit meerdere stoffen, kan de effectieve 

bijdrage verbeterd worden. Als basis daarvoor, is wel kennis vereist van de 

korrelvorm, de korrelopbouw en de werking van de materialen ten aanzien van de 

rheologie en de sterkteontwikkeling in betonspecie en verhardend beton. 

Het doel van de optimalisatie is om de pakkingdichtheid van het aandeel fijn en 

daarmee de dichtheid van de matrix te verhogen, waardoor de sterkte en de dichtheid 

van de mortel en beton worden verbeterd. 

Gebleken is dat door het optimaliseren van inerte, fijne stoffen slechts een kleine 

verbetering met betrekking tot de dichtheid en sterkte te verwachten is. Een wezenlijk 

grotere bijdrage is te verwachten bij reactieve, fijne stoffen. Een aandachtspunt is het 

zodanig afstemmen van zowel het aandeel als de korrelverdeling van de reactieve 

fijne stoffen, dat hun chemisch-mineralogisch reactiepotentieel, gedurende het 

verloop in tijd, optimaal wordt benut.

Naast de optimalisatie van het aandeel fijn kan ook het toeslagmateriaal naar 

pakkingdichtheid geoptimaliseerd worden. Door een gelijktijdige afstemming van het

holle ruimte percentage van het toeslagmateriaal en de optimalisatie van het aandeel

fijn materiaal kan de gezamenlijke korrelverdeling wellicht bewust worden 

samengesteld. Ook is het denkbaar om een optimalisatie naar verwerkbaarheid uit te 

voeren bij gelijkblijvende of hogere sterkte. Deze wijze van optimaliseren kan ook 

voor het ontwerp van zelfverdichtend beton toegepast worden. De optimale

samenstelling van ZVB kenmerkt zich door een hoog vloeibaar karakter en weerstand

tegen ontmenging.
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4.4.1 Dichtheid voor aanvang hydratatie 

Over de dichtheid, voor aanvang van de hydratatie, kunnen de volgende opmerkingen

worden gemaakt: 

Bij een constant opgebouwde zeefkromme neemt de pakkingdichtheid bij een 

toenemende verdelingsbreedte, n, toe. Bij zeer fijne elementen, kleiner dan 

10 µm, kunnen zodanig grote aantrekkingskrachten optreden dat 

agglomeraties ontstaan. Hierdoor wordt de verdichting van stoffen met een 

hogere fijnheid verhinderd; 

De pakkingdichtheid kan worden verhoogd door een gedeelte van de fijne 

delen te vervangen door delen met een nog hogere fijnheid. Indien echter een 

vervangende stof met een extreem hoge fijnheid wordt toegepast ontstaan er 

echter agglomeraties die de fysische werking verhinderen; 

Bij mengsels die zijn opgebouwd uit stoffen met vergelijkbare fijnheid, 

wordt de pakkingdichtheid verhoogd in het geval een stof een duidelijk 

bredere korrelopbouw (kleine stijgingsmaat, n) heeft. 

Uit onderzoek naar de pakkingdichtheid blijkt dat deze zeer sterk afhankelijk is van de 

dichtheid van de fijne stof matrix. De dichtheid wordt bepaald door de dikte van de 

waterfilm die de afzonderlijke elementen omhult. In het algemeen geldt dat: 

De dichtheid, bij een constant watergehalte, in eerste instantie toeneemt

naarmate de fijnheid van de stof toeneemt. Het omslagpunt ligt ongeveer bij 

een stof met een blaine waarde van 5000 cm
2
/g = 500 m

2
/kg;

Voor zover er geen agglomeraties optreden, wordt bij mengsels met een 

brede korrelverdeling (kleine stijgingsmaat, n) een hogere dichtheid ten 

opzichte van mengsels met een enge korrelverdeling (hoge stijgingsmaat, n)

bereikt;

Wanneer echter, bij zeer fijne stoffen, agglomeraties optreden leidt dit bij

combinaties, met een brede korrelverdeling, tot een sterkere vermindering

van de dichtheid. 

4.4.2 Ontwikkeling van dichtheid gedurende het hydratatieproces 

De hydratatiegraad en het verloop van de reactiesnelheid wordt door de opbouw van 

het chemisch reactieve deel, van het fijne materiaal beïnvloedt:

De reactie verloopt sneller naarmate de fijnheid van de afzonderlijke 

elementen toeneemt;

Bij een gelijk specifiek oppervlak verloopt de reactie met een brede 

korrelverdeling (kleine stijgingsmaat, n) in de beginfase iets sneller ten 

opzichte van een enge korrelverdeling (grote stijgingsmaat, n);

Door de gelontwikkeling wordt een groter volume ingenomen. Water indringing in de 

korrel wordt door de gelvorming vertraagd en deels verhinderd. Daarom is er altijd 

een kern van een cementkorrel die niet is gehydrateerd, hetgeen kan worden 

uitgedrukt in de mate van hydratatie, de zogenoemde hydratatiegraad, welke te meten

is via de hoeveelheid vrijkomende warmte.
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4.4.3 Sterkte en sterkteontwikkeling

Bij toenemende opvulling van de holle ruimten tussen de elementen met behulp van 

hydratatieproducten en verfijning van de poriënstructuur van de fijne stof matrix,

wordt een hogere sterkte van de mortel, respectievelijk het beton bewerkstelligd. 

De sterkte wordt grotendeels bepaald door de korrelopbouw van het aandeel fijn. Hoe 

groter het volume aandeel fijn, in vergelijking met het volume aan toeslagmateriaal,

hoe groter de invloed is. Bij een gedeeltelijke vervanging van cement door inerte, of 

reactieve fijne stoffen kunnen de onderstaande conclusies worden getrokken: 

De sterktebijdrage van het aandeel fijn als gevolg van de fysische ‘Füller’ 

werking is in vergelijking met de chemisch-mineralogische bijdrage gering. 

Indien meer dan 10% in volumedelen van het cement wordt vervangen door 

inerte vulstoffen resulteert dit, bij een constant watergehalte, dat wil zeggen

bij een hogere water-cementfactor, tot een sterktevermindering. Dit verlies 

aan sterkte is niet te compenseren door het gebruik van hoogfijne inerte 

vulstoffen;

In het geval voor een spreiding van de korrelopbouw wordt gekozen, neemt 

de sterkte, bij een gelijk cementgehalte en bij toenemende fijnheid van de 

inerte vulstoffen, in geringe mate toe; 

Bij een gedeeltelijke vervanging van cement door verschillende reactieve 

fijne stoffen wordt de sterkte, bij toenemende fijnheid, groter. Ten opzichte 

van de fysische bijdrage, door inerte fijne stoffen, is deze bijdrage vele malen

groter. Dit is terug te voeren naar het grotere reactieoppervlak en de snellere, 

meer volledige reactie bij zeer fijne delen;

Bij puzzolane poeders komt de hogere sterkte tot stand dankzij de 

verbetering van de waterrijke contactzone om het materiaal. Puzzolane en 

latent hydraulische poeders (poederkoolvliegas), met een fijnheid die drie tot 

vijf maal hoger is dan die van het cement, waarvoor ze zijn ingezet, leverden 

bij een volumeaandeel van 25% een vooruitgang in sterkte van 10 tot 20%. 

De sterkte van de cementsteen rond de korrels is maatgevend voor de sterkte van het 

beton. Rond de korrels is een gebruikelijke schil van 5 tot 10 m aanwezig van 

onvolledige hydratatie producten. Bij HSB kan deze laag afwezig zijn door de 

toepassing van een zeer fijne vulstof, silica fume, waardoor de sterkte toeneemt. Bij 

ZVB kan dit effect wel, zij het in mindere mate, worden waargenomen.
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5. Opzet experimentele programma

5.1 Algemeen 

Een betonmengsel wordt opgebouwd uit diverse grondstoffen: cement, water, vulstof, 

hulpstof en toeslagmateriaal. Indien de matrix van bestanddelen wordt samengesteld 

volgens de Japanse methode, dan neemt het toeslagmateriaal circa 70% van het 

volume van een zelfverdichtend betonmengsel in, de pasta de resterende 30%. Hoewel 

het pastagedeelte dus aanzienlijk kleiner is, bepaalt dit deel grotendeels de 

verwerkbaarheid van de betonspecie, de sterkteontwikkeling en de sterkte.

Om de interactie tussen de grondstoffen beter te kunnen begrijpen wordt in het 

onderzoekstraject gewerkt van fijn naar grof, dus via pasta naar mortel en 

betonspecie. De opbouw van de matrix van bestanddelen wordt in figuur 79 

weergegeven.

Toeslagmateriaal Fijn toeslagmateriaal Cement en Vulstof

Beton Mortel Pasta

Figuur 79; Grondstofmatrix beton, mortel en pasta [37]

Het afstudeeronderzoek naar de invloed van het poederdeel op de rheologie en de 

sterkte, richt zich uitsluitend op het pasta niveau, dus cement-vulstofcombinaties.

Door te variëren in massaverhouding kan bij een combinatie van cement en vulstof 

een optimale pakking worden gerealiseerd. Het optimaliseren van de pakking van 

cement en vulstof, vindt plaats op basis van verhoudingen die vrij te kiezen zijn tussen 

x% cement en (100 - x)% vulstof. 

Het volume waarbij de optimale pakkingdichtheid van de cement-vulstofcombinatie

wordt bereikt, is kleiner dan de som van de afzonderlijke volumes van het cement en 

de vulstof (figuur 80). 

Figuur 80; De invloed van pakking [31]
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Bij het samenstellen van zelfverdichtend beton is een minimale hoeveelheid van 300 

tot 340 kg cement noodzakelijk om de sterkteontwikkeling te waarborgen. Om de 

gewenste verwerkbaarheid in ZVB mengsels te realiseren is een poederhoeveelheid 

(cement en vulstof) tussen 500 en 550 kg vereist. Het percentage cement-vulstof dat 

in de praktijk wordt gehanteerd ligt dus min of meer vast. Gemiddeld genomen

(afhankelijk van de soortelijke massa) ligt de verhouding cement-vulstof, op basis van 

volumedelen, op 60% - 40%. 

Getracht wordt een relatie te leggen tussen de pakkingdichtheid bepaald met het 

theoretische pakkingmodel en de door middel van empirisch proeven vastgestelde 

waterbehoefte, verwerkbaarheid en sterkte van verschillende combinaties van cement

en vulstof. 

De pakkingdichtheid wordt met behulp van het theoretische pakkingmodel bepaald 

voor de combinaties waarbij 100% cement, in stappen van 10%, op basis van 

volumedelen, wordt vervangen door een vulstof.

Om het aantal combinaties te beperken, worden in het empirische proevendeel 

stappen van 20% gehanteerd. Naast de blanco combinaties wordt de invloed van de 

plastificeerder op de waterbehoefte en verwerkbaarheid gekwantificeerd door 

verschillende doseringen plastificeerder aan de combinatie van cement en vulstof toe 

te voegen, 0,2 en 0,4% op basis van het massadeel cement.

5.2 Selectie grondstoffen

Voor het onderzoek, dat wordt uitgevoerd op combinaties van cement en vulstof, zijn 

drie cementsoorten en vijf vulstoffen geselecteerd. De vulstoffen worden 

onderverdeeld in drie typen kwartsmeel, met verschillende korrelopbouw, één type 

kalksteenmeel en één type poederkoolvliegas (tabel 10). 

Vulstof 1 2 3 4 5

Cement kwartsmeel kwartsmeel kwartsmeel kalksteenmeel vliegas

A  CEM I 52,5 A A1 A2 A3 A4 A5

B  CEM I 52,5 R B1 B2 B3 B4 B5

C  CEM I 52,5 R SCC C1 C2 C3 C4 C5

Tabel 10; Geselecteerde grondstoffen en codering combinaties

De argumentatie voor de keuze van de cementen en vulstoffen wordt in de volgende 

paragrafen uiteengezet.

5.2.1 Cement, CEM I 52,5 

Om de invloed van de korrelopbouw te kwantificeren zijn drie Portland cementen uit 

dezelfde betonsterkte klasse geselecteerd, een uiterst fijn gemalen CEM I 52,5 [A] en 

een grovere CEM I 52,5 [B]. Daarnaast is ook een speciaal voor zelfverdichtend beton 

ontwikkelde CEM I 52,5 R SCC [C] geselecteerd.
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5.2.2 Vulstoffen 

Om de verwerkbaarheid te verhogen en segregatie te voorkomen wordt bij de 

productie van zelfverdichtend beton een verhoogde hoeveelheid aan fijne stoffen 

toegepast. Voor het onderzoek zijn kwartsmeel, poederkoolvliegas en kalksteenmeel

geselecteerd. Omdat de vulstoffen verschillen in chemische samenstelling, de 

korrelopbouw en de korrelvorm hebben ze elk een specifieke invloed op het 

vloeigedrag, de waterbehoefte de en sterkte van de pasta samengesteld uit de 

combinatie van cement en vulstof. 

Door gebruik te maken van kwartsmeel, een inerte vulstof, wordt de relatie tussen het

holle ruimte percentage en de sterkte niet beïnvloedt door de mate van chemische

reactiviteit. Gesteld kan worden dat de sterktebijdrage van het kwartsmeel vrijwel 

uitsluitend wordt gerealiseerd door het ‘Füller-effect’. De drie geselecteerde 

kwartsmelen worden gewonnen in dezelfde groeve en zijn dus (vrijwel) identiek qua 

chemische samenstelling. Het onderlinge verschil komt tot uitdrukking in de 

korrelverdeling. Kwartsmeel 2 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in ZVB. 

Kalksteenmeel wordt geproduceerd uit harde kalksteen. De toepassing als vulstof 

verhoogt de stabiliteit van het hoogvloeibare beton en combineert dit met een relatief 

lage waterbehoefte. Uit het onderzoek naar de sterktebijdrage van kalksteenmeel aan 

het ZVB wordt geconcludeerd, dat kalksteenmeel een positieve bijdrage levert aan de 

druksterkte van het beton. [26] 

Poederkoolvliegas is een fijn poeder dat gewonnen wordt na de verbranding van 

steenkool in de ketel van een kolengestookte elektriciteitscentrale. Poederkoolvliegas 

draagt door een chemische bijdrage bij aan de eindsterkte en vooral aan de 

duurzaamheid van het beton. Onder voorwaarden mag een ‘k-waarde’ van 0,4 in 

rekening gebracht worden, voor een hoeveelheid maximaal gelijk aan één derde van 

de cementmassa. In tegenstelling tot kwartsmeel en kalksteenmeel, welke zijn 

opgebouwd uit gebroken korrels beschikt de poederkoolvliegas over een ronde 

korrelopbouw. Om het verschil in korrelvorm te kunnen kwantificeren moet de 

poederkoolvliegas beschikken over dezelfde blaine-waarde en korrelopbouw als een 

kwartsmeel of kalksteenmeel. Een tweede vereiste voor selectie is dat de 

poederkoolvliegas in de bouwpraktijk zijn constante kwaliteit moet hebben bewezen. 

5.2.3 Hulpstof 

Aan de mengsels wordt geen, 0,2 % of 0,4% (m/m) hulpstof toegevoegd. Hierdoor is 

het mogelijk de invloed van deze hulpstof op de verwerkbaarheid en waterbehoefte te 

kwantificeren. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ONS 2000 van Tillman.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 81



5. OPZET EXPERIMENTELE PROGRAMMA

5.3 Analyse grondstoffen

Om inzicht te verkrijgen in eigenschappen van de toegepaste grondstoffen worden 

deze geanalyseerd, zodat ook een onderlinge vergelijking kan worden gemaakt. De 

meetresultaten zijn opgenomen in ‘Bijlage A’ 

5.3.1 Laser diffractie

In het laboratorium van Ankerpoort zijn de geselecteerde grondstoffen geanalyseerd 

met behulp van laserdiffractie. De laserdiffractie werkt volgens de HELOS methode.

De term HELOS staat voor HElium neon Laser Optische buiging Spectometer (figuur 

81).

Figuur 81; HELOS laser

Afhankelijk van het karakter van de te analyseren grondstof wordt het reservoir

gevuld met 400 á 500 ml water of methanol. Reactieve poeders, zoals cement, worden

opgelost in methanol, niet reactieve (vul)stoffen in water. De toevoeging van de 

hoeveelheid poeder is gebonden aan de optische concentratie, waarmee de meting

wordt verricht. Een optische concentratie tussen 5-20 en 12-20 verdient de voorkeur. 

Gerelateerd aan dit bereik dient 100 á 500 milligram poeder toegevoegd te worden. 

Met behulp van een laser worden de verstrooiingshoek en de lichtintensiteit bepaald.

De verstrooiingshoek is een maat voor de deeltjesgrootte, kleine deeltjes geven een 

verstrooiing onder een grote hoek en vise versa. De hoeveelheid poeder wordt 

weergegeven door de intensiteit van de hoeveelheid licht. 

Door gebruik te maken van een matrixanalyse, is het mogelijk alle vergelijkingen op 

te lossen, waardoor de zeefkromme en het specifieke oppervlak vastgelegd kunnen 

worden.
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5.3.2 Korrelopbouw 

De grondstoffen zijn mede geselecteerd op basis van hun korrelopbouw. Er wordt 

gevarieerd in opbouw om de consequenties ten aanzien van de pakking vast te leggen. 

De cementen zijn het fijnst gemalen, de vulstoffen zijn grover van opbouw. Dit geldt 

vooral voor het kwartsmeel en het kalksteenmeel, de poederkoolvliegas benadert de 

cementen in fijnheid.

De resultaten van de zeefanalyse uitgevoerd bij Ankerpoort zijn in figuur 82 

weergegeven. In tabel 11 zijn de Blaine-waarde waarden weergegeven. 
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Figuur 82; Korrelverdeling van de geselecteerde grondstoffen

Vulstof Blaine-waarde Cement Blaine-waarde

1  kwartsmeel 2000 cm²/gr A  CEM I 52,5 A 5710 cm²/gr 

2  kwartsmeel 2460 cm²/gr B  CEM I 52,5 R 5550 cm²/gr 

3  kwartsmeel 2900 cm²/gr C  CEM I 52,5 R SCC 6570 cm²/gr 

4  kalksteenmeel 5010 cm²/gr 

5  poederkool vliegas 3500 cm²/gr 

Tabel 11; Blaine-waarden van de geselecteerde grondstoffen
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5.3.3 Blaine-waarden 

Een karakteristieke waarde van de grondstoffen is de blaine-waarde. Dit 

verhoudingsgetal wordt bepaald door het quotiënt van het oppervlak en het gewicht 

van een korreldeeltje en wordt continu gemeten in een luchtstroom, waar zwaarder 

delen gescheiden worden van de lichtere. 

De geselecteerde cementen hebben een niet zo’n groot verschil in de blaine-waarde, 

namelijk tussen 5550 - 6570 cm
2
/gram. De range waarbinnen de vulstoffen vallen is 

aanzienlijk ruimer. De grenzen worden gevormd door het kwartsmeel, 2000 

cm
2
/gram, en het kalksteenmeel, 5010 cm

2
/gram. De blaine-waarde van 

kalksteenmeel benadert de blaine-waarde van de cementen.

5.3.4 Korrelvorm 

De korrelvorm, een belangrijke parameter ten aanzien van de verwerkbaarheid, is 

afhankelijk van de productie, de wijze van malen. Een ronde korrelvorm ondervindt

minder weerstand ten opzichte van een gebroken korrelvorm, waardoor een betere 

verwerkbaarheid gerealiseerd kan worden (figuur 83). 

Cement, kwartsmeel en kalksteenmeel zijn natuurproducten. Na winning worden de 

grove brokken, in een molen, fijn gemalen met behulp van roterende rollen. Door dit 

maalproces te hanteren wordt een gebroken korrelvorm verkregen. 

Figuur 83; V.l.n.r. korrelopbouw Portland Cement, kalksteenmeel en poederkoolvliegas [37]

In tegenstelling tot cement, kalksteenmeel en kwartsmeel heeft poederkoolvliegas een 

ronde korrelvorm. Deze voor poederkoolvliegas karakteristieke vorm ontstaat als 

gevolg van het productieproces. 

In een aantal elektriciteitscentrales in Nederland wordt elektriciteit opgewekt door 

verbranding van steenkool. Steenkool is ontstaan uit planten en bomen die in de loop 

van vele duizenden eeuwen onder druk en afgesloten van de lucht zijn verkoold. Het 

bestaat uit brandbare (90-85%) en niet-brandbare deeltjes (10-15%). Het brandbare 

deel van de kolen bestaat uit koolwaterstoffen, die afkomstig zijn van de oerplanten 

en oerbomen. De gewone anorganische bestanddelen van de bodem waarop deze 

planten zijn gegroeid en de bezinking van bodemmateriaal tijdens het 

verkolingsproces vormen het niet-brandbare deel. Het laatstgenoemde gedeelte van de 

steenkool vinden we terug in de vorm van asdeeltjes. 
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Het belangrijkste kenmerk van vliegas, de bolvorm, ontstaat in de vuurhaard waar een 

temperatuur 1400 tot 1700°C heerst. Een verblijftijd van enkele seconden in de 

vuurhaard is lang genoeg om de asdeeltjes te laten smelten. Omdat er op deze deeltjes 

geen grote uitwendige krachten worden uitgeoefend, nemen zij hun karakteristieke 

bolvorm aan.

De asdeeltjes zijn erg klein, waardoor ze gemakkelijk meegesleurd worden met de 

verbrandingsgassen naar de schoorsteen. Met behulp van elektrostatische asvangers 

wordt de vliegas uit de rookgassen gefilterd, vervolgens koelen ze langzaam af tot 

glasachtige bolletjes; poederkoolvliegas.

5.4 Pakkingdichtheid 

Met behulp van theoretische pakkingmodellen, kan de pakkingdichtheid, of wel het 

holle ruimte percentage, van combinaties van cement en vulstof worden bepaald. 

Getracht wordt om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om een dichtere 

pakking te realiseren door de korrelverdelingen van cement en vulstoffen op elkaar af 

te stemmen.

Figuur 84; Meerderheid grove component, optimale verhouding, meerderheid fijne component [31]

In figuur 84 zijn de situaties weergegeven waarbij: 

De grove component (vulstof) in de meerderheid is;

De optimale verhouding tussen de grove (vulstof) en fijne (cement)

componenten is bereikt, de holle ruimten tussen de grove componenten zijn 

opgevuld met fijne componenten waaroor een optimale pakking, een 

minimum holle ruimte percentage, wordt verkregen;

De fijne component (cement) in de meerderheid is. 

Invloedsfactoren op de het holle ruimte percentage, of wel de pakkingdichtheid, zijn 

de korrelverdeling en de korrelvorm. Cementen en vulstoffen verschillen duidelijk ten 

aanzien van de korrelverdeling. In figuur 4 wordt geïllustreerd dat de cementen fijner 

van opbouw zijn dan de vulstoffen. Door de holle ruimten tussen de ‘grove’ 

vulstoffen op te vullen met ‘fijn’ cement is het mogelijk om een dichtere pakking te 

realiseren. Ook de korrelvorm is een invloedsfactor op de pakkingdichtheid. Een 

ronde korrelvorm leidt tot een dichtere pakking dan een gebroken korrelvorm.

Cement, kwartsmeel en kalksteenmeel zijn opgebouwd uit gemalen korrels, 

poederkoolvliegas heeft een ronde korrelvorm (figuur 83). 

Om de invloed van bovenstaande factoren op de pakkingdichtheid te kunnen 

kwantificeren, wordt van alle combinaties van cement en vulstof het holle ruimte
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percentage vastgelegd met behulp van een theoretisch pakkingmodel door cement, in 

stappen van 10% op basis van volume delen, te vervangen door een vulstof. 

Nadat het verloop van het holle ruimte percentage van de combinaties van cement en 

vulstof is vastgelegd, wordt getracht de korrelverdeling van de vulstof te modificeren 

en op de korrelverdeling van het cement af te stemmen, met als doel het holle ruimte

percentage verder te minimaliseren naar een optimum.

Het was, voor ons, technisch onmogelijk om fracties vulstof af te zeven. Als gevolg 

hiervan was het dus ook niet mogelijk om de korrelopbouw te manipuleren en een 

‘nieuwe’ vulstof met een optimale korrelverdeling op te bouwen. Om toch de 

gevolgen van een grovere / fijnere korrelopbouw op de pakkingdichtheid vast te 

kunnen stellen zijn drie, chemisch identieke, kwartsmelen met verschillende 

korrelopbouw geselecteerd. 

5.4.1 Theoretische pakkingmodellen [35]

Aan de hand van een literatuurstudie is onderzoek verricht naar diverse theoretische 

pakkingmodellen. Aan de universiteit van Dundee is onderzoek verricht naar 

theoretische modellen ter bepaling van de pakkingdichtheid [35]. Doelstelling van dit 

onderzoek was om vast te stellen welk theoretisch model de beste passing geeft met

de werkelijke pakkingdichtheid van combinaties opgebouwd uit grove en fijne 

materialen.

Voor het onderzoek zijn vijf theoretische modellen geselecteerd: 

‘Lineair Packing Model’ (LPM) [41]; 

‘Compressible Packing Model’ (CPM) [32, 33 en 41]; 

‘Modified Compressible Packing Model’ (MCPM) [32, 38]; 

‘Dewar model’[31];

‘Toufar model’.

Aan de hand van bovenstaande modellen is voor een aantal materiaal combinaties het 

holle ruimte percentage bepaald. Na verificatie met de werkelijke waarden van de 

betreffende combinaties wordt geconcludeerd dat het ‘Compressible Packing Model’, 

met een ‘compaction index’ van 6,7 de meest directe methode is voor de bepaling van 

de pakkingdichtheid. 

Om een nog betere passing met de werkelijke waarden van de pakkingdichtheid te 

verkrijgen is het ‘Compressible Packing Model’, door de onderzoekers van de 

Universiteit van Dundee, verder gemodificeerd. Langs empirische weg is vastgesteld

dat door het hanteren van een ‘compaction index’ van 12,5 de beste passing wordt 

verkregen.

Door de modificatie van het ‘Compresssible Packing Model’ is, als het ware, een 

nieuw model ontwikkeld, met de toepasselijke naam ‘Modified Compressible Packing

Model’. Naar aanleiding van de resultaten van het, aan de Universtiteit van Dundee, 

verrichte onderzoek naar de diverse pakkingmodellen wordt in het onderzoek naar de 

invloed van de korrelopbouw van het poederdeel op de rheologie en de sterkte van 

ZVB het ‘Modified Compressible Packing Model’ gehanteerd. 
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5.4.2 Pakkingdichtheid m.b.v. ‘Modified Compressible Packing Model’ [32, 35 

en 38] 

Het ‘Compressible Packing Model’ (CPM), is een theoretisch pakkingmodel 

ontwikkeld door F. de Larrard. Met het ‘CPM’ wordt getracht de pakkingdichtheid, 

van een combinatie van granulaire grondstoffen, te bepalen. De onderzoekers van de 

Universiteit van Dundee hebben deze methode verder verfijnd en gemodificeerd tot 

het ‘MCPM’. Het uitgangspunt van het ‘MCPM’ is dat, bij een willekeurige

combinatie van granulair materiaal, aan de optimale verhouding de minste energie 

hoeft te worden toegevoegd om het mengsel te verdichten en te verwerken.

Om inzicht te verkrijgen in de ‘CPM’ methode wordt in deze paragraaf het 

pakkingmodel en de procedure voor het berekenen van de pakkingdichtheid 

toegelicht. In paragraaf 6.1 wordt het pakkingmodel aan de hand van een 

rekenvoorbeeld nader geïllustreerd. Een spreadsheet programma voorzien van een 

‘solver-functie’ is voor het berekenen van de pakkingdichtheid met behulp van dit 

model een vereiste.

Notaties

Voor het beter kunnen begrijpen van de formules wordt eerst een overzicht gegeven 

van symbolen en notaties die in de formules voorkomen.

aij = ‘loosening-effect’;

bij = ‘wall-effect’;

c
j

= aanwezige pakkingdichtheid van materiaal j (bepaling waterbehoefte voor 

cementachtige materialen);

Di = afmeting zeef i, van grof naar fijn [mm]; 

di = gemiddelde diameter van zeeffractie i [mm]; 

K = ‘compaction index’ van de grondstoffen combinatie;

n = aantal (equivalente) zeven;

p = aantal granulaire materialen;

P(j, Di) = zeeffractie van materiaal j door zeef i;

SG
j

= soortelijke massa van granulair materiaal j;

w/p = kritische water/poeder (bepaling waterbehoefte voor cementachtige

materialen);

yi = aandeel (volume) van zeef i;

yi
j
 = aandeel (volume) van granulair materiaal j met een gemiddelde afmeting

di;

y
j
 = aandeel (volume) van granulair materiaal j;

i = virtuele pakkingdichtheid van zeef i;

i
j

= virtuele pakkingdichtheid van granulair materiaal j met een gemiddelde

afmeting di;

 = aanwezige pakkingdichtheid van het materiaal;

= virtuele pakkingdichtheid van het materiaal. 
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De CPM methode 

De pakkingdichtheid van een combinatie van materialen kan berekend worden met

behulp van de basisuitdrukkingen van de CPM methode (5.1) en (5.2). Om de 

pakkingdichtheid te kunnen berekenen zijn echter een aantal tussenstappen vereist. 

n

i

i

ii
n

i

i

y
KK

11
11

/
(5.1)

met:

n

ij

jjiij

i

j

jjiiji

i
i

yayb
1

1

1

/1)/11(11

 (5.2) 

Korrelverdeling van de materialen 

Alvorens de uitdrukkingen van de CPM methode toegepast kunnen worden dienen de 

korrelverdelingen van de materialen met behulp van laserdiffractie bepaald te worden.

Voor de invoer in de numerieke berekeningen dient de korrelverdeling conform tabel 

x genoteerd te worden, waarbij {Di}1 i n de zeven aangeeft van grof naar fijn. 

Voor materiaal j geldt:

yi
i

n

1

1 (5.3)

Minimum

zeefopening [mm]

Maximum

zeefopening [mm]

Gemiddelde

diameter [mm]

Zeefdoorlaat

materiaal j [%]

Zeeffractie

materiaal j [-]

D2 D1 d1 100 yj
1

D3 D2 d2 P(j, D2) yj
2

... ... ... ... ...

Di+1 Di di P(j, Di) yj
i

... ... ... ... ...

Dn+1 Dn dn P(j, Dn) yj
n

Tabel 12; Notatie van de korrelverdeling

De zeeffractie y
j
i in tabel 12 is het aandeel van materiaal j met een maximum afmeting

Di en een minimum afmeting Di+1. Als P(j, Di) het percentage van materiaal j is, met

een kleinere afmeting dan Di, geldt: 

100

),(),( 1iij

i

DjPDjP
y (5.4)
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De gemiddelde diameter di van de zeeffractie, in een later stadium benodigd voor het 

bepalen van het ‘wall-effect’ en ‘loosening-effect’, wordt bepaald met:

1. iii DDd (5.5)

Vervolgens kan het aandeel van zeef i van de combinatie en de virtuele 

pakkingdichtheid bepaald worden. 

De virtuele pakkingdichtheid

De pakkingdichtheid van een granulair materiaal geplaatst in een gegeven volume is 

de verhouding tussen het vaste volume (bezet door de vaste korrel) en het totale 

volume. Bij een oneindige hoeveelheid verdichtingenergie, wordt de pakkingdichtheid 

de virtuele pakkingdichtheid genoemd. De virtuele pakkingdichtheid i wordt 

gedefinieerd door zeeffractie i met een gemiddelde diameter di. Indien een combinatie

van zeeffracties wordt beschouwd, varieert de diameter van d1 (grootste diameter) tot

dn (kleinste diameter).

De uitdrukking voor de virtuele pakkingdichtheid luidt: 

p

j j

j

i

j

i
i

yy

y

1

.
(5.6)

Hierin is yi het aandeel van de combinatie van zeef i, bepaald met:

p

j

j

i

j

i yyy
1

. (5.7)

Waarbij voor een combinatie van materialen geldt:

1
1

p

j

jy (5.8)

Alvorens i berekend kan worden, dient 
j
 bepaald te worden middels een tussenstap. 

Om de virtuele pakkingdichtheid 
j
 te kunnen berekenen dient eerst experimenteel de 

pakkingdichtheid cj voor cementachtige materialen (cement en vulstoffen) bepaald te 

worden aan de hand van de kritische waterbehoefte. Om deze proef uit te voeren is 

een balans met een nauwkeurigheid van 0,1 gram en een Hobart menger benodigd. 

Doel hierbij is de kritische waterdosering voor 350 gram poeder te bepalen waarbij 

een dikke pasta ontstaat. Een iets lagere waterdosering resulteert hierbij in een vochtig 

poeder. In figuur 85 is links een beeld gegeven van een vochtig poeder en rechts een 

beeld van een dikke pasta. 
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Figuur 85; Bepaling kritische waterbehoefte, links een vochtig poeder en rechts een dikke pasta

De procedure voor het bepalen van de pakkingdichtheid cj is als volgt:

Weeg 350 gram cement en een hoeveelheid water af; 

Schenk het water in de mixerkom (indien een hulpstof wordt toegevoegd 

dient deze met het water gemengd te worden alvorens het cement wordt 

toegevoegd);

Voeg het cement voorzichtig bij het water (t=0); 

Meng de pasta met behulp van een Hobart menger gedurende 90 seconden op 

snelheid 1 (t=90); 

Stop de menger voor 30 seconden en zet de pasta met behulp van een spatel 

om (t=120); 

Meng de pasta wederom gedurende 90 seconden op stand 1 (t=210); 

Beoordeel of sprake is van een vochtig poeder, overgang vochtig poeder / 

dikke pasta en dikke pasta (figuur 85). Is er géén sprake van een dikke pasta, 

dan moet de proef herhaald worden met een gecorrigeerde hoeveelheid 

water.

Nadat de kritische water-poederfactor w/p en de soortelijke massa SG
j
 is bepaald kan 

de pakkingdichtheid c
j
, worden bepaald met:

p

w
SG

c
j

j

1

1
(5.9)

Vervolgens wordt de virtuele pakkingdichtheid 
j
 per materiaal berekend. 

Aangenomen wordt dat deze parameter in deze fase uniform is voor elke zeeffractie 

van materiaal j. De waarde 
j
 wordt verkregen door de CPM uitdrukkingen in te 

vullen. De parameter i in uitdrukking (5.10) en (5.11) dient hiervoor vervangen te 

worden door 
j
, in uitdrukking (5.10) dient  vervangen te worden door c

j
. Het 

stelsel van vergelijkingen (5.10-5.11) kan numeriek opgelost worden, waarbij 
j
 de 

onbekende is en de ‘compaction index’, K gelijk wordt gesteld aan 12,5. 
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De pakkingdichtheid is mede afhankelijk van de toegevoegde verdichtingenergie. Het 

verdichtingproces wordt in het ‘MCPM’ model beschreven met de ‘compaction

index’, K. Hoe hoger de waarde voor de ‘compaction index’, hoe meer energie wordt 

toegevoegd tijdens het verdichtingproces.

Vervanging van parameters i en  door de grootheden 
j
 en c

j
 in (5.10) en (5.11) 

resulteert in de onderstaande uitdrukkingen: 

n

i

i

j

ii
n

i

i

ii

c

y
K

y
K

11
11

/

11

/
(5.10)

met:
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 (5.11) 

hieruit volgt: 

n

ij

jij

i

j

jjijj

j

i

yayb
1

1

1

1)1(11

(5.12)

Waarbij in term (5.13) en (5.14) respectievelijk het ‘loosening-effect’ aij en het ‘wall-

effect’ bij in rekening worden gebracht (figuur 86). 

n

ij

jjjij ya
1

/1 (5.13)

1

1

)/11(1
i

j

jjjijj yb (5.14)

Bij de bepaling van het ‘loosening-effect’ aij en het ‘wall-effect’ bij moet aandacht 

geschonken worden aan de voorwaarden die aan di en dj gesteld worden.

Figuur 86; Respectievelijk het ‘loosening-effect’ aij en het ‘wall-effect’ bij [x]
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De uitdrukkingen om het ‘loosening-effect’ aij en het ‘wall-effect’ bij te bepalen zijn:

jiji

ijij

ddvoordd

ddvoordd

50.1

ij

02.1

ij

)/1(1b

)/1(1a
(5.15)

Hierin zijn di en dj, aan de hand van de maximum en de minimum zeefafmeting 

bepaald (tabel 13). De gemiddelde diameter kan worden vastgesteld met behulp van 

onderstaande formule’s:

1id ii DD en/of (5.16)

)log(log5,0dlog 1i ii DD (5.17)

aij 1 2 3 j 18 19 20 bij 1 2 3 j 18 19 20

1 - 0,918 0,855 … 0,106 0,081 0,057 1 - - - - - - -

2 - - 0,933 … 0,116 0,088 0,062 2 0,934 - - - - - -

3 - - - … 0,124 0,094 0,067 3 0,855 0,951 - - - - -

i - - - … … … … i … … … … - - -

18 - - - - - 0,765 0,542 18 0,016 0,020 0,023 … - - -

19 - - - - - - 0,712 19 0,009 0,011 0,013 … 0,725 - -

20 - - - - - - - 20 0,005 0,006 0,007 … 0,400 0,646 -

Tabel 13; Bepaling ‘loosening-effect’ aij en ‘wall-effect’ bij

Nu
j
 bepaald is kan ook de ‘virtuele pakkingdichtheid i berekend worden. 

Vervolgens kunnen de basisformules (5.18) en (5.19) worden ingevuld waarmee de 

pakkingdichtheid  bepaald kan worden. Conform de modificatie van de Universiteit 

van Dundee wordt hierbij een K van 12,5 aangehouden. 
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5.5 Vicat test

Met behulp van de Vicat test wordt de waterbehoefte voor het bereiken van een 

standaard consistentie vastgelegd. Getracht wordt de mogelijke invloed van de 

pakkingdichtheid op de waterbehoefte voor het bereiken van een standaard 

consistentie te kwantificeren.

De optimale water-poederverhouding, p, is de waterbehoefte waarbij al het 

toegevoegde water door het poeder wordt vastgehouden. Indien de waterbehoefte voor 

het cement en de vulstof bekend zijn, dan kan de waterbehoefte voor een willekeurige

verhouding (op basis van volumedelen) van de combinatie van cement en vulstof 

worden bepaald door lineaire interpolatie. Of deze constatering ook van toepassing is 

voor het bereiken van een standaard consistentie, wordt geverifieerd met behulp van 

de Vicat test. 

In eerste instantie wordt de aandacht gericht op blanco combinaties cement en vulstof,

waarbij cement in stappen van 20% op basis van massadelen wordt vervangen door 

vulstof. Als gevolg van het aangaan van een chemische reactie en de hydratatie

vragen cementen meer water dan vulstoffen. Naarmate meer cement wordt vervangen 

door een vulstof, zal de waterbehoefte dan ook afnemen.

Door de toevoeging van een hulpstof wordt de waterbehoefte gereduceerd. De 

werking van de hulpstof is naast de dosering afhankelijk van de interactie tussen het

cement, de vulstof en het type hulpstof. Getracht wordt de invloed van de hulpstof op 

de waterbehoefte te kwantificeren door de dosering hulpstof te variëren; 0,2 en 0,4% 

op basis van massadelen cement.

5.6 Viscomaat [10]

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat een Viscomaat een ideaal 

gereedschap is om de verwerkbaarheid van pasta’s vast te leggen. Achterliggende 

gedachte van deze methode is om de schuifspanning te meten bij verschillende 

rotatiesnelheden en vast te leggen via een ‘Two-points’ test. De ‘Two-points’ test 

wordt in paragraaf 5.6.1 nader beschreven. 

Met behulp van de Viscomaat wordt getracht de mogelijke invloed van de

pakkingdichtheid op de verwerkbaarheid te kwantificeren. Een dichtere pakking 

verhoogt het onderlinge contact (wrijving) en kan als gevolg daarvan een nadelige 

invloed hebben op de verwerkbaarheid. 

Om een mogelijke vergelijking te kunnen trekken tussen de waterbehoefte, voor het 

bereiken van een standaard consistentie, en de verwerkbaarheid worden dezelfde 

combinaties uitgevoerd voor de Vicat-test en de Viscomaat.
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5.6.1 ‘Two-points test’ [16, 18] 

Zoals eerder vermeld, neemt het vloeigedrag van de specie bij zelfverdichtend beton 

een vooraanstaande rol in. Aan de hand van het Herschel-Bulkley model, waarmee het 

vloeigedrag van vloeistoffen en suspensies wordt beschreven, kan inzicht in deze 

materie worden verkregen. De algemene formule luidt:

nDk0

Omdat met behulp van dit model het vloeigedrag van diverse typen vloeistoffen kan 

worden geanalyseerd, dienen voor de parameters waarden te worden ingevuld, die het 

beste aansluiten bij het te beoordelen type. Het is ondermeer mogelijk om gedrag van 

Newtonse vloeistoffen; zuiver water, en pseudo-plastische vloeistoffen; o.a. cement-

watermengsels met thixotrope hulpstoffen, te beschrijven (tabel 14). 

Parameter

Soort vloeistof 
0 n

Newtonse vloeistof 0 n 1

Pseudoplastische vloeistof > 0  p < 1 

Structuurviskeus > 0  p > 1 

Bingham > 0  p 1

Tabel 14; Parameters voor verschillende typen vloeistoffen [16]

Het vloeigedrag van de mortel kan het beste worden beschreven aan de hand van het 

Bingham-model. Vervanging van de bijbehorende parameters resulteert in de 

onderstaande formule:

Dp0  waarin: 

is de inwendige schuifspanning in de mortel [Nmm] 

0 is de cohesie, (vloeispanning) [Nmm] 

p is de dynamische viscositeit, (plastic viscosity) [Nmm·min]

D is de afschuifsnelheid [1/min]
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Om het gedrag van de specie vast te leggen zijn twee parameters nodig, de cohesie en 

de viscositeit. Om op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de cohesie en 

viscositeit van een betonmengsel is door G.H. Tattersall een zogenaamde ‘Two-points 

test’ ontwikkeld. Met behulp van een Viscomaat wordt bij twee verschillende

rotatiesnelheden D1 en D2 [1/min] een open roerspatel door de pasta geroteerd.

Tijdens dit proces wordt de weerstand, welke een maat is voor de inwendige 

schuifspanning [Nmm] voor D1 en D2 geregistreerd. Door de resultaten grafisch uit te 

zetten kan, met behulp van een trendlijn, de cohesie [Nmm] grafisch worden

vastgesteld voor D0.

Ten aanzien van de inwendige schuifspanning en de dynamische viscositeit kunnen de 

volgende opmerking worden geplaatst: 

Hoe hoger de inwendige schuifspanning , bij een rotatiesnelheid van D0, des 

te kleiner de zetmaat van het mengsel is.

De dynamische viscositeit van het betonmengsel, µp, is de 

richtingscoëfficiënt (r.c.)van de geconstrueerde lijn. Een kleine r.c. resulteert

in een flauwe lijn en wil zeggen dat er minder energie gebruikt hoeft te 

worden om het mengsel te mengen en te verdichten. 

Om bovenstaande opmerkingen in een duidelijker licht te plaatsen is figuur 87 

toegevoegd waaraan de volgende conclusies kunnen worden verbonden: 

De zetmaat van mengsel A is kleiner is dan de zetmaat van mengsel B 

( a> b);

De energie benodigd voor het mengen en verdichten van mengsel A is lager 

ten opzichte van mengsel B (µp A < µp B). 

Figuur 87; ‘Two-points test’, inwendige schuifspanning versus de rotatiesnelheid [16]
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5.6.2 Schuifspanning versus plastische viscositeit [17] 

Met betrekking tot de verwerkbaarheid van de betonspecie wordt een onderscheid 

gemaakt tussen een vullende en smerende pasta. Voor een goede verwerkbaarheid 

moet het grove toeslagmateriaal worden omhuld door een laagje cementpasta, dat als 

smeermiddel functioneert. Deze laag moet een minimale dikte hebben om ervoor te 

zorgen dat de korrels van elkaar loskomen, hiervoor een hoog pastagehalte is vereist.

Om een goed vloeigedrag te creëren moet een maximum gesteld worden aan het 

toeslagvolume in relatie met een vastgestelde hoeveelheid water. 

Mengsels met een continue zeefkromme zijn beter verwerkbaar dan mengsels met een

discontinue korrelopbouw. Ook het gebruik van ronde toeslagkorrels in een mengsel

leidt tot een betere verwerkbaarheid ten opzichte van door malen tot stand gekomen

toeslagkorrels.

Door variatie van de samenstelling van een betonmengsel kunnen binnen bepaalde 

grenzen de vloei-eigenschappen worden beïnvloedt. Een toename van de cohesie 

resulteert in een stugger mengsel, terwijl een toename van de viscositeit leidt tot een 

taaier mengsel (figuur 88). 

Figuur 88; Inwendige schuifspanning versus plastische viscositeit [17]

Zowel de plastische viscositeit en de cohesie zijn te manipuleren. De cohesie kan 

worden gereduceerd door gebruik te maken van een moderne plastificeerder. De 

plastische viscositeit is te beïnvloeden door toevoeging van een luchtbelvormer. Een 

toevoeging van een ‘extra’ hoeveelheid water leidt tot een afname van beide 

parameters (figuur 89). 

Figuur 89; Inwendige schuifspanning versus plastische viscositeit [17]
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5.7 28-daagse druksterkte

De verwachting is, dat het afstemmen van de korrelverdelingen van cement en 

vulstof, met als doel het realiseren van een dichtere pakking, leidt tot een hogere 

sterkte.

Voor de productie van ZVB’s wordt een grote hoeveelheid fijn materiaal (vulstoffen) 

in de mengselsamenstelling verwerkt. Ten aanzien van deze vulstoffen wordt 

onderscheid gemaakt tussen inerte en chemisch reagerende vulstoffen. Kwartsmeel is 

een inerte vulstof en levert louter op basis van fysische gronden een bijdrage aan de 

sterkte, het zogenaamde ‘Füller-effect’. Kalksteenmeel heeft in de eerste fase van het 

samenbrengen van de materialen en water een gering aandeel in de reactieketen. 

Poederkoolvliegas is chemisch reactief en levert op grond hiervan een bijdrage aan de

sterkte, zeker in de latere fase van de hydratatie en de mate van porositeit en 

permeabiliteit.

De invloed van de korrelopbouw en pakking op de sterkte, is vanwege het inerte 

karakter van kwartsmeel, het best te kwantificeren bij deze vulstof. Geselecteerd zijn 

drie kwartsmelen, die gewonnen zijn in dezelfde groeve, maar verschillen ten aanzien 

van de korrelopbouw. 

De 28-daagse sterkte wordt vastgesteld met behulp van prisma’s, 40 x 40 x 100 mm
3
.

Om praktische redenen zijn alleen prisma’s vervaardigd van combinaties van cement

en vulstof bij een verhouding van 100-0%, 80-20% en 60-40%. 
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(Blanco)
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6. Uitvoering

6.1 Pakkingdichtheid, rekenvoorbeeld ‘MCPM’ 

Aan de Universiteit van Dundee is een vergelijkend onderzoek [35] verricht naar 

diverse pakkingmodellen. In [35] is geconcludeerd dat het ‘Modified Compressible 

Packing Model’ (MCPM) de beste passing geeft met de werkelijke waarden. Naar 

aanleiding van deze conclusie is besloten om voor het onderzoek naar de invloed van 

de korrelopbouw van het poederdeel op de rheologie en sterkte van zelfverdichtend

beton de ‘MCPM’ methode te hanteren. De resultaten zijn opgenomen in ‘Bijlage B’. 

Voor de combinatie A1 (CEM I 52,5 R en kwartsmeel) worden de opvolgende 

stappen doorlopen om de pakkingdichtheid te berekenen met het ‘Modified 

Compressible Packing Model’: 

Stap 1: Bepalen van de korrelverdeling met behulp van een laserdiffractie (tabel 15); 

Stap 2: Bepalen yi
j
 per materiaal met uitdrukking (5.4); 
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Stap 3: Bepalen van de gemiddelde diameter di van de zeeffractie met uitdrukking 

(5.5);
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Zeef
Min.

zeefopening

Max.

zeefopening

Gem.

diameter
Cement A Vulstof 1 Combinatie A1 

i Di+1 [mm] Di [mm] di [mm] P(1, Di) [%] y1
i [-] P(2, Di) [%] y2

i [-] yi [-] i [-]

1 0,200 0,250 0,224 100,00 0 100,00 0,006 0,002 0,4432

2 0,175 0,200 0,187 100,00 0 99,40 0,025 0,008 0,4432

3 0,150 0,175 0,162 100,00 0 96,90 0,054 0,016 0,4432

4 0,125 0,150 0,137 100,00 0 91,55 0,076 0,023 0,4432

5 0,105 0,125 0,115 100,00 0 83,99 0,076 0,023 0,4432

6 0,090 0,105 0,097 100,00 0 76,36 0,065 0,020 0,4432

7 0,080 0,090 0,085 100,00 0 69,83 0,047 0,014 0,4432

8 0,075 0,080 0,077 100,00 0 65,13 0,024 0,007 0,4432

9 0,063 0,075 0,069 100,00 0 62,69 0,062 0,018 0,4432

10 0,050 0,063 0,056 100,00 0 56,53 0,072 0,022 0,4432

11 0,045 0,050 0,047 100,00 0 49,35 0,030 0,009 0,4432

12 0,030 0,045 0,037 100,00 0,019 46,31 0,101 0,044 0,4403

13 0,020 0,030 0,024 98,11 0,098 36,17 0,080 0,093 0,4361

14 0,015 0,020 0,017 88,30 0,115 28,16 0,045 0,094 0,4350

15 0,010 0,015 0,012 76,82 0,168 23,69 0,052 0,133 0,4348

16 0,005 0,010 0,007 60,06 0,238 18,49 0,064 0,186 0,4346

17 0,003 0,005 0,004 36,24 0,138 12,14 0,037 0,108 0,4347

18 0,002 0,003 0,002 22,46 0,076 8,42 0,027 0,062 0,4349

19 0,001 0,002 0,001 14,82 0,089 5,70 0,038 0,074 0,4351

20 0,001 0.001 0.001 5,90 0,059 1,95 0,020 0,047 0,4348

yj 70 % 30 % 100 % 
j 0,4337 0,4432

Tabel 15; Overzicht korrelverdeling

Stap 4: Bepalen van c
j
;

Vervolgens dient eerst de kritische water-poederfactor w/p en de soortelijke massa

SG
j
 bepaald te worden (tabel 16). De pakkingdichtheid c

j
 kan nu met (5.9) worden 

bepaald:

p

w
SG

c
j

j

1

1

(j) w/p SGj cj

(1) Cement A 0,257 3,20 0.549

(2) Vulstof 0,246 2,65 0,606

Tabel 16; Parameters voor bepaling j
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Stap 5; Bepalen van 
j
 met behulp van c

j
;

De virtuele pakkingdichtheid 
j
 kan vervolgens worden bepaald met de aangepaste 

uitdrukkingen (5.10) en (5.12) waarbij K gelijk wordt gesteld aan 12,5. 

n

i

i

j

ji

c

y
K

1
11

/

met:

n

ij

jij

i

j

jjijj

j

i

yayb
1

1

1

1)1(11

De termen waarbij het ‘loosening-effect’ aij en het ‘wall-effect’ bij in rekening worden 

gebracht dienen als volgt berekend te worden (tabel 17). 

jiji

ijij

ddvoordd

ddvoordd

50.1

ij

02.1

ij

)/1(1b

)/1(1a

aij 1 2 3 j 18 19 20 bij 1 2 3 j 18 19 20

1 - 0,918 0,855 … 0,106 0,081 0,057 1 - - - - - - -

2 - - 0,933 … 0,116 0,088 0,062 2 0,934 - - - - - -

3 - - - … 0,124 0,094 0,067 3 0,855 0,951 - - - - -

i - - - … … … … i … … … … - - -

18 - - - - - 0,765 0,542 18 0,016 0,020 0,023 … - - -

19 - - - - - - 0,712 19 0,009 0,011 0,013 … 0,725 - -

20 - - - - - - - 20 0,005 0,006 0,007 … 0,400 0,646 -

Tabel 17; Bepaling ‘loosening-effect’ aij en ‘wall-effect’ bij

De term voor het ‘loosening-effect’ aij:

n

ij

jij ya
1

1

voor i=1 volgt: 

202011331

20

2

221 1...1...11 yayayaya jj

j
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voor i=19 volgt:

20

20

2020191
j

ya

De term voor het ‘wall-effect’ bij:

1

1

)1(1
i

j

jjijj yb

voor i=2 volgt: 

1

1

11121 )1(1
j

yb

voor i=20 volgt:

191919201920

19

1

111201 )1(1...)1(1...)1(1 ybybyb jjjj

j

(j) cj j

(1) Cement A 0.549 0.4337

(2) Vulstof 0,606 0,4432

Tabel 18; Overzicht cj en j

De pakkingdichtheid  van 100% materiaal j is gelijk aan c
j
 (tabel 18). 

Stap 6: Bepalen van het aandeel yi per zeef voor een combinatie van materialen;

Het aandeel (volume) van zeef i van een combinatie van materialen wordt bepaald 

met:

p

j

j

i

j

i yyy
1

.

Stap 7: Bepalen van de virtuele pakkingdichtheid 
j
 per zeef;

Vervolgens kan de virtuele pakkingdichtheid 
j
 bepaald worden met:

p

j j

j

i

j

i
i

yy

y

1

.
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Stap 8: Bepalen van de pakkingdichtheid

Vervolgens worden de basisformules (5.18) en (5.19) ingevuld en de 

pakkingdichtheid  bepaald waarbij een K van 12,5 is aangehouden. 

n

i

i

ii
n

i

i

y
KK

11
11

/

n

ij

jjiij

i

j

jjiiji

i
i

yayb
1

1

1

/1)/11(11

Hierbij is de term voor het ‘loosening-effect’ aij:

n

ij

jjiij ya
1

/1

voor i=1 volgt: 

202012011133131

20

2

22121 /1.../1.../1/1 yayayaya jjj

j

voor i=19 volgt:

20

20

2020192019 /1
j

ya

Hierbij is de term voor het ‘wall-effect’ bij:

1

1

)/11(1
i

j

jjiiji yb

voor i=2 volgt: 

1

1

112122 )/11(1
j

yb

voor i=20 volgt:

191920192020202020

19

1

)/11(1...)/11(1 ybyb jjj

j
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Stap 9: Bepalen van de ‘voids ratio’ V; 

Met de pakkingdichtheid  kan vervolgens de ‘voids ratio’ V worden bepaald (tabel 

19) met:

1
1

V

Vulstof / (vulstof + cement) [%]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,549 0,562 0,575 0,589 0,603 0,616 0,627 0,635 0,576 0,624 0,606

V 0,823 0,780 0,738 0,698 0,659 0,623 0,594 0,575 0,634 0,603 0,651

Tabel 19; Overzicht van de pakkingdichtheid  en de ‘voids ratio’, het holle ruimte percentage, V

Stap 10: ‘voids ratio’, holle ruimte diagram;

Om de pakkingdichtheid van een mix opgebouwd uit twee materialen te analyseren is 

een diagram een essentieel gereedschap. Grafisch wordt het holle ruimte percentage

weergegeven (figuur 90) bij een bepaalde verhouding cement-vulstof op basis van 

volumedelen. Een holle ruimte percentage diagram wordt op de volgende wijze 

samengesteld:

Het ‘holle ruimte percentage’ wordt weergegeven op de verticale as. De fijne 

component (cement) op de linker en de grove component (vulstof) op de 

rechter verticale as. 

Het percentage grof en fijn materiaal, op volumebasis, wordt weergegeven op 

de horizontale as. Uiterst links de fijne component (100% cement) en uiterst 

rechts de grove component (100% vulstof). 

MCPM voids ratio diagram

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A1)
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Figuur 90; Voids ratiodiagram combinatie A1CEM I 52,5 R – kwartsmeel 1
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6.2 Waterbehoefte gemeten met de Vicat test

In het laboratorium van Ankerpoort is, met behulp van de Vicat test, de waterbehoefte

voor bereiken van een standaard consistentie, van diverse combinaties van cement en 

vulstof, bepaald. Deze methode is gebaseerd op het vastleggen van de benodigde 

hoeveelheid water waarbij 500 gram poeder een standaard consistentie bereikt. In dit 

hoofdstuk volgt een weergave van de proefopzet en de waterbehoefte per cement-

vulstofcombinatie.

6.2.1 Proefopzet 

Zoals eerder beschreven, is de Vicat test gebaseerd op het vastleggen van de 

benodigde hoeveelheid water waarbij 500 gram poeder een standaard consistentie 

bereikt. Per combinatie van cement en vulstof wordt, verlopend van 100% cement

naar 100% vulstof, in stappen van 20%, op basis van massadelen, de waterbehoefte 

vastgesteld. Om de afname van de waterbehoefte ten gevolge van een toevoeging aan 

hulpstof vast te leggen, wordt aan de combinaties, geen, 0,2% of 0,4% hulpstof, op 

basis van massadelen, toegevoegd. In het onderzoek is gebruik gemaakt van ONS 

2000 van Tillman.

6.2.2 Proefopstelling 

Voor het bepalen van de waterbehoefte volgens de Vicat test wordt gebruik gemaakt

van een Vicat apparaat (figuur 91), naald en een ‘gummi-ring’. De meetresultaten zijn 

opgenomen in ‘Bijlage B’

Figuur 91; Proefopstelling Vicat apparaat

Zowel aan de naald als aan de ring worden specifieke eisen gesteld. De naald moet

beschikken over een doorsnede van 10 mm en een constante valmassa van 300 gram.

Ten aanzien van de ring gelden de volgende voorschriften: een hoogte van 40 mm en 

een binnendiameter van aan de bovenzijde 65 mm en aan de onderzijde 75 mm.
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6.2.3 Procedure 

Voor het verkrijgen van een uniforme vergelijking dient de onderstaande procedure

aangehouden te worden: 

Weeg 500 gram cement en een hoeveelheid water af; 

schenk het water in de mixerkom;

indien een hulpstof wordt toegevoegd dient deze met het water gemengd te 

worden alvorens het cement wordt toegevoegd;

voeg het cement voorzichtig bij het water (t=0); 

meng de pasta met behulp van een Hobart menger gedurende 90 seconden op 

snelheid 1 (t=90); 

stop de menger voor 30 seconden en zet de pasta met behulp van een spatel 

om (t=120); 

meng de pasta wederom gedurende 90 seconden op stand 1 (t=210); 

vul de mal met de pasta en strijk de bovenzijde gelijkmatig af; 

stel de naald gelijk met de bovenzijde van de mal;

laat de naald los en bepaal na 30 seconden de indringdiepte van de naald; 

de indringdiepte moet binnen een tijdsbestek van t 300 zijn vastgelegd.

Indien de naald, de pasta is gepenetreerd tot een hoogte van 6 1 mm vanaf de 

bodem, dan is de correcte waterbehoefte voor het bereiken van een constante 

consistentie vastgelegd. Is de vereiste indringdiepte niet bereikt, door onderschrijding 

of overschrijding van de gewenste indringdiepte, dan moet de proef herhaald worden 

met een gecorrigeerde hoeveelheid water. 

De vereiste waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie wordt 

uitgedrukt in het quotiënt van het toegevoegde water en de vaste totaal massa cement

en vulstof (500 gram).

6.3 Verwerkbaarheid m.b.v. Viscomaat 

In het laboratorium van Tillman Chemische bouwstoffen is de verwerkbaarheid van,

diverse cement-vulstofcombinaties, met behulp van de Viscomaat vastgelegd. Voor de 

theoretische achtergronden van deze proef, wordt verwezen naar paragraaf 5.6. De 

meetresultaten zijn opgenomen in ‘Bijlage C’. 
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6.3.1 Proefopzet 

Per combinatie van cement en vulstof wordt, verlopend van 100% cement naar 100% 

vulstof, in stappen van 20%, op basis van massadelen, de verwerkbaarheid met behulp 

van een Viscomaat vastgelegd. 

Uitgangspunt is een totale massa van 750 gram. Omdat het niet mogelijk is om over 

de gehele range met een constante water-cementfactor (w.c.f.) te werken, wordt een 

water-poederfactor (w.p.f.) van 0,5 gehanteerd.

Achterliggende gedachte voor de keuze van een constante w.p.f. is dat bij een w.c.f. 

van 0,5 de mengsels met een laag cementgehalte of een hoog vulstofgehalte, te droog 

worden. Het hanteren van een hogere w.c.f. dan 0,5 resulteert voor series met een laag 

cementgehalte in acceptabele mengsels, echter de series met een hoog cementgehalte 

worden te plastisch. Gekozen is om, voor een beperkte range een constante w.c.f. van 

0,5 of 0,625, te hanteren.

Bij een onderlinge vergelijking van blanco vulstoffen resulteert een w.p.f. van 0,50 in 

te plastische suspensies. Doordat het cement ontbreekt, is geen water nodig om een 

chemische reactie op gang te brengen. Hierdoor volstaat een w.p.f. van 0,35. 

De invloed van een superplastificeerder op de verwerkbaarheid wordt vastgelegd door 

aan de combinaties van cement en vulstof 0,2% of 0,4% hulpstof (ONS 2000 van 

Tillman), op basis van massadelen toe te voegen.

Door te variëren in mengselsamenstelling kan een vergelijking getrokken worden op 

basis van:

blanco cementen;

blanco vulstoffen; 

serie waarbij cement wordt vervangen door vulstof, op basis van 20% (m/m);

serie waarbij cement wordt vervangen door vulstof, op basis van 20% (m/m),

met constant hoeveelheid van 0,2% hulpstof; 

blanco cement waaraan 0%, 0,2% of 0,4% hulpstof (m/m)wordt toegevoegd; 

combinaties met gelijke w.c.f.

Het opstellen van een trendlijn over twee punten, zoals bij de ‘Two-Points test’ is 

uiterst gevoelig. Om de afwijking te minimaliseren is besloten de inwendige 

schuifspanning te meten bij vijf rotatiesnelheden.

6.3.2 Proefopstelling 

Om de schuifspanningen vast te leggen bij verschillende rotatiesnelheden is een 

Viscomaat ontwikkeld (figuur 92). De Viscomaat is opgebouwd uit een roterende 

beker en mixerstaaf, die de weerstand en temperatuur van de pasta meet. Door de 

Viscomaat aan te sluiten op een computer worden de meetgegevens geregistreerd. 

Afhankelijk van de gestelde eisen kan een meetprogramma worden ingesteld.

Gekozen is om de schuifspanning te registreren bij vijf rotatiesnelheden. Gedurende 

de eerste tien minuten roteert de beker met een snelheid van 120 omwentelingen per 
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minuut. Vervolgens neemt per tijdsinterval van twee minuten de snelheid af en wordt 

de weerstand gemeten bij 80, 40, 20 en 5 omwentelingen per minuut. Tenslotte wordt 

gedurende twaalf minuten de weerstand vastgelegd bij een snelheid van 120 

omw./min. Om de invloed op de weerstand als gevolg van hydratatie en thixotroop 

gedrag waar te kunnen nemen is gedurende een langer tijdsinterval de weerstand 

geregistreerd bij een rotatiesnelheid van 120 omwentelingen per minuut. De totale 

duur van de cyclus bedraagt 30 minuten.

Figuur 92; Proefopstelling Viscomaat

6.3.3 Procedure 

Voor het verkrijgen van een uniforme vergelijking dient de onderstaande procedure

aangehouden te worden: 

weeg 750 gram cement en 375 gram water af; 

weeg voor de series die volledig zijn opgebouwd uit vulstof 262,5 gram

water af;

schenk het water in de mixerkom;

indien een hulpstof wordt toegevoegd dient deze met het water gemengd te 

worden alvorens het cement wordt toegevoegd;

voeg het cement voorzichtig bij het water (t=0); 

meng de pasta met behulp van een Hobart menger gedurende 90 seconden op 

snelheid 1. (t=90); 

stop de menger voor 30 seconden en zet de pasta met behulp van een spatel 

om. (t=120); 

meng de pasta wederom gedurende 90 seconden op stand 1 (t=210); 

vul de beker van de Viscomaat tot de voorgeschreven hoogte; 

stel de Viscomaat in werking; 

gedurende het programma registreert de computer alle meetgegevens;

leeg de beker en reinig de mixerstaaf nadat de cyclus is voltooid. 
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6.4 28-daagse sterkte gemeten op prisma’s 

Met behulp van prisma’s 40 x 40 x 100 mm
3
 is, in het laboratorium van Tillman

Chemische bouwstoffen, de druksterkte gemeten van cement-vulstofcombinaties.

6.4.1 Proefopzet 

De druksterkte van de combinaties van cement en vulstof wordt vastgesteld met

behulp van prisma’s (40 x 40 x 100 mm
3
). Om de invloed van temperatuurverschillen

uit te sluiten worden alle proefstukken op een dag vervaardigd. Uit praktische 

overwegingen worden alleen proefstukken met een massaverhouding, cement en 

vulstof, van 100-0%, 80-20% en 60-40% vervaardigd. De 28-daagse druksterkte 

wordt bepaald uit het gemiddelde van zes proefstukken per serie. 

Voor de eerste serie (cement A) is een w.p.f. van 0,5 gehanteerd. Omdat dit 

resulteerde in zeer plastische mengsels, is deze factor naar onderen bijgesteld. Voor 

de tweede serie (cement B) is een w.p.f. van 0,45 gehanteerd.

Om temperatuursinvloeden in de werkruimte zo veel mogelijk uit te sluiten zijn alle

proefstukken op 1 dag, in het Laboratorium van Tillman Chemische Bouwstoffen, 

vervaardigd, geconditioneerd en na 28 dagen verharding op druksterkte onderzocht. 

6.4.2 Proefopstelling 

Voor het bepalen van de druksterkte, van de prisma’s, is gebruik gemaakt van een 

drukbank (figuur 93). 

Figuur 93; Proefopstelling drukbank
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6.4.3 Procedure 

Voor het verkrijgen van gelijke voorwaarden en omstandigheden dient de 

onderstaande procedure aangehouden te worden: 

weeg 750 gram cement en 375 gram water af; 

schenk het water in de mixerkom;

voeg het cement voorzichtig bij het water (t=0); 

meng de pasta met behulp van een Hobart menger gedurende 90 seconden op 

snelheid 1 (t=90); 

stop de menger voor 30 seconden en zet de pasta met behulp van een spatel 

om. (t=120); 

meng de pasta wederom gedurende 90 seconden op stand 1 (t=210); 

vul de polystyreen mal met pasta; 

verwijder de overtollige specie en werk de bovenzijde van de mal gelijkmatig 

af;

sla de proefstukken gedurende één dag op in een klimaatkamer met een 

constante temperatuur (20°C) en 95% relatieve vochtigheid; 

Plaats de proefstukken, de volgende dag, in een waterbak (figuur 94); 

Neem, na 28 dagen verharding, de prisma’s uit de polystyreen mallen en 

droog deze af; 

Bepaal de massa en de druksterkte. 

Figuur 94; Conserveren proefstukken in waterbak
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7. Resultaten

7.1 Pakkingdichtheid 

Ten aanzien van de korrelverdelingen kunnen de geselecteerde grondstoffen worden 

gecategoriseerd in vier groepen. De cementen zijn voor het overgrote deel opgebouwd 

uit zeer fijn materiaal. Hoewel poederkoolvliegas is opgebouwd uit een grovere tak, 

benadert deze vulstof het cement het beste ten aanzien van het aandeel zeer fijn. Het 

kalksteenmeel is veel grover in de boventak, het verschil in het aandeel zeer fijn is ten 

opzichte van de cement en poederkoolvliegas echter gering. De kwartsmelen zijn het 

grofst in opbouw en verschillen qua aandeel zeer fijn aanzienlijk ten opzichte van de 

cementen, de kalksteenmeel en de poederkoolvliegas. Om een indicatie te krijgen van 

de korrelverdeling is in tabel 20 de zeefopening aangegeven bij 90% en 50% doorval 

respectievelijk d(90) en d(50), daarnaast is de gemiddelde korreldiameter

weergegeven. In figuur 95 is de korrelverdeling van de geselecteerde grondstoffen 

grafisch weergegeven. 

CEM I 52,5 Kwartsmeel Kstm VliegasKorrel

afmeting A B C 1 2 3 4 5

d(90) [µm] 21,46 29,06 27,17 144,50 89,11 129,99 111,31 49,51

d(50) [µm] 7,46 8,53 8,01 51,06 32,02 32,50 12,79 8,66

dgem [µm] 6,23 6,26 6,08 22,85 13,08 14,85 8,82 6,48

Tabel 20; Overzicht van de korrelafmetingen
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Figuur 95; Korrelverdeling van de geselecteerde grondstoffen
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In [2] is beschreven dat granulaire materialen, opgebouwd uit fijne componenten, als 

gevolg van hun slechte verdichtbaarheid, een hoger holle ruimte percentage hebben 

dan materialen met een grovere samenstelling. Aan de hand van de berekende holle 

ruimte percentages (MCPM) kan deze stelling worden onderschreven. De cementen,

opgebouwd uit zeer fijne componenten, beschikken over een hoger holle ruimte

percentage dan de vulstoffen. In tabel 21 wordt ter indicatie het holle ruimte

percentage van 100% cement, kwartsmeel, kalksteenmeel en poederkoolvliegas 

weergegeven, berekend conform MCPM. 

CEM I 52,5 Kwartsmeel Kstm VliegasMCPM

% A B C 1 2 3 4 5

Cement 81,0 78,8 90,0 - - - - -

Vulstof - - - 65,1 72,7 57,5 57,9 37,7

Tabel 21; Conform MCPM experimenteel bepaald holle ruimte percentage voor 100% cement en 

100% vulstof

Ten aanzien van de combinaties cement en vulstof kan een onderscheid gemaakt

worden tussen combinaties met een ‘uiteenlopend’ en ‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn 

materiaal.

‘uiteenlopend’ aandeel zeer fijn:

d(50) cement 8 µm ten opzichte van d(50) kwartsmeel 32-51 µm;

‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn:

d(50) cement 8 µm ten opzichte van d(50) kalksteenmeel 12 µm en d(50)

poederkool vliegas 8 µm;

Voor combinaties van cement en vulstof met een ‘uiteenlopend’ aandeel zeer fijn kan

bij een bepaalde volumeverhouding een holle ruimte percentage worden bereikt, dat 

lager is dan het berekende minimum holle ruimte percentage van het cement en de 

vulstof afzonderlijk. Bij combinaties met een ‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn

materiaal wordt het optimum bereikt bij 100% vulstof. In tabel 22 wordt per 

combinatie van cement en vulstof het minimum berekende holle ruimte percentage 

weergegeven en de verhouding (v/v) waarbij het minimum wordt bereikt.

Kwartsmeel Kstm Vliegas

1 2 3 4 5

C% - V% 25% - 75% 30% - 70% 10% - 90% 0% - 100% 0% - 100% 
A  CEM I 52,5 A

MCPM % 57,0% 65,9% 56,7% 57,9% 37,7%

C% - V% 30% - 70% 30% - 70% 10% - 90% 0% - 100% 0% - 100% 
B  CEM I 52,5 R

MCPM % 59,2% 67,9% 57,4% 57,9% 37,7%

C% - V% 20% - 80% 20% - 80% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 100% 
C  CEM I 52,5 R SCC

MCPM % 60,6% 70,3% 57,5% 57,9% 37,7%

Tabel 22; Verhouding (v/v) per cement-vulstofcombinatie die het berekende minimum holle ruimte

percentage (MCPM) oplevert

Aan de hand van de combinaties opgebouwd uit cement B en de vulstoffen 1-5 is een 

beeld geschetst van het verloop van het berekende holle ruimte percentage ten 

opzichte van de volumeverhouding cement en vulstof (figuur 96). 

112 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



7. RESULTATEN

Door te variëren in het volumepercentage cement en vulstof, kan bij combinaties met

een ‘uiteenlopend’ aandeel zeer fijn materiaal, een minimum holle ruimte percentage

worden gerealiseerd dat zelfs lager is dan het minimum holle ruimte percentage van 

het cement en de vulstof afzonderlijk.

Een grafische weergave (figuur 96) van het berekende holle ruimte percentage en het 

volume percentage cement en kwartsmeel (B1, B2 en B3) resulteert in een gekromd

verloop. Het berekende minimum holle ruimte percentage bevindt zich binnen een 

range van 30-70% en 10-90% op basis van de volumeverhouding cement en vulstof. 

Doordat de korrelverdelingen op elkaar aansluiten, kunnen de holle ruimten tussen de 

grotere elementen worden opgevuld, met fijnere elementen, zonder dat onderlinge 

interferentie optreedt.
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Figuur 96; Overzicht berekend holle ruimte percentage MCPM versus volume verhouding cement en 

vulstof

Indien een combinatie van cement en vulstof is opgebouwd uit materialen met een 

‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn, zoals bij de combinaties cement-kalksteenmeel (B4) 

en cement-poederkoolvliegas (B5), kan het holle ruimte percentage worden bepaald 

door middel van rechtlijnige interpolatie (v/v) tussen de percentages 100% cement en 

100% vulstof. Elke willekeurige verhouding cement en vulstof resulteert in een hoger 

holle ruimte percentage dan het minimum bij 100% vulstof. 

Het aandeel zeer fijn materiaal is een invloedsfactor op het verloop van het holle 

ruimte percentage en daarmee ook op het minimum holle ruimte percentage. 

Kwartsmeel 3 en kalksteenmeel hebben een holle ruimte percentage dat nagenoeg 

overeenkomt. Gecombineerd met cement B, geeft het holle ruimte percentage voor 

kalksteenmeel een rechtlijnig verloop (B4). Kwartsmeel 3 geeft in combinatie met

dezelfde cement een gebogen verloop (B3), waarbij een ‘zeer kleine’ reductie ten 

aanzien van het holle ruimte percentage wordt gerealiseerd.
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Bij combinatie B1 wordt de grootste afname van het holle ruimte percentage behaald.

De holle ruimte percentages van cement B en kwartsmeel 1 zijn respectievelijk 0,788

en 0,651. Doordat de korrelverdelingen op elkaar aansluiten kan bij een verhouding 

25-75% (v/v) cement B en kwartsmeel 1 een holle ruimte percentage worden bereikt

van 0,570. 

In de praktijk wordt, op basis van volumedelen, een verhouding cement en vulstof 

gehanteerd van 60-40%. Het holle ruimte percentage van 100% kwartsmeel 1 (0,651) 

is hoger dan het holle ruimte percentage van 100% kalksteenmeel (0,579). Ondanks 

het hogere holle ruimte percentage wordt, voor 60-40% (v/v) cement en vulstof, bij 

combinatie B1 (0,652) een lager holle ruimte percentage bereikt dan bij B4 (0,689). 

Ook combinatie B3 (0,674) heeft voor deze volumeverhouding een lager holle ruimte

percentage dan combinatie B4 (0,689). 

Poederkoolvliegas heeft het allerlaagste holle ruimte percentage (0,377). In 

combinatie met cement B wordt, voor 60-40% (v/v) cement en vulstof, het laagste 

holle ruimte percentage (0,617) bereikt. 

Indien de vulstoffen bij deze volumeverhouding worden gerangschikt van een laag 

naar een hoog holle ruimte percentage geldt, in combinatie met elk geselecteerd

cement, steeds dezelfde volgorde; poederkoolvliegas, kwartsmeel 1, kwartsmeel 3, 

kalksteenmeel en kwartsmeel 2. In tabel 23 zijn per combinatie de holle ruimte

percentages weergegeven voor de verhouding 60-40% (v/v) cement en vulstof. In dit 

onderzoek bedraagt de range, voor het berekende minimum holle ruimte percentage 

bij een volumeverhouding 60% cement en 40% vulstof, 61,7% - 77,2%. 

Kwartsmeel Kstm Vliegas
MCPM %

1 2 3 4 5

A  CEM I 52,5 A 65,1 70,0 68,0 69,8 63,1

B  CEM I 52,5 R 65,2 70,3 67,4 68,9 61,7

C  CEM I 52,5 R SCC 71,4 77,2 73,9 75,4 68,4

Tabel 23; Holle ruimte percentage bij 60% cement - 40% vulstof (v/v)

Ondanks dat in [35] is aangetoond dat de MCPM methode representatieve waarde van 

het werkelijk holle ruimte percentage genereert dient enige behoudendheid betracht te 

worden ten aanzien van de experimenteel bepaalde inputwaarden omdat het niet 

mogelijk was een verificatie uit te voeren middels een Proctor analyse.

7.2 Waterbehoefte

Met de Vicat test wordt een hoeveelheid water (en hulpstof) afgestemd, op een totale 

massa van 500 gram cement en vulstof, met als doel het realiseren van een standaard 

consistentie. In tabel 24 is een overzicht gegeven van de gemeten waterbehoefte voor 

de cementen en vulstoffen. 

CEM I 52,5 Kwartsmeel Kstm VliegasWater-

behoefte % A B C 1 2 3 4 5

Blanco 32,6 32,3 - 26,6 29,7 22,8 20,5 19,5

Hulpstof 0,2% 32,4 31,2 - - 27,8 - 18,5 17,6

Tabel 24; Gemeten waterbehoefte cementen en vulstof, blanco en 0,2% hulpstof
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De afname van de gemeten waterbehoefte voor het bereiken van een standaard 

consistentie, als gevolg van de toevoeging van 0,2% plastificeerder, bedraagt voor 

vulstoffen 2%. Bij de cementen A en B ligt dit percentage op 2,2% en 1,1%. 

Bij de uitvoering van de Vicat test is cement vervangen door een vulstof op basis van 

massadelen (m/m). Het berekende holle ruimte percentage conform de MCPM 

methode is daarentegen bepaald op basis van volumedelen (v/v). Om de 

waterbehoefte grafisch weer te kunnen geven in het MCPM diagram worden de 

percentages omgerekend naar volumedelen (v/v). Afhankelijk van de soortelijke

massa zijn de percentages (v/v) cement en vulstof in tabel 25 weergegeven. 

Cement - Vulstof Cement - Kwartsmeel Cement - Kalksteenmeel Cement - Vliegas

Soort. massa [kg/dm³] 3,15 - 2,65 3,15 - 2,7 3,15 - 2,2 

(m/m) [%] (v/v) [%] (v/v) [%] (v/v) [%]

100% - 0% 100% - 0% 100% - 0% 100% - 0% 

80% - 20% 77% - 23% 77% - 23% 74% - 26% 

60% - 40% 56% - 44% 56% - 44% 51% - 49% 

40% - 60% 36% - 64% 36% - 64% 32% - 68% 

20% - 80% 17% - 83% 18% - 82% 15% - 85% 

0% - 100% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 100% 

Tabel 25; Volume percentage cement - kalksteenmeel, kwartsmeel en poederkoolvliegas

De gemeten waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie wordt 

voor de combinatie van cement en vulstof B2 en B4 weergegeven in tabel 26 en 27. 

Naast de blanco combinatie is ook een serie uitgevoerd waarbij aan de pasta 0,2% 

hulpstof, op basis van massadelen cement, is toegevoegd. 

Combinatie B2: CEM I 52,5 R - Kwartsmeel 2 (v/v)
Waterbehoefte

100% - 0% 77% - 23% 56% - 44% 36% - 64% 17% - 83% 0% - 100% 

161,5 gr. 154,5 gr. 142,5 gr. 139,0 gr. 143,5 gr. 148,5 gr.
Blanco

32,3% 30,9% 28,5% 27,8% 28,7% 29,7%

156,0 gr. 142,5 gr. 135,5 gr. 132,0 gr. 131,5 gr. 139,0 gr.Plastificeerder

0,2% (m/m) 31,2% 28,5% 27,1% 26,4% 26,3% 27,8%

Tabel 26; MCPM en Vicat waterbehoefte voor combinatie B2 CEM I 52,5 R - kwartsmeel 2

De gemeten afname van de waterbehoefte voor het bereiken van een standaard 

consistentie, als gevolg van de toevoeging van 0,2% plastificeerder, bedraagt voor 

combinatie B2 1,1-2,4%. Voor combinatie B4 bedraagt de afname 0,9-2,0%. 

Combinatie B4: CEM I 52,5 R - Kalksteenmeel 4 (v/v) 
Waterbehoefte

100% - 0% 77% - 23% 56% - 44% 36% - 64% 18% - 82% 0% - 100% 

161,5 gr. 146,5 gr. 135,0 gr. 126,5 gr. 120,0 gr. 102,5 gr.
Blanco

32,3% 29,3% 27,0% 25,3% 24,0% 20,5%

155,0 gr. 142,0 gr. 129,5 gr. 118,0 gr. 111,0 gr. 92,5 gr.Plastificeerder

0,2% (m/m) 31,0% 28,4% 25,9% 23,6% 22,2% 18,5%

Tabel 27; MCPM en Vicat waterbehoefte voor combinatie B4 CEM I 52,5 R - kalksteenmeel 4 

Opvallend is dat de gemeten waterbehoefte voor het bereiken van een standaard 

consistentie de trend van het berekende holle ruimte percentage volgt (zie figuur 97 en 

98).
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Als bij een bepaalde volumeverhouding een berekend minimum holle ruimte

percentage kan worden gerealiseerd dat lager is dan het berekende holle ruimte

percentage van het cement en de vulstof (kwartsmeel) afzonderlijk, dan geldt dit ook 

voor de waterbehoefte. Beide minima vallen nagenoeg samen bij dezelfde cement en 

vulstof verhouding (v/v). 

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Figuur 97; MCPM en Vicat waterbehoefte voor combinatie B2 CEM I 52,5 R - kwartsmeel

Indien het berekende holle ruimte percentage rechtlijnig interpoleerbaar is op basis 

van volumedelen cement en vulstof (kalksteenmeel en poederkoolvliegas), dan geldt 

dit ook voor de waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie. De 

minimum waterbehoefte wordt bereikt bij 100% vulstof. 

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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Figuur 98; MCPM en Vicat waterbehoefte voor combinatie B4 CEM I 52,5 R - kalksteenmeel
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In tegenstelling tot de waterbehoefte p, is de waterbehoefte voor het bereiken van een 

standaard consistentie dus niet voor alle combinaties van cement en vulstof rechtlijnig 

interpoleerbaar tussen de verhoudingen x% cement en (100 - x)% vulstof. 

In tabel 28 wordt per combinatie van cement en vulstof de minimum gemeten

waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie weergegeven en de 

verhouding (v/v) waarbij het minimum wordt bereikt. 

Kwartsmeel Kstm Vliegas

1 2 3 4 5

C% - V% 20% - 80% 40% - 60% - 0% - 100% -
A  CEM I 52,5 A

Vicat % 25,1% 27,5% - 20,5% -

C% - V% - 40% - 60% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 100% 
B  CEM I 52,5 R

Vicat % - 27,8% 22,8% 20,5% 19,5%

C% - V% - - - - -
C  CEM I 52,5 R SCC

Vicat % - - - - -

Tabel 28; Minimum gemeten waterbehoefte (Vicat) en bijbehorende verhouding (v/v) per cement-

vulstofcombinatie

De minimum gemeten waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie 

en het minimum holle ruimte percentage worden bij de kalksteenmeel en

poederkoolvliegas bereikt bij 100% vulstof. Bij kwartsmeel wordt tussen beide 

minima een spreiding gevonden van -10% tot 10%. De kromming bij de 

volumeverhouding waarbij een minimum waterbehoefte wordt bereikt heeft voor de 

combinaties met kwartsmeel een vlak verloop, hierdoor zijn de verschillen in 

waterbehoefte minimaal.

In de praktijk wordt, op basis van volumedelen, een cement en vulstof verhouding van 

60-40% gehanteerd. In tabel 29 is per combinatie de waterbehoefte voor deze

verhouding weergegeven. 

Kwartsmeel Kstm Vliegas
Waterbehoefte %

1 2 3 4 5

A  CEM I 52,5 A 27,0 28,5 - 28,8 -

B  CEM I 52,5 R - 28,5 27,1 27,0 26,9

C  CEM I 52,5 R SCC - - - - -

Tabel 29; Gemeten waterbehoefte bij 60% cement - 40% vulstof (v/v)

7.3 Verwerkbaarheid

In figuur 99 is de weerstand van de pasta uitgezet tegen de tijd. Gedurende een 

meetcyclus van 30 minuten, worden vijf verschillende rotatiesnelheden doorlopen. 

Gedurende de tijdstippen 0-10 en 18-30 minuten, bedraagt de rotatiesnelheid 120 

omwentelingen per minuut. In het tussenliggende tijdsbestek van 10-18 minuten

neemt de rotatiesnelheid, per 2 minuten, af van 80 naar 40, 20 en 5 omwentelingen 

per minuut. Indien het verloop van de weerstand, over de eerste tijdsperiode wordt 

doorgetrokken voor het tijdstip 10-18 minuten, dan wordt na 18+ minuten vrijwel 

hetzelfde weerstandniveau bereikt als na 10 minuten.
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Bij een snelheid van 5 omwentelingen per minuut roteert de beker van de Viscomaat

niet meer in een eenduidige beweging, maar in fasen. Hierdoor ontstaan bij het 

registreren van de weerstand pieken en dalen. Deze gefaseerde rotatie leidt tot niet 

representatieve waarden en is daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Cement - Vulstof % Cement [gr] Vulstof [gr] Water [gr] w.p.f. w.c.f.

B_1000 750 0 375 0,5 0,500

B28020 600 150 300 0,4 0,500

B_1000 750 0 468,75 0,625 0,625

B28020 600 150 375 0,5 0,625

Tabel 30; Pasta-samenstelling B_1000 en B28020 voor w.c.f. 0,5 en 0,625

Viscomaat; weerstand vs. tijd (water cementfactor)
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Figuur 99; Weerstand per rotatiesnelheid gedurende de meetcyclus bij een constante hoeveelheid

poeder (tabel 30) en een variabele hoeveelheid water

Kwartsmeel vertoont een thixotroop gedrag, een extra hoeveelheid energie moet

worden toegevoegd om het mengsel in beweging te brengen. Gedurende de eerste 

minuten wordt een verhoogde weerstand waargenomen. Naarmate het mengproces

vordert, daalt de weerstand en wordt een reëler beeld verkregen.

Uit figuur 99 kan verder vastgesteld worden dat: 

een afname van de rotatiesnelheid, leidt tot een afname van de weerstand;

de weerstand eveneens afneemt, als een hogere w.c.f. wordt gehanteerd; 

door toevoeging van 25% vulstof (m/m), bij een constante w.c.f., neemt de 

weerstand toe.

Om een indicatie van de nauwkeurigheid te verkrijgen waarmee de inwendige

schuifspanning wordt gemeten zijn de resultaten van twee identieke series vergeleken.

Geconcludeerd kan worden dat de inwendige schuifspanningen van beide metingen

zich binnen een range van 0,5 Nmm bevinden. 
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In figuur 100 is de weerstand per rotatiesnelheid (tabel 31) uitgezet. Voor de 

rotatiesnelheden 20, 40 en 80 is de gemiddelde weerstand van alle meetwaarden

gedurende het tijdsinterval berekend. De weerstand bij een rotatiesnelheid van 120 

omwentelingen per minuut is bepaald op het tijdstip t = 10 minuten. Dit vanwege 

mogelijk thixotroop gedrag en/of de invloed van de hydratatie. 

Rotatiesnelheid B_1000 w.c.f. 0,5 B28020 w.c.f. 0,625 B_1000 w.c.f. 0,625 B28020 w.c.f. 0,5

20 omw./min. 44,0 Nmm 27,8 Nmm 11,8 Nmm 89,6 Nmm 

40 omw./min. 51,1 Nmm 31,5 Nmm 13,4 Nmm 102,3 Nmm 

80 omw./min. 59,9 Nmm 37,0 Nmm 16,2 Nmm 119,7 Nmm 

120 omw./min. 69,6 Nmm 43,8 Nmm 20,7 Nmm 138,7 Nmm 

Tabel 31; Overzicht weerstand per rotatiesnelheid

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Figuur 100; Bepaling van de inwendige schuifspanning en dynamische viscositeit (tabel 32)

Zoals eerder in paragraaf 5.6 besproken geeft de richtingscoëfficiënt (µ), van de 

regressielijn (R²  0,99), de dynamische viscositeit van het mengsel weer. Hoe groter 

de coëfficiënt, hoe steiler de lijn, des te meer energie benodigd is om het mengsel te 

mengen en verdichten. 

De inwendige schuifspanning ( ) wordt bepaald door het snijpunt van de regressielijn 

en de y-as (nul omwentelingen per minuut). Hoe hoger de inwendige schuifspanning 

( ) des te kleiner de zetmaat.

Combinatie B_1000 B28020 B_1000 B28020

w.c.f. (w.p.f.) 0,5 (0,5) 0,625 (0,5) 0,625 (0,625) 0,5 (0,4)

 [Nmm] 40,0 24,8 9,9 81,4

 [Nmm·min] 0,25 0,16 0,09 0,48

Tabel 32; Overzicht inwendige schuifspanning en dynamische viscositeit
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In figuur 101 is voor combinatie A4 de weerstand weergegeven, indien cement A in 

stappen van 20% (m/m) door kalksteenmeel wordt vervangen (tabel 33).

Cement - Vulstof % Cement [gr] Vulstof [gr] Water [gr] w.p.f. w.c.f.

A_1000 750 0 375 0,5 0,50

A48020 600 150 375 0,5 0,63

A46040 450 300 375 0,5 0,83

A44060 300 450 375 0,5 1,25

A42080 150 600 375 0,5 2,50

Tabel 33; Pasta-samenstelling vervanging 20% cement door vulstof , combinatie A4 

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Figuur 101; Vervanging cement A door kalksteenmeel 4 in stappen van 20% (m/m)

De gemeten weerstand bij een rotatiesnelheid van 120 omwentelingen per minuut in 

het tijdsinterval van 18 tot 30 minuten is hoger dan de weerstand gemeten in het 

tijdsinterval van 0 tot 10 minuten. Een mogelijke verklaring is het hydratatieproces 

waarbij de reactieproducten zorgen voor een hogere weerstand. Naarmate meer

cement wordt vervangen door vulstof neemt de invloed van het hydratatieproces af. 

Dit resulteert in een relatief kleinere stijging van de weerstand gedurende de tijd. 
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Figuur 102; Inwendige schuifspanning en dynamische viscositeit

Omdat vulstoffen minder water vragen dan cement, is bij vervanging van cement door 

vulstof (m/m), bij een constante w.p.f., meer ‘overtollig’ water beschikbaar, hierdoor 

neemt de inwendige schuifspanning ( ) af en de verwerkbaarheid toe (zie figuur 102 

en tabel 34).

Combinatie A4 

Cement - Vulstof [%]

MCPM

[%] [Nmm]

µ

[Nmm·min]

100% - 0% 81,0 34,9 0,22

80% - 20% 75,3 20,1 0,14

60% - 40% 69,8 12,9 0,09

40% - 60% 64,9 9,8 0,06

20% - 80% 60,8 6,3 0,05

Tabel 34; Overzicht MCPM voids ratio, de inwendige schuifspanning  en dynamische viscositeit µ

voor combinatie A4
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In de praktijk wordt, op basis van volumedelen, een cement en vulstof verhouding van 

60-40% gehanteerd. In tabel 35 wordt een overzicht gegeven van het MCPM holle 

ruimte percentage, de inwendige schuifspanning ( ) en dynamische viscositeit (µ) 

voor de verschillende combinaties van cement en vulstof. 

60% C - 40% V 

Combinatie

MCPM

[%] [Nmm]

µ

[Nmm·min]

A1 65,1 6,8 0,08

A2 70,0 9,0 0,10

A3 68,0 - -

A4 69,8 12,9 0,09

A5 63,1 - -

B1 65,2 - -

B2 70,3 12,6 0,10

B3 67,4 14,2 0,10

B4 68,9 21,4 0,11

B5 61,7 12,2 0,10

Tabel 35; Overzicht MCPM voids ratio, de inwendige schuifspanning  en dynamische viscositeit µ

voor cement en vulstof verhouding 60%-40%

De dynamische viscositeit is bij deze volumeverhouding voor de onderzochte 

combinaties vrijwel gelijk. Ten aanzien van de inwendige schuifspanning kan worden 

geconcludeerd dat een vulstof in combinatie met cement B een hogere inwendige 

schuifspanning bereikt ten opzichte van cement A. Opmerkelijk is de inwendige

schuifspanning van 21,4 Nmm die bij combinatie B4 wordt bereikt. Dit resultaat is 

des te opmerkelijk omdat ten opzichte van de MCPM, waterbehoefte en dynamische

viscositeit géén significante verschillen zijn waargenomen. Een verklaring kan dan 

ook niet worden gegeven. 
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7.4 Invloed van de vulstof op de waterbehoefte

Om de invloed van de vulstof op de waterbehoefte van een combinatie van cement en 

vulstof vast te kunnen stellen, is met behulp van de Viscomaat een reeks proeven 

uitgevoerd waarbij gevarieerd is in water-cementfactor en water-poederfactor.

Het relatieve verschil in waterbehoefte, als gevolg van de toevoeging van een vulstof, 

kan worden bepaald door, bij een gelijke rotatiesnelheid, de corresponderende w.c.f. 

te bepalen voor de blanco cement en de combinatie van cement en vulstof waarbij 

dezelfde weerstand optreedt.

Om de corresponderende w.c.f. te kunnen bepalen is de weerstand uitgezet tegen de 

water-cementfactor (figuur 103). Met behulp van de Viscomaat zijn vier metingen

verricht, 100% cement met een w.c.f. (is tevens w.p.f.) van 0,5 en 0,625 en een 

combinatie waarbij 20% (m/m) cement vervangen is door een vulstof met een w.c.f. 

van 0,625 en 0,5. De bijbehorende water-poederfactoren zijn hier 0,5 respectievelijk 

0,4.

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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Figuur 103; Bepalen van de corresponderende water-cementfactor
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Aangenomen is dat voor het gegeven interval een lineair verband bestaat tussen de 

weerstand en de water-cementfactor van de cement en de combinatie van cement en 

vulstof (figuur 103). Door per verhouding cement-vulstof lineair te interpoleren tussen 

w.c.f. 0,5 en w.c.f. 0,625, kan de corresponderende water-cementfactor worden 

bepaald bij dezelfde weerstand. 

Cement-vulstof

verhouding
w.p.f.

Corresponderende

w.c.f.
Combinatie

Weerstand

[N/mm²]

100% - 0% 0,5 0,5 A_1000 48,8

80% - 20% 0,5 0,625 A28020 108,5

100% - 0% 0,625 0,625 A_1000 15,8

80% - 20% 0,4 0,5 A28020 28,4

Tabel 36; Overzicht corresponderende water-cementfactor

7.4.1 Bepalen van de corresponderende water-cementfactor 

De corresponderende w.c.f. wordt vastgesteld door twee combinaties te vergelijken

waarbij een gelijke weerstand optreedt. Om deze w.c.f. te kunnen bepalen moet het 

domein worden vastgesteld waarbinnen de weerstand zich moet bevinden. Het domein

wordt bepaald door de maximale weerstand van 100 % cement en de minimale

weerstand van de combinatie van cement en vulstof. Een voorwaarde is dat de 

weerstand van 100% cement boven de minimale weerstand van de combinatie van 

cement en vulstof ligt. Als het domein bekend is, kan het bereik worden bepaald, door 

bij dezelfde weerstand, de overeenkomende water-cementfactoren te bepalen voor 

100% cement en de combinatie van cement en vulstof (figuur 104). 

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor
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Figuur 104; Domein en Bereik van de corresponderende water-cementfactoren
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Voor elke willekeurige weerstand, binnen het domein, kan de corresponderende 

water-cementfactor voor zowel de cement als voor de combinatie van cement en 

vulstof worden bepaald. Voorwaarde is dat de corresponderende w.c.f. wordt 

vastgesteld op basis van een dezelfde rotatiesnelheid. De keuze van de rotatiesnelheid 

heeft geen invloed op de bepaling van de corresponderende water-cementfactor,

hiervoor kan dus tevens de inwendige schuifspanning  worden genomen (figuur 105).

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor
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Figuur 105; Corresponderende water-cementfactor bij de verschillende rotatiesnelheden

Uit figuur 105 en tabel 37 blijkt dat de verschillen in de corresponderende water-

cementfactor bij de verschillende rotatiesnelheden nihil zijn. Voorwaarde is dat de 

vergelijking plaatsvindt op basis van een gelijke rotatiesnelheid!

Omwenteling-

snelheid/minuut

Weerstand

[Nmm]

W.c.f.

A_1000

Corresponderende

w.c.f. A48020 

[120] 59,49 0,5 0,593

[80] 52,40 0,5 0,593

[40] 44,16 0,5 0,594

[20] 39,21 0,5 0,593

[0] 34,9 0,5 0,594

Tabel 37; Overzicht corresponderende water-cementfactor bij de verschillende rotatiesnelheden

De invloed van de vulstof op de waterbehoefte is uitgevoerd voor de cement-

vulstofcombinaties A2, B2, A4 en B4. De resultaten hiervan zijn besproken in de 

navolgende paragrafen. 
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7.4.2 Invloed van de korrelpassing op de waterbehoefte 

Conform de voorgaande paragrafen is getracht de invloed van de vulstof op de 

waterbehoefte vast te stellen. Om een goede vergelijking te kunnen maken is met

behulp van de (corresponderende) water-cementfactoren de waterbehoefte per 

cement-vulstofcombinatie bepaald en grafisch weergegeven. 

Combinatie
Weerstand

[N/mm²]

Cement

[g]

Vulstof

[g]

Water

[g]

w.c.f.

[-]

w.p.f.

[-]

MCPM

[%]

A_1000 59,5 (max.) 750 (600) 0 375 (300) 0,5 0,5 81,0

A28020 59,5 (max.) 600 150 356 0,594 0,475 75,2

A48020 59,5 (max.) 600 150 356 0,593 0,474 70,0

B_1000 59,5 (max.) 750 (600) 0 393 (314) 0,523 0,523 78,8

B28020 59,5 (max.) 600 150 361 0,602 0,482 74,2

B48020 59,5 (max.) 600 150 364 0,606 0,485 70,3

A_1000 46,4 (min.) 750 (600) 0 406 (325) 0,542 0,542 81,0

A28020 46,4 (min.) 600 150 367 0,612 0,489 75,2

A48020 46,4 (min.) 600 150 366 0,611 0,489 70,0

B_1000 46,4 (min.) 750 (600) 0 419 (335) 0,559 0,559 78,8

B28020 46,4 (min.) 600 150 372 0,620 0,496 74,2

B48020 46,4 (min.) 600 150 375 0,625 0,5 70,3

Tabel 38; Overzicht van de waterbehoefte per cement en vulstof combinatie

De minimale weerstand van combinatie B4 en de maximale weerstand van cement A 

zijn hierbij als parameters (domein) genomen (tabel 38). 
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7.4.3 Cement A en B in combinatie met kwartsmeel 2

De blanco cement A en B hebben respectievelijk een waterbehoefte van 50,0% en 

52,4% bij een weerstand van 59,5 Nmm. Cement B heeft dus een 4,7% hogere 

waterbehoefte dan cement A (zie figuur 106). 

Invloed van de mengselsamenstelling op de waterbehoefte m.b.v. viscomaat

Vergelijking van 'Cement A' en 'Cement B' in combinatie met 'Kwartsmeel 2'  [59,5 Nmm]
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Figuur 106; Invloed van de cement-vulstofcombinatie op de waterbehoefte bij een gelijke weerstand

van 59,5 Nmm

Bij vervanging van 20% cement door kwartsmeel 2 op basis van massadelen (m/m)

bedraagt de waterbehoefte voor cement-vulstofcombinatie A2 47,5% en 48,1% voor 

B2. De relatieve afname van de waterbehoefte voor de cement-vulstofcombinatie A2 

en B2 bedraagt respectievelijk 5,1% en 8,0%. De daling van het verschil in 

waterbehoefte, van 4,7% naar 1,4%, is mogelijk toe te schrijven aan een betere

aansluiting van de korrelverdelingen van cement B en kwartsmeel 2. 

Ondanks dat combinatie B2, volgens bovenstaande bepaling, meer water vergt dan 

combinatie A2, tonen de berekeningen met behulp van de MCPM methode (tabel 39) 

een lager holle ruimte percentage voor combinatie B2 dan voor combinatie A2. 

Combinatie
MCPM

[%]

Vicat

[%]

A_1000 81,0 32,6

A28020 75,2 30,9

B_1000 78,8 32,3

B28020 74,2 30,9

Tabel 39; Overzicht van het MCPM holle ruimte percentage en de Vicat waterbehoefte
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Doordat de lijnen ter bepaling van de corresponderende w.c.f. convergeren (figuur 

105) worden de verschillen in waterbehoefte bij hogere water-cementfactoren kleiner 

(zie tabel 38). Zo bedraagt het verschil in waterbehoefte tussen cement A en B bij een 

weerstand van 46,4 Nmm nog maar 3,2% (419/406-1, zie tabel 38) een aanwijzing dat 

de absorptie van cement B mogelijk groter is dan van cement A. 

Uit de gegevens van de Vicat waterbehoefte (tabel 39) blijkt echter dat beide 

combinaties van cement en vulstof een vrijwel gelijke waterbehoefte vertonen bij een 

standaard consistentie. 

7.4.4 Cement A en B in combinatie met kalksteenmeel 4 

Bij vervanging van 20% cement door kalksteenmeel 4 op basis van massadelen (m/m)

bedraagt de relatieve afname van de waterbehoefte voor cement-vulstofcombinatie A4

5,1% en 7,4% voor B4. De waterbehoefte voor de cement en vulstof combinatie A4 

en B4 bedraagt respectievelijk 47,5% en 48,5%. 

Invloed van de mengselsamenstelling op de waterbehoefte m.b.v. viscomaat

Vergelijking van 'Cement A' en 'Cement B' in combinatie met 'Kalksteenmeel 4' [59,5 Nmm]
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Figuur 107; Invloed van de cement en vulstof combinatie op de waterbehoefte bij 59,5 Nmm

Te zien is dat bij vervanging van cement door kalksteenmeel 4 de waterbehoefte bij 

B4 sterker is gedaald dan bij A4. Evenals in paragraaf 7.4.3 kan de afname van het 

verschil in waterbehoefte mogelijk worden toegeschreven aan een betere aansluiting

van de korrelverdelingen van cement en vulstof bij combinatie A4 dan bij B4. 
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De reductie van de waterbehoefte wordt ook waargenomen bij de gemeten Vicat 

waterbehoefte (tabel 40). Bij combinatie B4 en A4 bedraagt de reductie 

respectievelijk 9,3% (1-29,3/32,3) en 5,5% (1-30,8/32,6).

Combinatie
MCPM

[%]

Vicat

[%]

A_1000 81,0 32,6

A48020 75,3 30,8

B_1000 78,8 32,3

B48020 73,7 29,3

Tabel 40; Overzicht van het MCPM holle ruimte percentage en de Vicat waterbehoefte

Uit de MCPM resultaten (tabel 40) kan bepaald worden dat door vervanging van 20% 

(v/v) cement kalksteenmeel het holle ruimte percentage bij cement A afneemt met 7% 

(1-75,3/81,0) en met 6,5% (1-73,7/78,8) bij cement B. 

Doordat de korrelverdeling van cement A en kalksteenmeel 4 beter op elkaar 

aansluiten kan het holle ruimte percentage bij combinatie A4 verder worden

gereduceerd in vergelijking met combinatie B4. De waterbehoefte is bij B4 sterker 

gedaald dan bij A4. 

7.4.5 Cement A in combinatie met kwartsmeel 2 en kalksteenmeel 4 

De waterbehoefte van cement A bedraagt 50 %. Door vervanging van 20 % van het 

cement door kalksteenmeel 4 of kwartsmeel 2 daalt de waterbehoefte tot 47,5 % 

(figuur 108).

Invloed van de mengselsamenstelling op de waterbehoefte m.b.v. viscomaat

Vergelijking van 'Cement A' in combinatie met 'Kwartsmeel 2' en 'Kalksteenmeel 4'  [59,5 Nmm]
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Figuur 108; Invloed van de cement en vulstof combinatie op de waterbehoefte bij 59,5 Nmm
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De afname van de waterbehoefte, bedraagt bij zowel kalksteenmeel 4 als kwartsmeel

2 5,1%. Deze afname kan deels worden toegeschreven aan de lagere waterbehoefte 

van de vulstof ten opzichte van het cement. Bij lagere weerstanden (hogere w.c.f.) is 

een verwaarloosbaar verschil in waterbehoefte waarneembaar (zie tabel 38).

In navolging op de twee voorgaande paragrafen 7.4.3 en 7.4.4, kan vastgesteld 

worden dat de invloed van de vulstof op de waterbehoefte, in de combinatie van 

cement en vulstof, in dit voorbeeld nihil is. De keuze van de cement lijkt daarentegen

bepalend te zijn voor de mogelijk te realiseren additionele reductie van de 

waterbehoefte.

7.4.6 Cement B in combinatie met kwartsmeel 2 en kalksteenmeel 4 

De waterbehoefte van cement B bedraagt 52,4 % (figuur 109). De afname van de 

waterbehoefte is bij vervanging van 20% cement door kalksteenmeel 4 aan cement B 

iets lager dan bij vervanging door een gelijke hoeveelheid kwartsmeel 2. De 

waterbehoefte bedraagt 48,1% bij vervanging door kwartsmeel 2 en 48,5% bij 

vervanging door kalksteenmeel 4. 

Invloed van de mengselsamenstelling op de waterbehoefte m.b.v. viscomaat

Vergelijking van 'Cement B' in combinatie met 'Kwartsmeel 2' en 'Kalksteenmeel 4' [59,5 Nmm]
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Figuur 109; Invloed van de cement en vulstof combinatie op de waterbehoefte

Evenals in de voorgaande paragraaf kan vastgesteld worden dat, bij een gelijke 

weerstand en een verhouding van 80% cement en 20% vulstof (v/v), de vulstof een 

verwaarloosbare invloed heeft op de waterbehoefte van de combinatie van cement en 

vulstof. In relatie tot paragraaf 7.4.3 en 7.4.4 waarin beide cementen met een zelfde 

vulstof zijn gecombineerd en duidelijke verschillen in additionele reductie van de 

waterbehoefte waarneembaar zijn, wordt de constatering dat de cement bepalend is 

onderschreven. De invloed van de cement zal naar verwachting afnemen, naarmate de 

hoeveelheid vulstof toeneemt en vice versa. In paragraaf 7.6 wordt de invloed van de 

verhouding cement-vulstof aan de hand van de MCPM nader toegelicht. 
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7.5 28-daagse druksterkte

Met behulp van prisma’s 40 x 40 x 100 mm  is de 28-daagse druksterkte bepaald van 

cement-vulstofcombinaties. De holle ruimte percentages en de druksterkten van 

Cement A en B, gecombineerd met de kwartmelen en kalksteenmelen zijn 

respectievelijk in tabel 42 en 44 weergegeven. In tabel 42 en 44 zij de pasta-

samenstellingen van de combinaties weergegeven.

3

Cement A Cement [gr] Vulstof [gr] Water [gr] w.p.f. w.c.f.

100% C - 0% V 750 0 375 0,5 0,50

80% C - 20% V 600 150 375 0,5 0,63

60% C - 40% V 450 300 375 0,5 0,83

Tabel 41; Pasta-samenstelling t.b.v. 28-daagse druksterkte combinatie cement A - vulstof

Cement A Kwartsmeel 1 Kwartsmeel 2 Kwartsmeel 3 Kalksteenmeel 4

w.p.f. 0,50 MCPM F MCPM F MCPM F MCPM F

55,1 kN 55,1 kN 55,1 kN 55,1 kN 
100% C - 0% V 81,0%

100%
81,0%

100%
81,0%

100%
81,0%

100%

44,0 kN 40,0 kN - 45,2 kN 
80% C - 20% V 78,2%

80%
74,4%

73%
74,4%

-
75,3%

82%

28,6 kN 27,2 kN - 28,5 kN 
60% C - 40% V 65,1%

52%
68,0%

49%
68,0%

-
69,8%

52%

Tabel 42; MCPM voids ratio, druksterkte F [kN] en [%] cement A + vulstof, w.p.f. 0,5

Bij vervanging van cement A door respectievelijk 20% en 40% vulstoffen, op basis 

van massadelen, neemt de sterkte 15-20% respectievelijk 50% af. 

Cement B Cement [gr] Vulstof [gr] Water [gr] w.p.f. w.c.f.

100% C - 0% V 750 0 337,5 0,45 0,45

80% C - 20% V 600 150 337,5 0,45 0,56

60% C - 40% V 450 300 337,5 0,45 0,75

Tabel 43; Pasta-samenstelling t.b.v. 28-daagse druksterkte combinatie cement B - vulstof

Cement B Kwartsmeel 1 Kwartsmeel 2 Kwartsmeel 3 Kalksteenmeel 4

w.p.f. 0,45 MCPM F MCPM F MCPM F MCPM F

59,5 kN 59,5 kN 59,5 kN 59,5 kN 
100% C - 0% V 78,8%

100%
78.8%

100%
78,8%

100%
78,8%

100%

- 50,3 kN 47,0 kN 67,7 kN 
80% C - 20% V 71,7%

-
74,2%

85%
73,0%

79%
73,7%

114%

- 29,4 kN 28,6 kN 46,6 kN 
60% C - 40% V 65,2%

-
70,3%

49%
64,7%

48%
68,9%

78%

Tabel 44; MCPM voids ratio, druksterkte F [kN] en [%] cement B + vulstof, w.p.f. 0,45

Indien 20% (m/m) cement wordt vervangen door kwartsmeel bedraagt de afname van 

de druksterkte 15-20% en bij 40% (m/m) vervanging nog maar 50%. 

Opvallend is dat bij een vervanging van 20% (m/m) cement B door kalksteenmeel een 

verhoogde druksterkte van 14% wordt waargenomen (tabel 44). Bij 40% vervanging 

(m/m) bedraagt de druksterkte nog altijd 78% ten opzichte van 100% cement.
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Zoals in het onderzoek [26] naar de bijdrage van niet puzzolane vulstoffen 

(kwartsmeel en kalksteenmeel) aan de sterkte(ontwikkeling) van het beton eerder is 

aangetoond, kunnen de vulstoffen een positieve bijdrage leveren indien de 

korrelverdelingen in elkaar passen, het zogenaamde ‘Füller-effect’. Er is echter geen 

directe relatie te leggen tussen het holle ruimte percentage, bepaalt met het

theoretische pakkingmodel, en de bereikte druksterkte. 

7.6 Evaluatie van de onderzochte parameters 

In deze paragraaf worden, daar waar mogelijk, de onderzochte parameters kwalitatief 

vergeleken. Ook wordt een kwantitatieve vergelijking van de combinaties uitgevoerd 

bij een, in de praktijk gehanteerde, volumeverhouding van 60% cement en 40% 

vulstof. Afhankelijk of de combinatie is uitgevoerd met cement A of B, zijn voor 

bovenstaande volumeverhouding, de berekende en gemeten waarden van de 

onderzochte parameters weergegeven in respectievelijk tabel 45 en 46. 

Kwartsmeel Kstm Vliegas
A  CEM I 52,5 A

1 2 3 4 5

MCPM [%] 65,1 70,0 68,0 69,8 63,1

Vicat, blanco [%] 27,8 28,5 - 28,8 -

Vicat, pl 0,2% [%] - 27,3 - 26,8 -

Schuifspanning , blanco [Nmm] 6,80 9,00 - 12,90 -

Viscositeit µ, blanco [Nmm·min] 0,08 0,10 - 0,09 -

Schuifspanning , pl 0,2% [Nmm] - - - 4,00 -

Viscositeit µ, pl 0,2% [Nmm·min] - - - 0,06 -

28-daagse sterkte w.c.f. 0,5 [N/mm2] 28,6 27,2 - 28,5 -

Tabel 45; Overzicht van de parameters voor cement A bij 60% cement - 40% vulstof (v/v)

Kwartsmeel Kstm Vliegas
B  CEM I 52,5 R

1 2 3 4 5

MCPM [%] 65,2 70,3 67,4 68,9 61,7

Vicat, blanco [%] - 28,5 27,1 27,0 26,9

Vicat, pl 0,2% [%] - 27,1 - 25,9 25,7

Schuifspanning , blanco [Nmm] - 12,60 14,20 21,40 12,20

Viscositeit µ, blanco [Nmm·min] - 0,10 0,10 0,11 0,10

Schuifspanning , pl 0,2% [Nmm] - 2,50 - 6,10 5,30

Viscositeit µ, pl 0,2% [Nmm·min] - 0,07 - 0,08 0,07

28-daagse sterkte w.c.f. 0,45 [N/mm2] - 29,4 28,6 46,6 -

Tabel 46; Overzicht van de parameters voor cement B bij 60% cement - 40% vulstof (v/v)

MCPM

De verschillen in het holle ruimte percentage zijn bij vulstoffen groter dan bij 

cementen. Dit heeft consequenties voor het te realiseren holle ruimte percentage bij 

een bepaalde volumeverhouding cement en vulstof. Op het interval 0% tot 30% 

vulstof zijn de fysische eigenschappen van het cement bepalend voor het holle ruimte

percentage en is de te behalen optimalisatie minimaal. Op het interval van 30% tot 

50% vulstof zijn zowel de cement als de vulstof invloedsparameters op het holle 

ruimte percentage. In de praktijk wordt een verhouding van 40% vulstof en 60% 

cement op basis van volumedelen (v/v) gehanteerd, de bandbreedte waarbinnen 

optimalisatie mogelijk is, is voor dit interval echter beperkt. Op het interval van 50% 
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tot 100% vulstof is afhankelijk van het type vulstof een significant lager holle ruimte

percentage realiseerbaar. Bij combinaties van cement en vulstof met een 

‘uiteenlopend’ aandeel zeer fijn is een additionele verlaging van het holle ruimte

percentage mogelijk. De additionele verlaging bereikt zijn maximum (minimum holle 

ruimte percentage) bij een aandeel vulstof variërend van 70% tot 90%. Bij 

combinaties met  een ‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn is het holle ruimte percentage

rechtlijnig interpoleerbaar tussen 100% cement en 100% vulstof, op basis van 

volumedelen. Het minimum holle ruimte percentage wordt bereikt bij 100% vulstof.

Vicat

Voor het bereiken van een standaard consistentie hebben de cementen het meeste

water nodig, 32,5%. Bij de vulstoffen kan de waterbehoefte aanzienlijk verschillen, de

kwartsmelen variëren in waterbehoefte van 22,8%-29,7%. Kalksteenmeel en 

poederkoolvliegas hebben een waterbehoefte van slechts 20,5% en 19,5%. Voor 

combinaties van cement en vulstof volgt de waterbehoefte de trend van het holle 

ruimte percentage. Bij combinaties met  een ‘gelijksoortig’ aandeel zeer fijn is de 

waterbehoefte rechtlijnig interpoleerbaar tussen 100% cement en 100% vulstof, op 

basis van volumedelen. Bij combinaties van cement en vulstof met een ‘uiteenlopend’

aandeel zeer fijn is een additionele verlaging van de waterbehoefte, hoewel minimaal,

mogelijk. Afhankelijk van de combinatie cement en vulstof verschilt het percentage

(v/v), waarbij de minimum waterbehoefte wordt bereikt, –10 tot +10% ten opzichte 

van het minimum holle ruimte percentage. 

Ondanks dat de waterbehoefte voor het bereiken van een standaard consistentie, per 

vulstof, sterk verschilt, wordt bij de in de praktijk gehanteerde volumeverhouding

verhouding van 60% cement en 40% vulstof, voor alle combinaties, een 

waterbehoefte waargenomen binnen een range van 2%. Door de overheersende 

invloed van de cement op de waterbehoefte, bij deze volumeverhouding, is de te 

realiseren optimalisatie minimaal. Naarmate meer cement wordt vervangen door 

vulstof, kan afhankelijk van de keuze van het type vulstof de waterbehoefte sterk

verschillen, de volumeverhouding cement en vulstof waarbij deze grote verschillen 

optreden, wordt echter niet in de praktijk gehanteerd. Afhankelijk van de cement en 

vulstof wordt, door toevoeging van 0,2% plastificeerder, de waterbehoefte met 1,0 tot 

2,7% gereduceerd. Per combinatie is de reductie vrijwel constant en wordt de trend 

van de blanco waterbehoefte gevolgd. 

Inwendige schuifspanning ( ) en dynamische viscositeit (µ) 

Bij het bepalen van de inwendige schuifspanning en de dynamische viscositeit is voor 

alle combinaties een constante w.p.f. van 0,5 gehanteerd. 

De inwendige schuifspanning van de cementen A en B bedraagt respectievelijk 34,9 

en 40,0 N/mm
2
. Indien cement wordt vervangen door vulstof, dan neemt de inwendige 

schuifspanning af. De keuze voor een type cement is de grootste invloedsfactor op de 

inwendige schuifspanningen bij de in de praktijk gehanteerde verhoudingen cement

en vulstof. Opvallend is dat indien bij combinatie B4, CEM I 52,5R en kalksteenmeel,

20%(v/v) cement wordt vervangen door kalksteenmeel, slechts een relatief  kleine 

afname van de inwendige schuifspanning wordt waargenomen. De inwendige 

schuifspanning van B4 waarbij 40%(v/v) is vervangen door kalksteenmeel komt

overeen met andere combinaties van cement B waarbij 20% cement is vervangen door 
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kalksteenmeel. Door toevoeging 0,2% plastificeerder, wordt de inwendige 

schuifspanning voor beide cementen met 50% gereduceerd. 

Ten aanzien van de dynamische viscositeit komen de cementen A en B nagenoeg 

overeen, 0,22 respectievelijk 0,25 Nmm·min. Bij 40%(v/v) vervanging van cement

door vulstof bedraagt de dynamische viscositeit voor alle combinaties ±0,10

Nmm·min. Door toevoeging van 0,2% plastificeerder, wordt de dynamische

viscositeit van cement A met 20% en cement B met 40% gereduceerd. 

Druksterkte

Indien cement A bij een constante w.p.f. van 0,50, in stappen van 20% (v/v), wordt 

vervangen door een vulstof, neemt de relatieve sterkte af naar 75% bij 20%

vervanging tot 65-70% bij 40% vervanging. Indien cement B door kwartsmeel wordt 

vervangen bij een w.p.f. van 0,45 worden dezelfde resultaten verkregen. Opmerkelijk

is dat bij een vervanging van 20%(v/v) cement B door kalksteenmeel een verhoging in 

sterkte wordt bereikt van 14%. Bij een vervanging van 40%(v/v) bedraagt de sterkte 

nog steeds 78% van de sterkte bij 100% cement B. 
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8. Conclusie en aanbevelingen

8.1 Conclusies 

Het leggen van concrete relaties tussen de onderzochte parameters is, vanwege de 

beperkte omvang van het onderzoek en het niet kunnen realiseren van de initiële 

doelstellingen, niet of slechts in beperkte mate mogelijk.

Indien de combinatie is opgebouwd uit cement en vulstof met een ‘uiteenlopende’ 

korrelverdeling, is het mogelijk om een minimum holle ruimte percentage te 

realiseren dat lager is dan het minimum holle ruimte percentage van het cement en de 

vulstof afzonderlijk. Indien materialen met een ‘gelijksoortige’ korrelverdeling 

worden gecombineerd zal interferentie optreden, waardoor geen optimalisatie

mogelijk is. Het is mogelijk het holle ruimte percentage, bij een praktijk gerichte

volumeverhouding van 60% cement en 40% vulstof positief te beïnvloeden. De winst 

die door optimalisatie bereikt kan worden is echter beperkt, ten opzichte van het 

absolute minimum holle ruimte percentage.

Ook is een relatie tussen het MCPM holle ruimte percentage en de vicat

waterbehoefte waarneembaar. Door de korrelverdelingen van cement en vulstof op 

elkaar af te stemmen is het mogelijk een additionele reductie van de waterbehoefte te 

realiseren, waarschijnlijk als gevolg van een verlaging van het holle ruimte

percentage. Bij een gelijke weerstand en een verhouding van 80% cement en 20% 

vulstof (v/v), heeft de vulstof een verwaarloosbare invloed op de additionele reductie 

van de waterbehoefte. Aangenomen mag worden dat de invloed van de cement naar 

verwachting zal afnemen, naarmate de hoeveelheid vulstof toeneemt en vice versa. 

Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen geen relaties worden gelegd tussen 

enerzijds de korrelopbouw en de verwerkbaarheid en anderzijds de korrelopbouw en 

de 28-daagse druksterkte. Desondanks tonen de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek aan dat de passing van de korrelverdelingen van cement en vulstof invloed 

uitoefenen op het holle ruimte percentage en de waterbehoefte. Aangenomen mag 

worden dat hierdoor ook de verwerkbaarheid, de duurzaamheid en de sterkte van het 

beton beïnvloed worden. 

8.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Omdat niet alle middelen en materialen beschikbaar waren, om het onderzoek in zijn 

initiële vorm uit te voeren, zijn helaas niet alle doelstellingen bereikt. Het ontbrekende

deel van het onderzoek, zou alsnog uitgevoerd kunnen worden. De resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek tonen immers aan dat de passing van de korrelverdelingen van 

cement en vulstof invloed uitoefenen op het holle ruimte percentage en de

waterbehoefte. Aangenomen mag worden dat hierdoor ook de verwerkbaarheid, de 

duurzaamheid en de sterkte van het beton beïnvloed worden. Om de in dit onderzoek

gedane conclusies, ten aanzien van de korrelopbouw beter te kunnen onderbouwen is 

verder onderzoek nodig.

Om de invloed van de pakkingdichtheid te kunnen kwantificeren moet beïnvloeding 

door eigenschappen van de vulstoffen uit worden gesloten, per vulstof moet een 1:1 

vergelijking getrokken worden. Door uit afgezeefde fracties vulstof een nieuwe 
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korrelverdeling samen te stellen, kan een optimale passing met de cementen worden 

gerealiseerd. Interessant is het om de consequenties van de reductie op het holle 

ruimte percentage voor de waterbehoefte, de verwerkbaarheid en sterkte vast te 

leggen.

Vervolgens kan door een vergelijking van verschillende combinaties van cement en 

vulstof de invloed van de karakteristieke eigenschappen van de vulstoffen 

(korrelvorm, specifieke oppervlakte en chemische reactiviteit) worden vastgesteld. 

In het verrichte onderzoek is aangetoond dat, het holle ruimte percentage bij 

combinaties opgebouwd uit materialen met een duidelijk verschillende korrelopbouw 

kleiner is ten opzichte van combinaties met een ‘gelijksoortige’ korrelopbouw. Het 

kan interessant zijn om in een vervolgonderzoek de consequenties van het toevoegen 

van een uiterst fijne Silica Fume of een tweede cement, met een grovere 

korrelverdeling, op het holle ruimte percentage te onderzoeken. 

Daarnaast zou een verificatie van het theoretisch bepaalde holle ruimte percentage 

met behulp van een Proctor-analyse een voordeel zijn. Hiermee kan het holle ruimte

percentage van een cement of vulstof, of een combinatie van beide materialen,

gemeten worden en kan de nauwkeurigheid van het MCPM model worden getoetst. 

136 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



9. LITERATUURLIJST

9. Literatuurlijst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prof. Dr.-ing. H.W. Reinhardt, e.a.; ‘Sachstandsbericht Selbstverdichtender

Beton’, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, 2001, Vol. 516. 

T. Reschenke; ‘Der Einfluss der Granulometrie der Feinstoffe auf die 

Gefügeentwicklung und die Festigkeit von Beton’, Schriftenreihe der 

Zementindustrie, 2000, no 62. 

Krell, J; ‘Die Konsistenz von Zementleim , Mörtel und Beton und ihre zeitliche 

veränderung’, Dissertation RWTH Aachen, 1985. 

CUR Onderzoekscommissie B79; ‘Zelfverdichtend beton, achtergrondrapport bij 

CUR-Aanbeveling 93’, 2002. 

CUR Aanbeveling 93 ‘Zelfverdichtend beton’, 2002. 

Ir. J.A. den Uijl; ‘Zelfverdichtend beton onderzocht’, BFBN/ZVB-

terugkommiddag, 6 mei 2003. 

D.C. van Keulen; ‘Onderzoek naar de eigenschappen van zelfverdichtend beton’ - 

‘de relatie tussen druksterkte en rijpheid, het krimp en kruipgedrag, de 

elasticiteitsmodulus en overdrachtslengte van voorspanstrengen’, april 2000. 

F.M.L Ernst; ‘Onderzoek zelfverdichtend beton’, 2000. 

Ir. M.W.A.M. van Halderen; ‘Ervaringen met zelfverdichtend beton’ – ‘verslag 

van praktijkproeven’, cement 1995, no 6, 15-19. 

Prof. dr. Ir. J.C. Walraven, dr. ir. G.I. Pelova; ‘verwerkbaarheid van 

betonmengsels’, cement 1998, no 9, 48-52.

Ir. H. Ouwerkerk; ‘Een nieuwe betonsoort in de praktijk’ cement 1999, no 3, 26-

29.

J.H.M. Oude Kempers; ‘Schoon beton in Haagse schouwburg’, cement 1999, no 

3, 30-34. 

L.H.A. van der Vorm; ‘Verslag van een in twee fasen uitgevoerde praktijkproef’, 

cement 1999, no 3, 39-43. 

Prof. dr. Ir. J.C. Walraven, K. Takada MSc, G.I. Pelova PhD; ‘Zelfverdichtend 

beton, hoe maak je dat?’, cement 1999, no 3, 68-72. 

K. Takada MSc; ‘Self-compacting High Performance Concrete’, innoverend 

bouwen in beton, 7 mei 1997, 126-142. 

Ir. G.Chr. Bouquet; ‘Basiskennis bij het ontwikkelen van zelfverdichtend beton’ - 

‘Over het vloeigedrag van beton’, cement 1999, no 7, 69.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 137



9. LITERATUURLIJST

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Odd E. Gjørv; ‘Verwerkbaarheid als basis voor een nieuwe meetmethode’ cement

1999, no 7, 88-89. 

Ir. G.Chr. Bouquet; ‘Onderzoek naar zelfverdichtend beton komt mondiaal op 

gang’ - ‘Eerste RILEM-symposium self-compacting concrete’, cement 2000,  no 

1, 73-75. 

Prof. ir. H.W. Bennenk; ‘Zelfverdichtend beton in de prefab-industrie’, cement

2000, no 3, 78-81. 

Prof. ir. H.W. Bennenk, ir. F.M.L. Ernst; ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van 

zelfverdichtend beton’, cement 2000, no 6, 94-97. 

Prof. ir. H.W. Bennenk, ir. F.M.L. Ernst; ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van 

zelfverdichtend beton (2)’, cement 2000, no 7, 74-77. 

ir. J.A. den Uijl, ‘Eigenschappen van zelfverdichtend beton’ – ‘achtergronden bij 

CUR-Aanbeveling 93’, cement 2002, no 6, 88-94. 

Ir. J. Desmyter, ir. V. Dieryck; ‘Samenstelling van zelfverdichtend beton’ - ‘De 

bestanddelen en de invloed op de rheologie’, KVIV studiedag ‘zelfverdichtend 

beton’, 24 april 2001.

Betoniek, “Zelfverdichtend beton”, stichting betonprisma, ‘s Hertogenbosch, 

1999.

Cursusboek ‘Zelfverdichtend beton’, BFBN, 2002 

D. Janmaat en M.J.P. Welzen; ‘Vooronderzoek k-waarde kalksteenmeel’ - 

‘onderzoek naar de bijdrage van vulstoffen aan de sterkte (-ontwikkeling) van 

beton’, september 2002. 

CUR-onderzoekscommissie C120 ‘Brandveiligheid van hogesterktebeton en 

zelfverdichtend beton’; CUR-Aanbeveling 95 ‘Rekenkundige bepaling van de 

brandwerendheid van bouwdelen in hogesterkte beton’, 2001.

CUR Commissie C120 ‘Brandveiligheid van Constructief Beton’; ‘Eindverslag 

van het verkennende proefprogramma in verband met het spatten van 

zelfverdichtend beton’, 31 mei 2002. 

CUR Commissie C120 ‘Brandveiligheid van Constructief Beton’; ‘Verslag van 

het verkennende proefprogramma in verband met het spatten van hoge sterkte en 

zelfverdichtend beton. [1
e
 fase – 2

e
 serie]’, 2 december 2002. 

Ir. H. Blontrock, Prof. Dr. Ir. L. Taerwe en Ir. H.Vanwallegem; ‘Literatuurstudie 

en resultaten van oriënterende proeven met betrekking tot het gedrag van hoge 

sterktebeton en zelfverdichtend beton bij brand’ in het kader van CUR Commissie

C120 ‘Brandveiligheid van Constructief Beton’, 2003. 

138 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



9. LITERATUURLIJST

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

J.D. Dewar; ‘Computer modelling of concrete mixtures’, E & FN Spon, Modern 

Concrete Technology Series, vol. 9, 1999. 

F. de Larrard; ‘Propoportioning multiple aggregate fractions by using a packing 

model’, augustus 2000. 

F. de Larrard; Privé correspondentie, 2002-2003. 

R.K. Dhir, M.R. Jones, M.J. McCarthy, L. Zheng, P.S. Chittirattnakorn, V. 

Scorey; ‘Optimising the use of portland cement in concrete by void minimising

using fillers and non-portland binders’, University of Dundee report CTU/1902, 

may 2002. 

M.R. Jones, L. Zeng, M.D. Newlands; ‘Comparison of particle packing models 

for proportioning concrete constituents for minimum voids ratio’, Magazine of 

Concrete Research, vol 35, juni 2002, 301-309.

J.P. Bigas, J.L. Gallias; ‘Effect of fine mineral additions on granular packing of

cement mixtures’, Magazine of Concrete Research, vol 54, no 3, juni 2002, 155-

164.

M.R. Jones, L. Zeng, M.D. Newlands; ‘Estimation of the filler content required to 

minimise voids ratio in concrete’, Magazine of Concrete Research, vol 55, no 2, 

april 2003, 193-202.

L. Zheng; Privé correspondentie, 2002-2003. 

C. Ladang; ‘Zelfverdichtend Beton: mix design uitgaande van relevante 

basisparameters’, Studiedag zelfverdichtend beton – Beton voor de toekomst?, 24 

april 2001. 

J.C. Walraven, K. Takada, G.I. Pelova; ‘Zelfverdichtend beton’, bouwkroniek 30 

oktober 1998. 

F. de Larrard; ‘Concrete mixture proportioning: A scientific approach’, E & FN 

Spon, Modern Concrete Technologie Series, vol. 9, 1999. 

B. Persson; ‘A comparison between mechanical properties of self-compacting

concrete and the corresponding properties of normal concrete’, Cement and 

Concrete Research, 2001, vol. 31, 193-198. 

N. Su, K.C. Hsu , H.W. Chai; ‘A simple mix design method for self-compacting 

concrete’, Cement and Concrete Research, 2001, vol. 31, 1799-1807. 

S. Grünewald, J.C. Walraven; ‘Parameter-study on the influence of steel fibres 

and coarse aggregate content on the fresh properties of self-compacting concrete’, 

Cement and Concrete Research, 2001, vol. 31, 1793-1798. 

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 139



9. LITERATUURLIJST

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

N. Bouzoubaa, M. Lachemi; ‘Self-compacting concrete incorporating high 

volumes of class F fly ash, Preliminary results’, Cement and Concrete Research, 

2001, vol. 31, 413-420. 

V.B. Bosiljkov; ‘SCC mixes with poorly graded aggregate and high volume of 

limestone filler’, Cement and Concrete Research, 2292 (article in press), 2003,   0 

1-8.

Y. Xie, B. Liu, J. Yin, S. Zhou; ‘Optimum mix parameters of high-strength self-

compacting concrete with ultrapulverized fly ash’, Cement and Concrete 

Research, 2002, vol. 32, 477-480. 

W. Zhu, P.J.M. Bartos; ‘Permeation properties of self-compacting concrete’, 

Cement and Concrete Research, 2271 (article in press), 2002, 1-6. 

V.K. Bui, D. Montgomery, I. Hinczak, K. Turner; ‘Rapid testing method for 

segregation resistance of self-compacting concrete’, Cement and Concrete 

Research, 2002, vol. 32, 1489-1496. 

D.W.S Ho, A.M.M. Sheinn, C.C. NG, C.T. Tam; ‘The use of quarry dust for SCC 

applications’, Cement and Concrete Research, 2002, vol. 32, 505-511. 

C.F. Ferraris; ‘Measurement of the rheological properties of high performance 

concrete: state of the art report’, Journal of research of the national institute of

standards and technology, 1999, Vol. 104, no 5, 461-478. 

J.C. Braquenier, ir. J. Desmyter; ‘Zelfverdichtend beton: technologie van de 

toekomst’, WTCB, 2000, no 3, 14-23. 

W. Brameshuber, S. Uebachs, Th. Eck; ‘Betontechnologische Grundlagen des 

Selbstverdichtenden Betons’, Selbstverdichtender Beton. Innovationen im 

Bauwesen. Beitrage aus Praxis und Wissenschaft, Bauwerk Verlag GmbH, Berlin 

2001, 11-23. 

D. Weiße; ‘Einfluss des Betonalters auf die Festigkeits-, Formänderungs- und 

Verbundkennwerte’, Selbstverdichtender Beton. Innovationen im Bauwesen. 

Beitrage aus Praxis und Wissenschaft, Bauwerk Verlag GmbH. Berlin 2001, 145-

164.

J. Hegger, S. Görtz, N. Will, C. Drösesler, C. Tigges; ‘Tragfähigkeit von

Bauteilen aus selbstverdichtendem Beton, Beton- und Stahlbau 96, heft 11, 691-

697.

J. Hegger, B. Kommer; ‘Zur Verbundverankerung bei Vorspannung mit

sofortigem Verband in selbstverdichtendem Beton’, Beton- und Stahlbau 97, heft 

12, 644-649. 

C.-A. Graubner, K.-H. Lieberum, T. Proske; ‘Eigenschaften von 

selbstverdichtendem Beton’, Beton- und Stahlbau 97, heft 12, 650-656. 

140 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



9. LITERATUURLIJST

58.

59.

60.

61.

J. Wilschut; ‘Zelfverdichtend beton: nieuwe kansen - Eerste toepassing bij

Koninklijke Schouwburg in Den Haag’, BouwWereld, nr 22, 30 november 1998. 

Ir. J.A. Ketel; ‘Honderd procent waterdicht!’, cement 2001, no 4, 28-32. 

Ir. P.J. Heijboer; ‘Geslaagd experiment met zelfverdichtend beton’, cement 2001, 

no 4, 33-38 

Doka bekistingsystemen, www.doka.de.

INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL 141



(Blanco)

142 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



BIJLAGEN

Bijlage A Fysische eigenschappen grondstoffen 

Zeef
Max. zeef- 

opening

Cement

A

Cement

B

Cement

C

Vulstof

1

Vulstof

2

Vulstof

3

Vulstof

4

Vulstof

5

i Di [mm]
P(A, Di)

[%]

P(B, Di)

[%]

P(C, Di)

[%]

P(1, Di)

[%]

P(2, Di)

[%]

P(3, Di)

[%]

P(4, Di)

[%]

P(5, Di)

[%]

1 0,250 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 0,200 100,00 100,00 100,00 99,40 100,00 99,69 99,81 100,00

3 0,175 100,00 100,00 100,00 96,90 100,00 98,40 99,04 100,00

4 0,150 100,00 100,00 100,00 91,55 100,00 94,53 96,55 100,00

5 0,125 100,00 100,00 100,00 83,99 98,47 88,76 92,72 99,96

6 0,105 100,00 100,00 100,00 76,36 95,02 82,87 88,63 99,39

7 0,090 100,00 100,00 100,00 69,83 90,37 77,73 84,84 98,31

8 0,080 100,00 99,91 99,95 65,13 86,00 73,90 81,91 97,13

9 0,075 100,00 99,85 99,91 62,69 83,49 71,88 80,34 96,41

10 0,063 100,00 99,49 99,28 56,53 76,10 66,59 76,15 93,99

11 0,050 100,00 98,47 97,93 49,35 66,42 60,20 71,08 90,20

12 0,045 100,00 97,61 97,19 46,31 62,09 57,44 68,91 88,08

13 0,030 98,11 91,00 92,59 36,17 47,69 48,17 61,64 79,51

14 0,020 88,30 78,28 82,01 28,16 36,47 40,87 55,72 70,59

15 0,015 76,82 67,76 71,51 23,69 30,26 36,73 52,10 64,19

16 0,010 60,06 54,13 56,45 18,49 23,20 31,30 46,76 53,72

17 0,005 36,24 36,18 36,30 12,14 14,97 22,20 37,15 35,80

18 0,003 22,46 26,40 25,04 8,42 10,36 15,44 27,80 24,29

19 0,002 14,82 19,63 17,70 5,70 7,01 10,38 19,38 16,21

20 0.001 5,90 8,87 7,51 1,95 2,40 3,54 6,66 5,52

d(50) [µm] 7,46 8,53 8,01 51,06 32,02 32,50 12,79 8,66

d(90) [µm] 21,46 29,06 27,17 144,50 89,11 129,99 111,31 49,51

dgem [µm] 6,23 6,26 6,08 22,85 13,08 14,85 8,82 6,48

W/P [-] 0,257 0,250 0,286 0,246 0,274 0,217 0,214 0,171

SG j [kg/dm3] 3,15 3,15 3,15 2,65 2,65 2,70 2,20
j [-] 0,4337 0,4148 0,3974 0,4432 0,4157 0,4280 0,52260,4187

blaine [cm²/gr] 5710 5550 6570 2000 2460 2900 5010 3500

P [-] 1,203 1,248 1,290 - - - 0,779 0,479

korrel [-] gebroken gebroken gebroken gebroken gebroken gebroken rond

2,65

gebroken

100

)log(
)log( ii

gem

Dy
d
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1.) Kwartsmeel 2.) Kwartsmeel 3.) Kwartsmeel 4.) Kalksteenmeel

5.) Poederkoolvliegas A.) CEM I 52,5R B.) CEM I 52,5R C.) CEM I 52,5R SCC

Bijlage B Resultaten MCPM, Vicat en druksterkte

A) CEM I 52,5 R B.) CEM I 52,5 R C.) CEM I 52,5 R SCC 

1.) Kwartsmeel 1 X Vicat, druksterkte X X

2.) Kwartsmeel 2 X Vicat, druksterkte X Vicat, druksterkte X

3.) Kwartsmeel 3 X X Vicat, druksterkte X

4.) Kalksteenmeel X Vicat, druksterkte X Vicat, druksterkte X Druksterkte

5.) Poederkoolvliegas X X Vicat X
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B.1 Overzicht meetwaarden

MCPM voids ratio [-] 

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5

100-0 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900

90-10 0,769 0,780 0,777 0,781 0,765 0,752 0,764 0,759 0,763 0,744 0,853 0,867 0,860 0,864 0,846

80-20 0,728 0,752 0,744 0,753 0,720 0,717 0,742 0,730 0,737 0,702 0,805 0,834 0,819 0,826 0,792

70-30 0,689 0,725 0,712 0,725 0,675 0,683 0,721 0,702 0,713 0,659 0,758 0,802 0,779 0,790 0,738

60-40 0,651 0,700 0,680 0,698 0,631 0,652 0,703 0,674 0,689 0,617 0,714 0,772 0,739 0,754 0,684

50-50 0,617 0,679 0,650 0,746 0,701 0,720 0,673 0,587 0,625 0,689 0,648 0,667 0,576 0,673 0,631

40-60 0,589 0,665 0,621 0,649 0,544 0,604 0,681 0,645 0,535 0,638 0,724 0,664 0,687 0,579

30-70 0,572 0,659 0,596 0,628 0,501 0,592 0,679 0,601 0,626 0,494 0,614 0,709 0,630 0,656 0,527

20-80 0,574 0,667 0,576 0,608 0,458 0,595 0,584 0,608 0,455 0,606 0,703 0,601 0,628

10-90 0,602 0,690 0,567 0,592 0,417 0,615 0,702 0,574 0,592 0,415 0,619 0,709 0,581 0,602 0,426

0-100 0,651 0,727 0,579 0,377 0,651 0,727 0,575 0,579 0,377 0,651 0,727 0,575 0,579 0,377

0,623

0,686 0,476

0,575

Vicat waterbehoefte [%]

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

80-20 30,7 30,9 - 30,8 - - 30,9 29,2 29,3 29,2

60-40 27,0 28,5 - 28,8 - - 27,1 27,0 26,9

40-60 25,8 27,5 - 26,4 - - 27,8 25,7 25,3 24,8

20-80 25,1 28,2 - 24,4 - - 28,7 25,3 24,0 24,2

0-100 26,6 29,7 22,8 20,5 19,5 26,6 29,7 22,8 20,5 19,5

28,5

Vicat waterbehoefte (pl 0,2%) [%]

C - V A1 B3A2 A3 A4 A5 B1 B2 B4 B5

100-0 32,4 32,4 32,4 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

80-20 - 29,9 - 29,0 - - 28,5 - 28,4 28,2

60-40 - 27,3 - 26,8 - - 27,1 - 25,9 25,7

40-60 - 26,5 - 23,8 - - 26,4 - 23,6 23,5

- 26,0 - 21,7 - - 26,3 - 22,2 22,7

0-100 - 27,8 - 18,5 17,6 - 27,8 - 18,5 17,6

32,4 32,4

20-80

Vicat waterbehoefte (pl 0,4%) [%]

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 - 30,7 - - - - - - -

80-20 - 28,4 - - - - - - - -

60-40 - 26,2 - - - - - - - -

40-60 - 23,4 - - - - - - - -

20-80 - 20,8 - - - - - - -

0-100 - 28,4 - - - - - - - -

-

-
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B.2 Cement A

B.2.1 Combinatie A1

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A1)
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MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A1)
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B.2.2 Combinatie A2

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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B.2.3 Combinatie A3

MCPM voids ratio diagram

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A3)
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B.2.4 Combinatie A4

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

vulstof / (vulstof+cement) [%]

M
C

P
M

 v
o

id
s

 r
a

ti
o

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

D
ru

k
s

te
rk

te
 [

N
/m

m
2
]

A_1000 wpf 0,45

A_1000 wpf 0,5

A48020 wpf 0,5

A46040 wpf 0,5

MCPM

B.2.5 Combinatie A5

MCPM voids ratio diagram
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B.3 Cement B

B.3.1 Combinatie B1

MCPM voids ratio diagram

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B1)
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B.3.2 Combinatie B2

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

vulstof / (vulstof+cement) [%]

M
C

P
M

 v
o

id
s

 r
a

ti
o

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

D
ru

k
s

te
rk

te
 [

N
/m

m
2
]

MCPM
B_1000 wpf 0,45

B28020 wpf 0,45

B26040 wpf 0,45

B.3.3 Combinatie B3

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte
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MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I  52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B3)
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B.3.4 Combinatie B4

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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B.3.5 Combinatie B5

MCPM voids ratio diagram en Vicat waterbehoefte

CEM I 52,5 R - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie B5)
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B.4 Cement C

B.4.1 Combinatie C1

MCPM voids ratio diagram

CEM I  52,5 R SCC - KWARTSMEEL (Combinatie C1)
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B.4.2 Combinatie C2

MCPM voids ratio diagram

CEM I 52,5 R SCC - KWARTSMEEL (Combinatie C2)

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

vulstof / (vulstof+cement) [%]

M
C

P
M

 v
o

id
s

 r
a

ti
o

MCPM

154 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



BIJLAGEN

B.4.3 Combinatie C3

MCPM voids ratio diagram

CEM I  52,5 R SCC - KWARTSMEEL (Combinatie C3)
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B.4.4 Combinatie C4

MCPM voids ratio diagram en druksterkte

CEM I  52,5 R SCC - KALKSTEENMEEL (Combinatie C4)
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B.4.5 Combinatie C5

Voids Ratio Diagram MCPM

CEM I 52,5 R SCC - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie C5)
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Bijlage C Resultaten viscomaat

C.1 Weerstand – Tijd

A) CEM I 52,5 R B.) CEM I 52,5 R C.) CEM I 52,5 R SCC 

1.) Kwartsmeel 1 X

2.) Kwartsmeel 2 X X

3.) Kwartsmeel 3 X

4.) Kalksteenmeel X X X

5.) Poederkoolvliegas X
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C.1.1 Cement A

Viscomaat; weerstand vs. tijd

CEM I 52,5 R (Cement A)
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C.1.2 Combinatie A1

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A1)
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C.1.3 Combinatie A2

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (plastificeerder)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0 5 10 15 20 25 30

tijd [min]

w
e

e
rs

ta
n

d
 [

N
*m

m
]

A_1000 A_1000 pl 0,2% A_1000 pl 0,4% A28020 A28020 pl 0,4% A26040 A26040 pl 0,4%

A_1000

A28020

A26040 pl 0,4%

A_1000 pl 0,2%

A_1000 pl 0,4%

A26040

A28020 pl 0,4%

158 INVLOED VAN DE KORRELOPBOUW VAN HET POEDERDEEL



BIJLAGEN

Viscomaat; weerstand vs. tijd (water cementfactor)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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C.1.4 Combinatie A4

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (plastificeerder)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (water cementfactor)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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C.1.5 Cement B

Viscomaat; weerstand vs. tijd

CEM I 52,5 R (Cement B)
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C.1.6 Combinatie B2

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (plastificeerder)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (water cementfactor)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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C.1.7 Combinatie B3

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B3)
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C.1.8 Combinatie B4

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (plastificeeder)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (water cementfactor)

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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C.1.9 Combinatie B5

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie B5)
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Viscomaat; weerstand vs. tijd (plastificeerder)

CEM I 52,5 R - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie B5)
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C.1.10 Combinatie C4

Viscomaat; weerstand vs. tijd (blanco serie)

CEM I 52,5 R SCC - KALKSTEENMEEL (Combinatie C4)
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C.2 Weerstand – ‘Water-cementfactor’

A) CEM I 52,5 R B.) CEM I 52,5 R C.) CEM I 52,5 R SCC 

1.) Kwartsmeel 1

2.) Kwartsmeel 2 X X

3.) Kwartsmeel 3

4.) Kalksteenmeel X X

5.) Poederkoolvliegas
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C.2.1 Overzicht meetwaarden

Weerstand (120 omw./min.) [Nmm]

w.c.f. A_1000 A28020 A48020 B_1000 B28020 B48020

0,5 59,49 129,45 126,39 68,10 133,91

0,625 20,23 36,1136,43 22,15 42,90 46,37

132,70

Weerstand (80 omw./min.) [Nmm] 

w.c.f. A_1000 A28020 A48020 B_1000 B28020 B48020

0,5 52,40 115,79 113,61 59,52 119,56 120,23

0,625 16,74 30,57 30,90 15,96 36,98 40,81

Weerstand (40 omw./min.) [Nmm] 

w.c.f. A_1000 A28020 A48020 B_1000 B28020 B48020

0,5 100,00 98,52 50,54 102,62 105,09

0,625 13,87 25,08 25,95 13,34 31,31 35,27

44,16

Weerstand (20 omw./min.) [Nmm] 

w.c.f. A_1000 A28020 A48020 B_1000 B28020 B48020

39,21 88,71 87,16 43,71 89,72 94,17

0,625 12,47 21,69 23,02 11,86 28,01 31,68

0,5

Weerstand c.q. inwendige schuifspanning (0 omw./min.) [Nmm] 

w.c.f. A_1000 A28020 A48020 B_1000 B28020 B48020

34,9 80,0 79,5 40,0 81,4 86,9

0,625 10,7 18,4 20,1 9,9 24,8 29,0

0,5

C.2.2 Combinatie A2

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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C.2.3 Combinatie A4

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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C.2.4 Combinatie B2

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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C.2.5 Combinatie B4

Viscomaat; weerstand vs. water cementfactor

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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C.3 Weerstand – Rotatiesnelheid

A) CEM I 52,5 R B.) CEM I 52,5 R C.) CEM I 52,5 R SCC 

1.) Kwartsmeel 1 X

2.) Kwartsmeel 2 X X

3.) Kwartsmeel 3 X

4.) Kalksteenmeel X X X

5.) Poederkoolvliegas X

C.3.1 Overzicht meetwaarden

Inwendige schuifspanning  [Nmm]

C – V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 34,9 34,9 34,9 34,9 40,0 40,0 40,0

80-20 15,0 18,4 - 20,1 - - 24,8 24,6 29,0 22,5

60-40 6,8 - 12,9 - - 12,6 14,2 21,4 12,2

40-60 3,1 5,0 - 9,8 - - - - - -

20-80 1,6 3,3 - 6,3 - - - - - -

0-100 1,1 -7,4 -0,9 18,4 2,2 1,1 -7,4 -0,9 18,4 2,2

34,9 40,0 40,0

9,0

Inwendige schuifspanning  bij wcf 0,5 [Nmm]

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B3 B4 B5

100-0 34,9 34,9 34,9 34,9 40,0 40,0 40,0 40,0

80-20 - 80,0 - 79,5 - - 81,4 - 86,9 -

C – V B2

34,9 40,0
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Inwendige schuifspanning  bij wcf 0,625 [Nmm]

C – V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

80-20 15,0 18,4 - 20,1 - - 24,8 24,6 29,0 22,5

Inwendige schuifspanning  (pl 0,2%) [Nmm]

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 21,9 21,9 21,9 21,9

80-20 - - - 7,1 - - 7,4 - 12,4 9,9

60-40 - - - 4,0 - 2,5 - 6,1 5,3

C - V

21,9

-

Inwendige schuifspanning  (pl 0,4%) [Nmm]

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 - - - - -

80-20 3,2 - - - - - - - - -

60-40 0,1 - - - - - - -- -

Dynamische viscositeit µ [Nmm·min]

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25

80-20 0,13 -0,16 0,14 - - 0,16 0,15 0,15 0,14

60-40 0,08 0,10 - 0,09 - - 0,10 0,10 0,11 0,10

0,06 0,08 - 0,06 - - - - - -

20-80 0,04 0,07 - 0,05 - - - - - -

0-100 0,32 0,97 0,18 0,11 0,07 0,32 0,97 0,18 0,11 0,07

0,25

40-60

Dynamische viscositeit µ bij wcf 0,5 [Nmm·min]

C – V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

80-20 - 0,46 - 0,43 - - 0,48 - 0,42 -

0,22

Dynamische viscositeit µ bij wcf 0,625 [Nmm·min]

C – V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09

80-20 0,13 0,16 - 0,14 - - 0,16 0,15 0,15 0,14

0,09

Dynamische viscositeit µ (pl 0,2%) [Nmm·min]

A1 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

100-0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

- - - 0,09 - - - 0,10

60-40 - - - 0,06 - - 0,07 - 0,07

C - V A2

80-20 0,11 0,11

0,08

Dynamische viscositeit µ (pl 0,4%) [Nmm·min]

C - V A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

100-0 0,08 0,08 0,08 0,08 - - - - -

80-20 0,06 - - -- - - - - -

60-40 0,04 - - - - - - - -

0,08

-
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C.3.2 Cement A

A_1000 A_1000 pl 0,2% A_1000 wcf 0,625 A_1000 pl 0,4%

34,9 16,9 10,7 6,4

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R (Cement A)
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C.3.3 Combinatie A1

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A1)
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C.3.4 Combinatie A2

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie A2)
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C.3.5 Combinatie A4

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie A4)
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C.3.6 Cement B

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R (Cement B)
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C.3.7 Combinatie B2

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B2)
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C.3.8 Combinatie B3

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KWARTSMEEL (Combinatie B3)
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C.3.9 Combinatie B4

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - KALKSTEENMEEL (Combinatie B4)
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C.3.10 Combinatie B5

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie B5)
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Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R - POEDERKOOL VLIEGAS (Combinatie B5)
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C.3.11 Combinatie C4

Viscomaat; weerstand vs. rotatiesnelheid

CEM I 52,5 R SCC - KALKSTEENMEEL (Combinatie C4)
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(Blanco)
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