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Afkortingenlijst 
Bij de verslaglegging voor het afstudeeronderzoek is er voor gekozen, om 
algemeen gebruikte afkortingen uit het Engels ongewijzigd te laten. Deze 
afkortingen zijn vaak internationaal erkend, waardoor een eigenhandige 
Nederlandse vertaling ze geen recht zou doen. Hieronder staat een vermelding 
van afkortingen die in het verslag worden gebruikt, in alfabetische volgorde. 

ASTM: American Society tor Testing and Materials: Internationale 
organisatie die technische standaards vaststelt voor materialen, 
producten, systemen en diensten 

GEN: Comité Européen de Normalisation: De Europese tegenhanger van 
de NEN 

CMOD: Crack mouth opening displacement 

CUR: Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving 

EFNARC: Europaan Faderation tor Specialist Construction Chemieals and 
Concrete Systems 

ISO: International Organisation tor Standardization: De mondiale 
tegenhanger van deNENen GEN 

NEN: Nederlandse Norm: Hierin wordt door een normcommissie 
vastgelegd waar een product of proces aan moet voldoen. 

FRC: Fibre Reinforeed Concrete: vezelversterkt beton 

FRS: Fibre Reinforeed Shotcrete: vezelversterkt spuitbeton 

NEN: Nederlands Normalisatie Instituut 

RDP Test: Round Determinate Panel Test 

RILEM: Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, 
systèmes de construction et ouvrages: Internationale Unie van 
Labortaria en Experts in Constructiematerialen, -systemen en -
structuren 

SFRC: Steel Fibre Reinforeed Shotcrete: beton versterkt met staalvezels 

SFRS: Steel Fibre Reinforeed Shotcrete: spuitbeton versterkt met 
staalvezels 
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1. Inleiding 

1. 1 Probleemveld 
Moderne architectuur begeeft zich de laatste jaren in toenemende mate op het 
vlak van meer vloeiende, organische vormgeving en de Binary Large OBject
architectuur (BLOB). Terwijl 3D-CAD programma's al in staat zijn om de meest 
ingewikkelde vormen te modelleren en door te rekenen, is het bouwen van deze 
ontwerpen nog in grote mate een ambachtelijk proces. Er is daarom grote vraag 
naar nieuwe mogelijkheden voor het eenvoudiger real iseren van dubbel 
gekromde oppervlakken. 

Beton lijkt een ideaal materiaal om vloeiende, zelfdragende constructies mee te 
creëren, maar het kent nog een aantal problemen. Zo is de productie van de 
vereiste bekisting voor het realiseren van dubbel gekromde oppervlakken erg 
arbeidsintensief en complex en daardoor zeer kostbaar. Een andere factor is het 
wapenen van de gekromde betonconstructies. Waar de standaard 
wapeningsnetten en andere producten ideaal zijn om vlakke wanden en vloeren 
mee te realiseren, vraagt het wapenen van dubbel gekromde vlakken een heel 
andere aanpak: De vlakken worden opgebouwd uit losse staven of kleinere 
voorgekromde wapeningssegmenten, die vervolgens allemaal weer aan elkaar 
gekoppeld moeten worden. Dit is een zeer arbeidsintensief proces, wat nog 
wordt versterkt door de vaak moeilijke bereikbaarheid van bepaalde plaatsen op 
een gekromde constructie. Door het ontwikkelen van vezelversterkt spuitbeton 
kan het misschien mogelijk worden om de tijdrovende en kostbare 
wapeningsfase in de toekomst vrijwel geheel over te slaan. 

Met het vastleggen van de constructieve mogelijkheden van vezelbeton met een 
bepaalde treksterkte in een CUR-rapport is de eerste stap gemaakt in de 
algemene acceptatie van vezelversterkt beton. Het rapport concludeert dat het 
materiaal kan worden ingezet in gebieden met druk en een lage trekwaarde. 
Technieken voor het aanbrengen van vezelbeton met een betonspuit zijn nog in 
ontwikkeling en hebben nog veel onderzoek nodig. In theorie biedt het de 
mogelijkheid om veel gerichter de locatie en misschien zelfs de oriëntatie van de 
constructieve vezels te bepalen, waarmee vezelbeton met veel hogere 
trekwaarden moet kunnen worden gerealiseerd. De gebieden in de constructie 
waar de trekwaarden van het vezelbeton worden overschreden, kunnen verder 
versterkt worden met conventionele wapening. 
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1.2 Doelstelling 
Dit afstudeerproject concentreert zich op de volgende doelstelling: 

"Het ontwikkelen van constructief vezelbeton ten behoeve van schaalconstructies 
in spuitbeton." 

1.3 Onderzoeksvragen 
Naar aanleiding van de hierboven geformuleerde doelstelling, zijn er een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld. Met behulp van deze vragen wordt er dieper op 
het onderwerp ingegaan en tegelijkertijd bepalen ze de structuur van het 
onderzoek. De volgende vragen zijn hiervoor opgesteld: 

• Wat zijn schaalconstructies en hoe dienen ze ontworpen te worden? 

• Welke vezels of vezelsoorten zijn het meest geschikt voor structurele 
toepassing in spuitbeton? 

• In welke vorm en volgens welke methode kunnen de gekozen vezels het 
beste worden toegepast? 

• Welke spuitmethode is het meest geschikt voor het realiseren van 
constructief vezelbeton en welk materieel is daarvoor nodig? 

• Hoe is de Nederlandse vezelbetonindustrie op dit moment gestructureerd 
en op welke wijze zou dat beter kunnen? 

• Welke stappen dienen er genomen te worden om vezelversterkt beton 
geaccepteerd te laten worden door marktpartijen? 

Doelstelling 

Ci ......... 
UI 1 ......... 1(181111e ... 

Onderdelen van het onderzoek 
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1.4 Opzet verslag 
In dit afstudeerverslag worden per hoofdstuk de resultaten van een 
deelonderzoek gepresenteerd. De informatie en inzichten zijn verkregen uit 
literatuuronderzoek en interviews en tenslotte samen getoetst in een groot 
praktijkonderzoek. De toelichting van de opzet en resultaten van dit 
praktijkonderzoek zijn te vinden in de bijlage, waarna de conclusies verder zijn 
verwerkt in het hoofdverslag. De verschillende stappen van het onderzoek 
omvatten: 

• Schaalconstructies: Mogelijkheden en technische eisen van een unieke 
bouwmethode 

• Vezels: Keuze voor een specifieke vezelsoort, gebruikt volgens een 
constructief- en uitvoeringstechnisch gunstige methode 

• Spuitmethode en materieel: Een onderzoek naar bestaande 
spuittechnieken en spuitmaterieel met een vertaling naar de Nederlandse 
bouwpraktijk 

• Bouwindustrie: Een inventarisatie van de Nederlandse 
vezelbetonindustrie met aanbevelingen voor een betere opzet 

• Spuitproef: Samenkomst van alle deelonderzoeken in een grote 
spuitproef waarin nieuwe vezelbetonsamenstellingen worden getoetst 
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2. Schaalconstructies 
Met de introductie van de eerste betonnen schaalconstructies in de 29 eeuw na 
Christus door de Romeinen, werden overspanningen mogelijk gemaakt die 
daarvoor onmogelijk gedacht waren. Het oudst bewaarde voorbeeld is het 
Pantheon in Rome: een massieve ongewapende betonnen schaal met een 
diameter van maar liefst 43 meter. Hoewel er de vanaf de Italiaanse 
Renaissance enkele koepels zijn gebouwd met grotere afmetingen, duurt het tot 
1913 voor een gelijksoortige betonnen schaal het Pantheon kan overtreffen. De 
Jahrhunderthalle in Wroctaw is gebouwd uit gewapend beton en heeft een vrije 
overspanning van 65 meter. 

Ctott·tadfon of 
tha Panthaon In Rome, ftaly 

Afbeelding 2.0-1 : Doorsnede van het Pantheon in Rome (ong. 125 na Chr.) 

Moderne dunwandige betonnen schaalconstructies kwamen vanaf de jaren '20 
van de 209 eeuw in opkomst. De verdere ontwikkeling van gewapend beton 
gecombineerd met een optimale vormgeving, zorgde voor een enorme toename 
van de efficiëntie van de constructies. Wanneer de overspanning van enkele 
schaalconstructies uit het verleden wordt uitgezet tegen het gewicht per m2 

constructie, is goed te zien hoe ver deze optimalisatie is gegaan. 

Gebouw JMr nn rMlleetie Dilmaler (m) Gewicht (lrafm2) 

Pantheon , Rome 125 45 7200 

Jahrhunderthalle, Wroclaw 1913 65 1920 

Markthal , Leipzig 1947 69 383 
Tabel 2.0- 1: Dornes met hun overspannmg en gew1chtsverhoudmg 
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Vanaf halverwege de jaren '50 zijn de dubbel gekromde schaaldaken sterk in 
opkomst. Architecten als Torroja, Candela en lsler spelen daar een bepalende rol 
in. Ze zijn niet alleen architect, maar ook constructeur en soms zelfs uitvoerder. 
Zij zijn de drijvende krachten in de snelle uitbreiding van de vormentaal van 
betonnen schaalconstructies. Rond deze tijd ontstaan ingewikkelde gebouwen 
met zowel positieve als negatieve krommingen die vloeiend in elkaar overlopen. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door een overvloed aan goedkope arbeid in landen 
als Mexico. Hoewel de constructies extreem efficiënt zijn in hun materiaalgebruik, 
met constructiediktes van vaak maar enkele centimeters, vraagt het ter plaatse 
fabriceren van de bekisting en het handmatig naar boven dragen van het beton 
een enorme inzet aan arbeid. Dat maakt het op een vergelijkbare manier bouwen 
van dezelfde constructies in deze tijd onbetaalbaar. 

Afbeelding 2.0-2: Restaurant Los Manantiales door Candela, Mexico 1958 

Moderne digitale vormgevingstechnieken en constructieprogramma's maken het 
ontwerpen en doorrekenen van schaalconstructies een stuk eenvoudiger en 
preciezer. Zij zijn echter geen vervanging voor een goed menselijk inzicht in de 
basale principes van schaalconstructies en een gedegen vooronderzoek naar 
vormvarianten. Schaalmodellen kunnen daar een zeer bepalende rol in spelen 
en zeggen vaak meer dan 1 000 berekeningen. Daarnaast bieden innovaties als 
vezelversterkt spuitbeton en slimme bekistingmethoden zoals textiele mallen 
nieuwe mogelijkheden. 

In een tijd met een stijgende schaarste aan bouwmaterialen en daarmee ook 
stijgende prijzen voor grondstoffen lijkt het waanzin om niet te kijken naar 
materiaalefficiënte constructievormen en - methodes. Net als in de jaren '50 
kunnen actieve promotie en aansprekende projecten zorgen voor een 
hernieuwde belangstelling voor schaalconstructies. Recente ontwikkelingen in de 
zogenoemde BLOS-architectuur kunnen daar een belangrijke rol in spelen, 
aangezien het hier vaak gaat om gebouwen op prominente plaatsen met een 
grote visuele aantrekkingskracht. 
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2. 1 Constructieve principes 
Net als boogconstructies, zijn de gekromde vormen die voor betonschalen 
worden gebruikt van nature sterke constructies. Zij krijgen hun sterkte dan ook 
vooral uit de vorm, niet door de sterkte van het materiaal waaruit ze zijn 
gemaakt. Dit maakt het mogelijk om met een dunne constructie grote 
vloeroppervlakken te overspannen zonder de noodzaak voor aanvullende 
ondersteuningen. Het resultaat is een open en ononderbroken ruimte met een 
grote indelingsvrijheid. 

Een schaalconstructie kan vaak worden opgevat als een verzameling liggers, 
bogen en kettinglijnen en is dan ook op deze manier te analyseren. De 
ondersteuning van de schaal is cruciaal voor de juiste overdracht van krachten 
naar de vaste grond en dient met veel aandacht te worden ontworpen. 
Momentkrachten moeten als gevolg van de geringe constructiehoogte zeer klein 
worden gehouden. Met behulp van constructieprogramma's als EASY en DIANA 
is de 3-dimensionale krachtswerking op een goede manier te analyseren, waarna 
de constructievorm desgewenst aangepast kan worden. 

I'IO!XL: IUU 
L.Cli LOfliD Cf'lll 1 
I)I'IIJSI EL.II,,, 11 
TOl"' SUtP'ftCt 
f'tl\.t - • ~•ettt 
MIN • 41 
'K:WLU ;MOwtll 
Jlti'IPPED fO UDU 

11-101-2902 16:16 O'.lhll 

1 .291:19 
.232E19 
.17~[18 

1 ,116[18 
1 .'511i:!l 

I 

Afbeelding 2.1-1 : Spanningenanalyse met behulp van DIANA van een complexe schaalconstructie 
(bron: Henno Hanselaar, TU Delft 2003) 
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2.1.1 Ontwerprichtlijnen 
In deze paragraaf worden enkele ontwerprichtlijnen gepresenteerd, die in acht 
moeten worden genomen bij de vormontwikkeling van dunwandige schaal
constructies. Het zorgvuldig navolgen van deze richtlijnen maakt het mogelijk om 
de constructie zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en daarmee het optimale uit de 
gebruikte bouwmaterialen te halen. Dat kan betekenen dat er een spanningsveld 
ontstaat tussen de vormgevingswensen van de architect en de mogelijkheden 
die deze constructievorm biedt. Maatwerk op het gebied van wanddiktes, 
ondersteuningen en aanvullende wapening kan op specifieke plekken een 
oplossing bieden voor dat soort problemen. Plaatselijke afwijkingen kunnen 
echter wel een bepalend effect hebben op de krachtswerking in de rest van de 
constructie en zo tot onvoorziene gevolgen leiden. Het hier gepresenteerde 
overzicht is zeker niet volledig, maar vormt een eerste aanzet tot een goed 
ontwerp. 

1. Vermijd kleine krommingen 
Oppervlaktes met een kleine kromming of die zelfs vlak zijn, werken niet als een 
schaal, maar als een plaat. Het gevolg is het optreden van buigende momenten, 
waardoor de constructie zwaarder gedimensioneerd moet worden. 

2. Streef naar dubbel gekromde vormen 
Een dubbel gekromde vorm, of deze nou synclastisch of antielastisch is, is 
stabieler dan een enkel gekromde vorm. Bij gebruik van een pneumatische 
bekisting zal een dubbel gekromde vorm minder snel zijn vorm verliezen als 
gevolg van het gewicht van het beton. 

Een synclastische schaal heeft beide krommingen in dezelfde richting. Een 
antielastische schaal heeft krommingen in tegengestelde richtingen, zoals een 
zadelvorm. Een vrije vorm is een samenspel van meerdere 
vormgevingsprincipes. 

Afbeelding 2.1-2: De verschillende vormgevingsmogelijkheden 
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3. Gebruik de kettinglijn 
Bij een optimale schaal volgt de vorm de krachtswerking. De druklijn blijft dus 
binnen de constructie. Bij een schaal die vooral onderhevig is aan een constante 
belasting betekent dat, dat de kettinglijn een betere vorm is dan een cirkelvorm. 

4. Maak de constructie afwaterend 
Zorg ervoor dat krachten in een schaal altijd naar beneden doorlopen. Wanneer 
een schaal lokaal een hemelwaterafvoer nodig heeft om wateraccumulatie te 
voorkomen, heeft de schaal een ondersteuning nodig om de neerwaartse 
krachten te kunnen afdragen. Anders gaat het betreffende schaalgedeelte 
hangen aan de omliggende schaaldelen, wat ongewenste trekkrachten 
veroorzaakt in de schaal. 

5. Vermijd vouwen in de constructie 
Vouwen in een constructie zijn over het algemeen stijver dan de omliggende 
schaal, waardoor ze krachtswerking "aantrekken". Het optreden van eventuele 
ongewenste krachtswerking kan gecontroleerd worden met behulp van eindige 
elementen programma's. 

6. Ontwerp grote openingen langs de lijnen van de schaal 
Vermijd grote openingen haaks op de schil. Deze openingen zorgen voor een 
verhoogde momentkracht in de rand van het element. Kleine ronde openingen 
hebben nauwelijks versteviging langs de randen nodig, terwijl grotere openingen 
stijve randen nodig hebben. 

Bron: Petra van Hennik, TU Delft 2005 
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2.1.2 Wapening 
Hoewel bij een perfect ontworpen schaalconstructie in principe alleen 
drukkrachten optreden, worden toch bijna al deze constructies voorzien van 
wapening. Deze wapening is bedoeld om krimp van het beton op te vangen en 
weerstand te bieden aan temperatuureffecten als gevolg van ongelijke 
bezonning. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de verdeling van 
externe puntlasten over de constructie. Het laatste effect waar rekening mee 
moet worden gehouden is het fenomeen kruip. Als gevolg van kruip kan een 
ideaal gevormde schaal langzaam uitzakken, waardoor de schaal zijn ideale 
vorm verliest en de druklijn buiten de doorsnede van de schaalt dreigt te vallen. 
Hierdoor ontstaan buigende momenten die opgevangen moeten worden met 
behulp van wapening. 

De uitgesproken en visueel aantrekkelijke vormgeving is naast een belangrijk 
verkoopargument ook de grootste bedreiging voor het ontwerp en de bouw van 
schaalconstructies. De bouwindustrie is gericht op conventionele gebouwen en 
bouwproducten zijn over het algemeen 2-dimensionaal. Een efficiënte schaal is 
echter dubbel gekromd, dus wanneer deze gewapend moet worden, sluiten de 
bestaande wapeningsnetten niet aan op de krommingen van de schaal. In 
praktijk wordt de wapening van schalen daarom vaak opgebouwd uit losse 
staven, die al dan niet voorgekromd één voor één op de bekisting moeten 
worden aangebracht. Dit is een bijzonder arbeidsintensief en zwaar werk op een 
vorm die bijna per definitie zorgt voor moeilijk bereikbare plekken (zie afbeelding 
2.1-4). Hierdoor weegt het aanbrengen van wapening op een schaalconstructie 
vaak zwaar mee in de kosten en de planning van het project. 

Afbeelding 2.1 -4: BclOIWiet:h~crs aan bet werk op een van de twee llctons bak n op het 18-septemberplein 
te Eindhoven. De steigerconstructie is speciaal weggezet om de moeilijk bereikbare wanden van de schaal 

te kunnen wapenen. 
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In betonschalen worden over het algemeen 2 lagen wapening toegepast. Een 
enkele wapeningslaag is alleen geschikt voor voorgespannen of kleine schalen. 
De voorspanning beperkt namelijk de invloed van krimp en 
temperatuurverschillen en geeft weerstand tegen buigende momenten 
veroorzaakt door externe belastingen. Een alternatief is de toepassing van een 
enkele laag wapening met een relatief grote maaswijdte (bijvoorbeeld 150 x 150 
mm) in combinatie met staalvezelbeton: Het vezelbeton komt eerst op spanning 
en verdeelt de microscheuren en de lasten. Dit activeert de wapeningsstaven die 
tevens functioneren als een scheurbeperking. De fijne scheurtjes blijven hierdoor 
binnen de mazen van het wapeningsnet. Een project waar dit principe succesvol 
op grote schaal is toegepast op het gebied van schaaldaken in spuitbeton is het 
zeeaquarium Oceanografie in Valencia (afbeelding 2.1-5). 

Afbeelding 2.1-5: Oceanografie in Valencia, Spanje 

Voor de bouw van schaalconstructies zou de volledige vervanging van 
traditionele wapening door vezelbeton zou een enorme reductie van bouwtijd en 
de benodigde arbeid betekenen. Op dit moment kent vezelbeton echter nog een 
aantal constructieve tekortkomingen, die overwonnen moeten worden voordat 
vezekversterkt spuitbeton ingezet kan worden voor de volledige wapening van de 
schaalconstructies. In tabel 2.1-1 worden de verschillende factoren behandeld 
die opgevangen moet kunnen worden door de wapening van een 
schaalconstructie en de mogelijkheden om dat met vezelbeton te realiseren. 

Factor Verelate • ..,....lng met 
Trekkrachten lichte wapening zeer beperkt 

Buigspanning lichte wapening ja 

Krimp krimpnet ja 

Externe puntlasten enkele/dubbbele laag nee 

Temperatuureffecten dubbele laag wapening ja 
Tabel 2.1-1: Veretste wapemng voor een dunwandtge schaalconstructie 

(bron: Petra van Hennik, TU Delft 2005) 
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2.2 Fietsenstalling Eindhoven 
De realisatie van een gespoten schaalconstructie in het centrum van Eindhoven 
door de BAM, bood een uitgelezen kans om het bouwproces van een dergelijke 
constructie van dichtbij te volgen. Daarnaast is er in het kader van dit onderzoek 
een opzet gemaakt van een 1 op 1 mock-up van een gedeelte van de schaal. De 
ervaring die hier is opgedaan, is bepalend geweest voor de uiteindelijke 
uitvoering van de schalen. 

De fietsenstalling is een ontwerp van de Italiaanse architect Massimiliano Fuksas 
en bestaat uit een grote fietsenkelder voor 1700 fietsen onder het 18-
Septemberplein. De kelder is toegankelijk gemaakt via 2 identieke betonnen 
schalen die schuin door het plein lijken te steken. Omdat het ontwerp nagenoeg 
enkel gekromd is, bleek het mogelijk om de enkelzijdige bekisting uit hout te 
construeren. Alternatieven als een textiele mal of een gefreesde vorm uit 
polystyreenschuim zijn afgevallen door respectievelijk gebrek aan ervaring met 
projecten op deze schaal en door de hoge kosten die daarmee gepaard gaan. 
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2.2.1 Constructie 
Bij de bouw van het ogenschijnlijk eenvoudige ontwerp van de fietsenstalling 
moet rekening worden gehouden met een complex aan eisen en factoren die 
gerelateerd zijn aan de vormgeving, omgeving en de constructieve veiligheid. 
Een aantal van de bepalende factoren die een rol hebben gespeeld in het 
constructieve ontwerp zijn hieronder op een rijtje gezet. 

Vormgeving 
De schaal is ontworpen vanuit het gewenste beeld zonder rekening te houden 
met de invloed van de vormgeving op de krachtswerking. Doordat de schalen 
niet volgens de kettinglijn zijn ontworpen en ter hoogte van het maaiveld zelfs 
weer naar binnen buigen, ontstaan er buigende momenten in de betonnen schil. 
Kleine aanpassingen aan de vorm kunnen soms een groot verschil maken in de 
krachtswerking van een schaal zonder het beeld al te veel aan te tasten. 
Vroegtijdig constructief overleg met de ontwerper kan hierbij een groot verschil 
maken. 

Daglichtopening 
De grote daglichtopening verstoort de krachtwerking van de schaal , doordat deze 
haaks op de druklijn van de schaal is geplaatst. Deze vormgeving zorgt voor een 
verhoogde momentkracht rond de opening. Dit wordt opgevangen door een op 
maat gemaakte randbalk met speciale koppelstukken voor een juiste 
krachtoverdracht tussen de stalen rand en de gewapende betonnen schaal. 

Stadionbelasting 
De schalen staan op een publiek plein in de buurt van het PSV-stadion, dus moet 
er rekening worden gehouden met een grote hoeveelheid mensen op het dak 
tijdens bijvoorbeeld kampioenschapsteesten van PSV. Hiervoor wordt een 
normbelasting aangehouden die vastgelegd is als een stadionbelasting. 

Temperatuurspanningen 
De 2 betonnen schaalvormen op het 18 septemberplein vormen de entrees van 
een ondergrondse fietsenstalling. Het ondergrondse deel van de schalen heeft 
een constante (grond)temperatuur, terwijl het bovengrondse gedeelte van de 
schaal onderhevig is aan de veranderende dag en nacht temperatuur. Door 
ongelijke bezonning ontstaan zon en schaduwkanten op de schaal, die verder 
bijdragen aan de ongelijke opwarming van de constructie. Hierdoor kunnen grote 
temperatuurverschillen ontstaan, die spanningen veroorzaken in het beton. Deze 
scenario's zijn meegenomen als een apart belastinggeval voor de constructie. 
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Dunne schil 
Om de constructie zo minimaal en moeiteloos mogelijk te laten lijken, streeft de 
architect naar een zo dun mogelijke schil. De benodigde betondekking en de 
minimaal benodigde afstand tussen de 2 wapeningslagen spelen hierbij een 
bepalende rol. In de lengterichting van de schaal zijn op regelmatige afstanden 
horizontale staven geplaatst, die fungeren als afstandhouder voor de 
wapeningsstaven die over de breedte van de schaal worden getrokken. Tussen 
deze afstandhouders hebben de lange verticale staven de neiging om in een 
rechte lijn van het ene naar het ander steunpunt te gaan. Dit noemen we ook wel 
koordewerking (zie afbeelding 2.2-2). Het gevolg is een verminderde dekking in 
het hart van het veld tussen de 2 horizontale staven, wat wordt gecompenseerd 
door te kiezen voor een hogere betondekking van 30 mm. In totaal komt de 
schaaldikte op 150 mm en deze wordt verjongd langs de randen van de 
daglichtopening naar 130 mm. De grootte van het effect van de koordewerking is 
afhankelijk van de kromming van de schaal, waarbij geldt: 

Grotere kromming __.,. groter effect koordewerking __.,. hogere 
betondekking 

Koordewerking op een krom oppervlak 

Verminderderde betondekking 

Horizontale staaf op afstandhouder 

Afbeelding 2.2-2: Het principe van koordewerking bij wapeningsstaven 

Het gevolg van de strenge constructieve eisen en weinig efficiënte geometrie is 
een constructie met een zeer hoge wapeningsdichtheid. Dit is direct tegenstrijdig 
met de belangen van de betonspuiters, die ruimte tussen de wapeningsstaven 
nodig hebben om een goed verdichte betonschil te kunnen realiseren. In 
tegenstelling tot bij bijvoorbeeld gietbeton, wordt verdichting bij spuitbeton 
gerealiseerd door de druk van het opgespoten beton en niet achteraf met behulp 
van een trilnaald. 
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2.2.2 Proefopstelling 
Om een goed inzicht te krijgen in de praktische uitvoerbaarheid en de 
mogelijkheden voor de afwerking van de gespoten schaalconstructies, is er in de 
zomer van 2008 een proefopstelling gerealiseerd op het terrein van BAM 
Betontechnieken in Schiedam. Hierbij is een sterk gekromd deel van de schaal 
op de werkelijke grootte opgebouwd op 3 segmenten van de bekisting die ook in 
Eindhoven is ingezet. In afbeelding 2.2-3 is weergegeven welk deel van de 
schaal is gebruikt voor de proefopstelling of mock-up. 

Voor de realisatie van de proefopstelling is er een werkvolgorde vastgesteld, 
waarin alle stappen van het bouwproces zijn beschreven. Dit stappenplan is ook 
op tekening uitgewerkt en is te vinden in Bijlage 1: Werkopzet mock-up 
fietsenstalling. 

De belangrijkste uitdagingen bij het realiseren van de proefopstelling bleken de 
keuze voor de juiste afstandhouder, het aanbrengen van de wapening op de 
sterk gekromde schaal en het realiseren van een egaal en goed verdicht 
betonoppervlak. 
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Afstandhouders 
De keuze van de juiste afstandhouder is belangrijk voor een egale 
binnenafwerking van de schaal. Naast het dichte netwerk van wapeningsstaven 
vormen de afstandhouders een extra obstakel voor het spuitbeton om de 
kistzijde van de schaal egaal te bedekken. Verschillende typen afstandhouders 
zijn tussen de wapening en de kist geplaatst, om proefondervindelijk te bepalen 
welke het meest geschikt is voor deze toepassing. Hoewel de kunststof wieltjes 
die te zien zijn in het midden van afbeelding 2.2-4 nauwelijks aftekenden aan de 
kistzijde van de schaal, bleken de na het stralen van de betonhuid toch weer 
tevoorschijn te komen. Dit is weggewerkt door de betonhuid te stuken met een 
fijne cementmix. 
Uiteindelijk is er gekozen voor een combinatie van de kunststof wieltjes en 
rechthoekige betonnen blokjes. 

Opmerking achteraf: 
Tijdens de realisatie van de eerste schaal is gebleken dat de drukkrachten die 
door de wapeningsstaven worden uitgeoefend op de afstandhouders te 
belastend is voor de kunststof uitsteeksels van de afstandhouder. Het gevolg is 
dat deze ingedrukt werden, waardoor de betondekking achteruit gaat. Voor de 
tweede schaal is daarom besloten om verder te gaan met de betonnen 
afstandhouders 
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Aanbrengen van de wapening 
De sectie van de schaal die is gebruikt voor de mock-up kent een sterke 
kromming. Doordat er gebruik is gemaakt van niet voorgekromde 
wapeningsstaven bleek dit al direct veel spanning op te leveren in de staven en 
de bevestigingen aan de kist. De wapening moet met kracht op zijn plaats 
worden gehouden door metaaldraadjes die door de bekistingsplaat zijn 
bevestigd. De metaaldraadjes moeten voor het ontkisten van de schaal worden 
doorgeknipt om te voorkomen dat beide beschadigen. In praktijk blijkt het niet 
ongewoon dat er ergens een staaldraadje vergeten wordt, ondanks 
voorzorgsmaatregelen zoals het markeren van elk bevestigingspunt (zie 
afbeelding 2.2-5). Zoals op de vorige bladzijde is aangehaald, bleek de spanning 
in de wapeningsstaven uiteindelijk te groot te zijn voor de kunststof 
afstandhouders. 

Albeclding 2.2-5: Markeringen van de he vestigingspunten 
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Afwerking betonschaal 
Zoals in het stappenplan in de bijlage te zien is, is de buitenste laag van de 
betonschil opgedeeld in secties van 1,7 meter. Deze secties zijn van elkaar 
gescheiden door pvc-buizen die de vorm van de wapening volgen. Nadat de 
secties om en om zijn gespoten, kan het betonoppervlak worden afgereid langs 
de buizen. Na uitharding worden de buizen verwijderd en kunnen de 
tussenliggende secties volgespoten worden en langs de reeds verharde 
betondelen worden af ereid. 

Afbeelding 2.2-6: Het afreien van hel betonopper lak langs een reeds verharde sectie 

Na het entkisten van de mock-up kon de invloed van de wapening en de 
verschillende afstandhouders op de gladheid van de betonschil aan de kistzijde 
geïnventariseerd worden. Het bleek noodzakelijk om de betonschil aan beide 
zijden te stuken om tegemoet te komen aan de vlakheidseisen van de architect. 
Na het stuken is een aan de buitenzijde een epoxy coating aangebracht voor het 
waarsbestendig en onderhoudsvriendelijk maken van de schaal. 

Afbeelding 2..2-7: Vergelijking gestuukt en ongestuukt oppervla van de buitenzijde van de schaal 
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2.2.3 Uitvoering 
In het voorjaar van 2009 is gestart met het wapenen en spuiten van de 
betonschalen. Het aanbrengen van de ontworpen wapening blijkt een tijdrovend 
proces, waar vaak maatoplossingen moeten worden gezocht voor de 
verschillende hoeken en oriëntaties van de bekisting. De hoge dichtheid van de 
wapening is in scherp contrast met de ontwerpregels van een schaalconstructie , 
waar wordt gesteld dat de sterkte niet uit het materiaal wordt gehaald, maar uit 
de vormgeving. Wat belangrijker is in dit geval, is het spanningsveld tussen de 
werkzaamheden van de staalvlechters en die van de betonspuiters. Doordat 
aansluitingen onder invloed van de wisselende hoeken van de schaal moeten 
worden geïmproviseerd, ontstaan er zones die niet of nauwelijks met spuibeton 
zijn vol te spuiten. Dit is met name het geval aan de voet van de schaal, waar 
deze onder een flauwe hoek uit het plein omhoog komt (zie onderaan afbeelding 
2.2-8). Voor een goede verdichting van het spuitbeton is het noodzakelijk om met 
behulp van een roterende beweging langs beide zijden van een wapeningsstaaf 
beton te spuiten, zodat de staaf volledig omhuld wordt met beton. Wanneer de 
wapeningsstaven zo dicht op elkaar zijn geplaatst dat de betonstraal nauwelijks 
kan doordringen tot achter de wapening, is het onmogelijk om een goede 
verdichting te behalen van het beton. De noodzakelijke corrosiebescherming van 
het wapeningsstaal door het alkalische beton komt hierdoor ook in gevaar. 

Afbeelding 2.2-8: Aanblik schaal na het aanbrengen van de eerste laag wapening 
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Na het gedeeltelijk aanbrengen van de eerste laag spuitbeton is inderdaad te 
zien dat de schaduwwerking van de vele wapeningsstaven zorgt voor holtes 
achter de staven. De hechting aan het beton en bescherming van het 
wapeningsstaal komt hiermee in het geding. 

Naast nadelen heeft de grote hoeveelheid wapening ook voordelen. In plaats van 
de bij de mock-up gebruikte 3 lagen spuitbeton, is het dankzij de ondersteuning 
van de wapening mogelijk om de schaal in 2 lagen te spuiten. Hiervoor wordt een 
spuitrobot gebruikt, die op afstand bestuurd wordt met behulp van een 
controlepaneel. De inzet van een spuitrobot maakt het mogelijk om gedurende 
lange tijd met een minimum aan fysieke belasting beton te spuiten. De besturing 
van de spuitmond is zo geprogrammeerd, dat deze de bewegingen van een 
menselijke betonspuiter imiteert. De moeilijk bereikbare plekken, zoals in dit 
geval de bovenkant van de schaal, worden met de hand gespoten. 
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Hoewel het verleidelijk lijkt om de schaal zo ver mogelijk met de spuitrobot vol te 
spuiten, moet er rekening worden gehouden met het maximale bereik van de 
spuitarm. Als vuistregel kan er aangehouden dat er nooit hoger gespoten mag 
worden dan wat loodrecht op de bekisting bereikbaar is. In dit geval neemt de 
kromming van de schaal toe naarmate de spuitarm hoger komt, waardoor de 
relatieve hoek ten opzichte van de bekisting steeds groter wordt. Zoals eerder 
vermeld is het met de dichte plaatsing van de wapening al moeilijk om een goed 
verdichte betonschaal te realiseren. Door de toenemende spuithoek hoger op de 
schaal gaan de wapeningsstaven als een barrière werken voor het spuitbeton 
(zie afbeelding 2.2-11), waardoor het aandeel rebound fors toeneemt en het 
beton wat wel doordringt achter de wapening onevenwichtig van samenstelling 
en slecht verdicht is. Aan de binnenkant van de schaal is duidelijk de zone te 
zien, waar de spuithoek te groot werd voor de spuitrobot Het slecht verdichte 
beton is later verwijderd en dichtgesmeerd (zie afbeelding 2.2-12) 

Wapeningsstaven worden langs 2 zijden omspoten toenemende barrlèrewer1dng wapenlngsstaven 

I 

Afbeelding 2.2-11: Invloed van een toenemende spuithoek op de mogelijke verdichting van het beton 

Het gebruikte beton is een premix van Maxit dat in droge silo's op de bouwplaats 
opgeslagen is. Als krimpwapening is een klein percentage polypropyleenvezels 
toegevoegd. Door het gebruik van droge mortel in silo's kan er op elk moment 
gestart en gestopt worden met het verspuiten van beton, wat een hoge mate van 
flexibiliteit oplevert. De opbrengst bedraagt bij dit project ongeveer 4 m3 beton 
per dag. Dit zou hoger kunnen zijn, maar de druk van het beton is verlaagd, 
omdat anders de hoeveelheid rebound (terugkaatsende deeltjes) te groot zou 
zijn als gevolg van de dichte wapening. 
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Afbeelding 2.2-12: Binnenzijde van de schaal na reparatie van de onef nheden ter plekke van de 
afstandhouders en slechte verdichte zones in de betonschiL De schaduwwerking van de 

wapeningsstaven tekent zich duidelijk af tegen de buitenzijde 

Hoewel bij bijna alle constructiewerkzaamheden met beton de nabehandeling 
ervan een grote rol speelt, valt op dat er na het aanbrengen van de lagen 
spuitbeton geen nabehandeling of curing plaatsvindt. Voor het spuiten van een 
nieuwe laag beton, wordt de oude laag gestraald om de oude cementhuid te 
verwijderen, waarna de nieuwe laag kan worden aangebracht. Bij navraag blijkt 
dat het aanbrengen van een curingmiddel als een tijdrovende en hinderlijke 
factor wordt ervaren, welke het opspuiten van de volgende laag compliceert. Het 
gevolg is dat het vers gespoten beton direct vanaf het aanbrengen aan weer en 
wind is blootgesteld, waardoor de weersomstandigheden grote invloed kunnen 
hebben op de uiteindelijke kwaliteit van de betonschiL 
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2.2.4 Aanbevelingen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kwaliteiten en tekortkomingen van het 
ontwerp en de uitvoering van de fietsenstalling op het 18-Septemberplein te 
Eindhoven. De ervaringen die op zijn gedaan bij dit complexe project zijn een 
goede leerschool voor toekomstige projecten. Hieronder volgen een aantal van 
de belangrijkste aanbevelingen. 

• Pas de vormgeving van een schaalconstructie aan op de krachtswerking. 
Kleine aanpassingen aan een ontwerp kunnen grote besparingen 
opleveren door een aanzienlijke vermindering van de optredende 
spanningen in de constructie. 

• De combinatie van traditionele wapening en staalvezelbeton verlaagt de 
hoeveelheid benodigde arbeid en maakt het aanbrengen van dikkere 
lagen in 1 spuitgang mogelijk. 

• Nabehandeling van het vers aangebrachte beton is noodzakelijk voor een 
goede eindkwaliteit van de betonnen schil. 

• Zorgvuldigheid bij het aanbrengen van wapening, afstandhouders en het 
spuitbeton verkleint de kans op omvangrijke herstelwerkzaamheden na 
het ontkisten. 

Schaalconstructies in spuitbeton zijn uniek en de realisatie ervan is een grote 
leercurve, waarbij de geleerde lessen vaak pas in het volgende project voor een 
structurele verbetering kunnen zorgen. Literatuurstudie en ervaringen van 
anderen uit het verleden vormen een leidraad, waardoor eerder gemaakte fouten 
niet opnieuw gemaakt hoeven te worden. Deze analyse is niet bedoeld als 
kritiek, maar als een leerzaam document voor toekomstige schalenbouwers. 
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2.3 Conclusie 
Schaalconstructies zijn een bijzonder efficiënte bouwvorm, waarvan de principes 
goed toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van zogenaamde BLOS
architectuur. Wanneer optimalisatie van een constructie een wens is, zal de 
vormgeving moeten voldoen aan de ontwerprichtlijnen van schalen. Dit kan soms 
betekenen dat vormen aangepast moeten worden aan de krachtswerking in het 
betreffende schaaldeel. Het resultaat is een slanke en efficiënte constructie die 
met zo min mogelijk materiaal en daardoor tegen lagere kosten gerealiseerd kan 
worden. 

De vaak uitgesproken en visueel aantrekkelijke vormgeving van schaal
constructies vormen bouwtechnisch een grote uitdaging en wordt daarom vaak 
op een bijna ambachtelijke wijze gerealiseerd. Een grote horde die hierbij 
genomen moet worden, is het wapenen van de constructie. Vanwege de 
gekromde of vaak zelfs dubbelgekromde vormgeving moet de wapening worden 
samengesteld uit losse staven. Dit is erg arbeidsintensief en maakt de materiaal
efficiënte schaalconstructies onnodig duur. De vervanging van de 
wapeningsstaven door vezelwapening kan in dit perspectief een uitkomst bieden. 

Voor we een schaalconstructie in de toekomst volledig uit vezelversterkt 
spuitbeton kunnen construeren, moeten de eigenschappen van het materiaal 
eerst sterk verbeterd worden. Vezelwapening komt op dit moment nog tekort bij 
het opnemen van trekkrachten en bij spanningen veroorzaakt door externe 
puntlasten. Het onderzoek naar een verbetering van de eigenschappen van 
vezelversterkt spuitbeton richt zich dan ook op de verhoging van de treksterkte 
en de taaiheid of ductiliteit van het materiaal. Hierdoor nemen de 
toepassingsmogelijkheden toe en daarmee ook de vormgevingsvrijheid, terwijl de 
bouwkosten kunnen dalen als het gevolg van een reductie van de benodigde 
arbeid. 

In de tussentijd is een hybride wapeneningsconfiguratie een zeer bruikbaar 
alternatief. De samenvoeging van een wapeningsnet en vezelversterkt 
spuitbeton zorgt voor een kleinere behoefte aan traditionele wapening en dus 
minder arbeid. De 2 wapeningstypes versterken elkaar voor een optimale 
krachtsafdracht en zwaardere wapening kan aan de hand van een 3D 
krachtenanalyse geplaatst worden waar er behoefte aan is. In CUR 111 worden 
rekenregels gepresenteerd die het mogelijk maken om te rekenen aan 
constructies die wapeningsstaven en vezels combineren. 
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3. Vezels 
Het eerste deel van mijn onderzoek naar constructief vezelversterkt spuitbeton 
bestaat uit de selectie van de juiste vezelsoort Hiervoor is de volgende 
deelvraag opgesteld: 

"Welke vezels of vezelsoorten zijn het meest geschikt voor structurele toepassing 
in spuitbeton?" 

3. 1 Inleiding 
Een belangrijke rol in ons moderne leven is weggelegd voor vezels in allerlei 
soorten en maten, verwerkt in een grote variëteit aan materialen en producten. 
Dit is echter geen nieuw fenomeen. Al in de oudheid werd gebruik gemaakt van 
strovezels om brosse lemen bouwstenen of wandbekleding een zekere taaiheid 
mee te geven. Vanaf het 58 millennium voor Christus werden vezels gewonnen 
uit onder andere papyrusplanten, hennep en bepaalde gras- en rietsoorten. Deze 
vezels werden vooral gebruikt voor de productie van touw. Rond dezelfde tijd 
werd al vlas verbouwd voor de productie van een fijne draad, waar linnen uit kon 
worden gemaakt. Bij het oogsten worden de planten met wortel en al uit de grond 
getrokken, om een zo lang mogelijke vezel te verkrijgen. 

/, 
Afbeelding 3. 1- 1 en 3.1-2: Vlas in buodeis na de oogst (3. 1-1) en later verwerkt tot een vezelvorm (3.1-2) 

Hoewel dierlijke vezels in mindere mate werden gebruikt, is er tot op de dag van 
vandaag een rol weggelegd voor haar van onder andere ossen, paarden, geiten 
en varkens. Het gezuiverde en ontvette haar wordt bijvoorbeeld gebruikt als een 
vorm van wapening voor kalk- en gipspleisters. Veel van de geornamenteerde 
stucplafonds uit het verleden bevatten naast gips en/of kalk ook paardenhaar of 
stro. Dierlijke haren (vooral paardenhaar) worden verder nog gebruikt om 
metselspecie op basis van kalk te versterken, veelal in restauratieprojecten. 
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Het eerste patent op het gebruik van staalvezels in beton dateert al uit 187 4, 
maar van systematische toepassing was toen nog geen sprake. In het begin van 
de 208 eeuw begon men asbestvezels toe te passen in beton. Het was een 
ideaal materiaal, want sterk, licht, slijtvast, isolerend én goedkoop. Na de WOII 
was er veel aandacht voor kunststoffen en composiet materialen. Een composiet 
is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten. Vaak worden 
hiermee vezelversterkte kunststoffen bedoeld. De vezels zorgen voor de 
krachtsdoorleiding en de matrix (vaak kunststoffen) houdt de vezels samen en 
zorgt voor het overbrengen van schuifspanningen. De gelijkenissen van 
composietkunststoffen en gewapend beton zijn groot, waardoor de opkomst van 
composieten de interesse voor vezelversterkt beton verder aanwakkerde. 

Toen de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het gebruik van asbestvezels 
eenmaal bekend waren, was er behoefte aan andere vezelsoorten om de plaats 
van de asbestvezels over te nemen. De eerder geïntroduceerde staal-, glas- en 
synthetische vezels kwamen hierdoor meer in de belangstelling te staan en 
werden vervolgens op grote schaal toegepast. Vezels worden nu in talrijke 
producten toegepast, van luxe motorjachten, tot kogelvrije vesten en printplaten 
voor elektronische schakelingen. 

Voortdurende ontwikkeling van de bestaande en nieuwe vezelsoorten heeft er 
toe geleid dat er inmiddels voor elke mogelijke toepassing een geschikte 
vezelsoort lijkt te zijn of gemaakt kan worden. In dit hoofdstuk worden de 
bestaande vezelsoorten geïnventariseerd en gecategoriseerd. Op basis van een 
onderlinge vergelijking wordt vervolgens vastgesteld welke vezelsoort het meest 
geschikt is om toegepast te kunnen worden als vezelwapening in beton. 
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3.2 Polypropyleenvezels 
In moderne betonconstructies worden steeds vaker polypropyleenvezels 
toegepast. Dit zijn over het algemeen zeer dunne vezels met lengtes van tussen 
de 6 en 20 mm. Ze danken hun effectiviteit aan de grote hoeveelheden waarmee 
ze in het beton worden toegepast. Dit kan, afhankelijk van de vezellengtes, 
variëren van 500 tot 2500 gram vezels per m3 betonspecie. Toevoeging van de 
vezels kan zow~l op de bouwplaats als bij de betoncentrale plaatsvinden. 

Polypropyleenvezels of PP-vezels worden om een aantal verschillende redenen 
aan betonspecie toegevoegd: 

• Ze zorgen voor een verbeterde samenhang van de betonspecie, wat lijdt 
tot een homogener product en vermindering van het risico op plastische 
krimpscheuren. 

• Verbetering van de gevoeligheid voor afspatten van het beton bij zeer 
hoge temperaturen (bijv. brand). Dit berust op het smelten van de vezels 
(vanaf 160 °C), waardoor kanaaltjes ontstaan waarlangs hete stoom uit 
het beton kan ontsnappen. 

• Eenvoudig aan te brengen bij ingewikkelde geometriëen. 
• Alternatief op plaatsen waar staalbewapening niet mogelijk is. 
• Verhoging van de slijtvastheid. 

Een groot voordeel van het materiaal polypropyleen is het feit dat het chemisch 
inert is; hierdoor kan het toegepast worden in allerhande agressieve milieus en is 
het alkalibestendig. De vezels nemen geen vocht op en zijn goed combineerbaar 
met andere bouwmaterialen. 

3.2.1 Constructieve eigenschappen 
Toevoeging van polypropyleenvezels aan een betonmix zorgt voor een 
driedimensionaal werkende versterking dat secundaire scheuring of 
krimpscheuring voorkomt dan wel tegengaat. Het is daarmee een alternatief voor 
stalen krimpwapening, die alleen effectief is wanneer deze op de juiste plek 
wordt toegepast. Onnauwkeurigheden in de uitvoering en opdrijven van het 
stalen wapeningsnet door bleeding kan leiden tot delaminatie van het 
betonoppervlak. Dit wordt voorkomen met de toepassing van de 
polypropyleenvezels. 

Een nadeel van de vezels is dat ze alleen een functie hebben in het verse beton, 
na uitharding vervullen ze geen constructieve taak meer. Standaard 
polypropyleenvezels kunnen daarom niet worden gebruikt als alternatief voor de 
structurele primaire wapening. 
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3.3 Constructieve polypropyleenvezels 
In de mijn- en tunnelbouw worden staalvezels al tientallen jaren gebruikt als 
wapening voor de spuitbetonnen wandbekleding. Nadat werd geconstateerd dat 
het aantal hiv-besmettingen onder mijnwerkers in Zuid-Afrika ruim boven het 
gemiddelde van het land lag, kon er na onderzoek een verband worden 
gevonden met de vele uit het beton stekende staalvezels. De mijnwerkers 
haalden herhaaldelijk hun huid open aan de scherpe vezels, waardoor ze bloot 
werden gesteld aan besmet bloed van anderen. 

Een oplossing voor dit probleem is gevonden in een nieuw type structurele 
synthetische vezel (SSF). Deze vezels worden doorgaans van polypropyleen 
gemaakt en lijken qua afmetingen sterk op hun stalen soortgenoten. De 
eigenschappen van SSF zijn echter heel anders. In het geval van de structurele 
synthetische vezels geldt: hoe beter de verankering in het beton, des te gunstiger 
is de prestatie. Wanneer je staalvezels net zo efficiënt zou verankeren in het 
beton, zou een kleine vervorming van het beton al kunnen leiden tot bros 
bezwijkgedrag als gevolg van vezelbreuk. 

Als gevolg van de lage elasticiteitsmodulus van polypropyleen, kunnen SSF's 
niet alleen aan de uiteinden in het beton verankerd worden. Dit zou namelijk 
betekenen dat scheuren in het beton zich 50 tot 1 00 keer meer zouden moeten 
openen om vergelijkbare krachten op te kunnen nemen als een vergelijkbare 
constructie in staalvezelbeton. Dit probleem kan op 2 verschillende manieren 
opgelost worden: 

• Toepassen van een hogere vezeldosering of vezels met een hogere 
slankheid om de optredende krachten per vezel te reduceren en daarmee 
de vervorming van de constructie te beperken 

• Beperking van de vezellengte tussen de verschillende ankerpunten om zo 
de relatieve verlenging van de vezels te vergroten zonder grote 
scheurvorming. 
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Afbeelding 3.3-1: Gegolfde structurele synthetische vezels met lengte 45 mm en dikte 1 mm 

Het beperken van de vezellengte tussen de verschillende ankerpunten wordt in 
praktijk bijvoorbeeld gerealiseerd door het produceren van gegolfde vezels. Elke 
golf fungeert op deze manier als een ankerpunt, waardoor er al verankering 
optreedt over slechts 2 mm van de lengte van de vezel (zie afbeelding 3.3-1 ). De 
toegevoegde sterkte blijft echter nog vrij laag. 

Staal Structural ; ........ tic Flbree (SSF) . 

Denaltalt (kalm3) 7850 900- 910 

Trakataride (MPa) 300- 1800 130-690 

E-modulua (MPa)_ 210.000 3.4-4.8 

Tabel 3.3-1: vergelijking staal en PP-vezels 

Een alternatief voor het vervormen van de synthetische vezels, is het 
ontwikkelen van een slankere vezel met een veel hoger effectief oppervlak. Een 
recente ontwikkeling in die richting is de 8300 vezel van Finish Beton Groep (zie 
afbeelding 3.3-3). Met een hoogte van 1 mm en een dikte van slechts 0,15 mm is 
deze vezel zeer slank. Testresultaten wijzen uit dat de 8300 vezel bij een 
dosering van 5 kg/m3 qua performantie aan de onderkant zit van de capaciteit 
van staalvezels. Hier staat tegenover dat ze alle voordelen bieden die gelden 
voor PP-vezels. Het materiaal is namelijk chemisch inert en daarmee goed 
bestand tegen alle zuren en basen en goed toepasbaar in agressieve milieus. 
Doordat de vezels niet roesten is er geen gevaar voor vlekvorming aan het 
betonoppervlak en ze zijn onzichtbaar na verwerking in het beton. De vezels 
hebben geen scherpe randjes en zijn dus niet gevaarlijk voor de betonspuiters. 
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Net als bij de lage sterkte PP-vezels, kunnen de hoge sterkte vezels worden 
gebruikt als vervanger voor stalen krimpnetten, verbeteren ze de cohesie 
waardoor er sneller ontkist kan worden en hebben ze goede brandvertragende 
eigenschappen. Daarnaast zijn de vezels inzetbaar als structurele wapening in 
uiteenlopende toepassingen van kelders tot prefab en vloeren. Ook de 
buigtaaiheid, slagvastheid en vloeistofdichtheid van het vezelbeton worden 
positief beïnvloed. 

Naast de duidelijke voordelen van constructieve polypropyleenvezels, zijn er ook 
een aantal nadelen aan te wijzen voor de toepassing van deze vezels in 
spuitbeton: 

• Door de lage elasticiteitsmodulus van het materiaal treedt er makkelijk 
scheurvorming op. De relatief grote vervormingen vormen geen gevaar 
voor de constructieve veiligheid, maar bedreigen wel de duurzaamheid en 
weersbestendigheid van een schaalconstructie. Daarnaast is 
scheurvorming ongewenst vanwege esthetische eisen die worden gesteld 
aan een betonschaaL 

• De lage treksterkte van de polypropyleenvezels kan (nog} niet 
concurreren met die van staalvezels, terwijl voor de toepassing in 
dunwandige schaalconstructies een hoge sterkte vezelbeton nodig is om 
optredende spanningen op te kunnen nemen. 
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3.4 Carbonvezels 
Koolstofvezels worden over het algemeen gebruikt in zeer sterke en tegelijkertijd 
lichte composietmaterialen. De vezels oxideren niet onder invloed van water en 
zuurstof en kennen een vrij broos bezwijkgedrag. Er is een grote variëteit aan 
carbonvezels. Door gebruik te maken van verschillende productiemethoden 
kunnen vezels gemaakt worden met de stijfheid en treksterkte die nodig is voor 
de versteviging van kunststofcomposieten, tot en met vezels met de zachtheid en 
flexibiliteit die nodig is voor de productie van bepaalde textielsoorten. De 
belangrijkste factor voor het bepalen van de fysische eigenschappen is de graad 
van carbonisatie. Over het algemeen is dit meer dan 92% van het totaalgewicht 
van de vezel. De verschillende varianten kunnen zich onderscheiden op het 
gebied van: 

• Flexibiliteit 
• Elektrische geleidbaarheid 
• Thermische- en chemische weerstand 
• Treksterkte 

3.4.1 Basismateriaal 
Carbon kan niet zomaar in een vezelvorm omgezet worden. Hiervoor wordt 
meestal eerst een basismateriaal geëxtrudeerd tot een vezelvorm, wat wordt 
gevolgd door een carbonisatieproces. Aangezien carbonvezels moeizaam te 
verwerken zijn, kunnen de basisvezels ook eerst omgezet worden in een weefsel, 
waarna het totaal gecarboniseerd wordt tot het eindproduct. Afhankelijk van de 
gewenste eigenschappen van het eindmateriaal worden er verschillende 
basismaterialen gebruikt: 

Ravon: Zowel in vezel- als in weefselvorm is het een van de meest gebruikte 
basismaterialen voor carbonvezels. Speciaal gezuiverd rayon wordt verhit om de 
cellulosestructuur te dehydrateren. Nog verdere verhitting en gecontroleerde 
oxidatie leiden uiteindelijk tot carbonisatie. Om het carbongehalte eventueel nog 
verder te verhogen kan er aanvullende verhitting plaatsvinden. Veel 
ruimtevaartproducten worden vervaardigd uit op rayon gebaseerd carbonweefsel 
vanwege de hoge thermische weerstand, maar relatief lage sterkte. 

Acrvlvezel: Ook wel bekend onder de naam polyacrylonitril. Het 
carbonisatieproces lijkt op dat van rayon, alleen wordt er tijdens de productie een 
continue spanning op het materiaal uitgeoefend. Hierdoor ontstaat er een meer 
gerichte molecuulstructuur, wat resulteert in een vezel met een grotere 
treksterkte. Het ontstane materiaal wordt vooral gebruikt als wapening van een 
groot aantal kunststofcomposieten. 
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Pitch: Een poliaromatisch hydracarbon gewonnen uit petroleum of kolen. Het 
materiaal wordt in een vloeibaar kristallijne staat gebracht, waarna het wordt 
geëxtrudeerd tot een vezel. De tijdens de extrusie optredende krachten 
resulteren in een vezel met een sterk in de richting van de vezel-as gerichte 
molecuulstructuur. Deze vezeloriëntatie blijft intact tijdens de oxidatie en 
hogetemperatuur carbonisatie. Op deze manier kunnen carbonvezels met 
uiteenlopende sterktes en flexibiliteit geproduceerd worden. 

Aramide: Dit materiaal is een soort polyamide dat gemaakt wordt uit monomeren. 
De oplossing van dit polymeer vormt vloeibare kristallen, waaruit zeer sterke 
vezels gesponnen kunnen worden. Vezels gesponnen uit para-aramide hebben 
een bijzonder grote treksterkte, laag gewicht, kleine rek en zijn bestand tegen 
relatief hoge temperaturen. De treksterkte van para-aramidevezels is ongeveer 5 
tot 8 keer zo hoog als die van staal bij gelijk gewicht. Dit is een gevolg van een 
hogere graad van conjugatie van de moleculen (dubbele binding tussen 2 
atomen waarbij 2 electronen-paren betrokken zijn) en een sterk gerichte 
molecuulstructuur. Aramidevezels worden onder andere gebruikt voor kogel- en 
scherfvrije vesten, sterke en lichte composieten, competitieboten, sleep- en 
hijskabels en brandwerende kleding 

3.4.2 Constructieve eigenschappen 
De grote variëteit aan carbonvezels maakt het lastig om een eenduidig beeld te 
schetsen van de constructieve eigenschappen. Een belangrijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen 2 typen van toepassing: 

• handmatig aanbrengen van lange vezels of matten 
• het meemixen van korte vezels 

Wanneer we de eigenschappen van de polyacrylonitrilvezels (PAN) invullen in de 
eerder getoonde tabel 3.3-1, wordt duidelijk dat carbonvezels zeer hoogwaardige 
eigenschappen bezitten. Daarnaast vertonen ze een goede tolerantie voor de 
combinatie met beton. 

Staal SSF PAN Pitch 

Densiteit (kafm3) 7850 900-910 1750- 1950 1600 

h'reketerkte (Mpa) 300- 1800 130- 690 2200-2700 600-750 

E-modulua (MPa) 210.000 3.4-4.8 250.000 - 390.000 30.000 
... 

Tabel 3.4-1 : Vergehjktng eigenschappen carbonvezels met andere matenalen 

Carbonvezels beloven een interessant onderzoeksveld voor toekomstige 
hoogwaardige vezelbeton toepassingen. De hoge kostprijs van de vezels zorgt er 
op dit moment nog voor dat carbonvezels niet geschikt zijn voor grootschalige 
toepassing als wapening in beton. Om deze reden worden de carbonvezels 
verder niet meegenomen in dit onderzoek. 
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3.5 Glasvezels 
Er worden al sinds de jaren '30 vezels uit glas gewonnen. Hoewel de oudere 
versies sterk waren, waren ze ook vrij inflexibel en daarmee niet geschikt voor 
veel toepassingen. Tegenwoordig zijn veel verschillende soorten glasvezel op de 
markt met een grote variëteit aan eigenschappen. Toepassingen zijn onder 
andere te vinden op het gebied van isolatiedekens, brandwerende bekledingen, 
kabels voor onder andere telecommunicatie en wapening in composietmaterialen. 

Voor de productie van glasvezels zijn 2 verschillende methoden te 
onderscheiden, namelijk door middel van een direct of een indirect smeltproces. 
Beide processen beginnen met de vaste grondstof kwarts (Si02), waar nog 
enkele hulpstoffen aan kunnen worden toegevoegd voor het aanpassen van de 
eigenschappen van het eindproduct. De grondstoffen worden gemengd en 
vervolgens gesmolten in een oven bij temperaturen tot 2000°C. Bij het indirecte 
smeltproces wordt het gesmolten materiaal verdeeld, afgekoeld en verpakt in 
bolletjes. Deze bolletjes worden op de productiefaciliteit opnieuw gesmolten. Hier 
gaat het naar ringen, zogenaamde spindoppen, waar het glas tot vezels wordt 
getrokken. Bij het directe proces wordt het gesmolten glas rechtstreeks naar de 
spindoppen geleid. Hier is de volledige productie dus op 1 locatie. 

Naast 2 productiemethoden zijn er ook 2 eindproducten. Het eerste product is 
een ononderbroken vezel met een lengte tot 1200 meter, ook bekend onder de 
naam filament. De lengte wordt, nadat de vezel is getrokken, naar behoefte 
aangepast. Het tweede product is een geniete vezel. Deze heeft een veel kortere 
lengte en wordt geproduceerd met behulp van een roterende spinner, waar het 
glas door de centrifugale krachten uitgeworpen wordt. 
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3.5.1 Constructieve eigenschappen 
In het afstudeeronderzoek van Menno Afink zijn de constructieve eigenschappen 
van een enkel glasvezelnet in een gespoten betonnen schaalconstructie 
beproefd. Onderstaande tabel laat de meetwaarden zien van 3 testbalkjes in 
zowel een gewapende als een ongewapende uitvoering. Te zien is dat de 
waarden van de ongewapende balkjes nauwelijks verschillen van de waarden 
van de gewapende balken. De waarden gemeten bij het proefstuk van spuitdag 2 
moeten worden gezien als een abnormaliteit, zeker gelet op de waarden van de 
eerste spuitdag. Het glasvezelnet bleek alleen nuttig voor het tegengaan van 
krimpscheuren en de versterking van de dunnere lagen spuitbeton tijdens het 
uithardingsproces. Op het vlak van de veel belangrijkere treksterkte van het 
beton was geen meetbare verbetering te ontdekken. 

SpultdaSI w-r -- lila .......... Bulplerlde 
(N) fNirrm2) 

1 Geen 9115 5,0 

1 Glasvlies 10070 5,5 

2 Geen 8665 4,7 

2 Glasvlies 6250 3,4 

3 Geen 8855 4,8 

3 Glasvlies 8805 4,8 
.. 

Tabel 3.5-1: proefresultaten Menno Ahnk 

Een later onderzoek ging uit van de bundeling van enkele lagen van de 
glasvezelmat in spuitbeton. Ook hier bleek er geen echte toegevoegde waarde 
op het gebied van de treksterkte. In de wegenbouw worden al hoogwaardiger 
glasvezelmatten gebruikt, maar deze zijn niet resistent tegen het alkalisch milieu 
van het beton. Een oplossing hiervoor ligt eventueel in het coaten van de matten 
of het zoeken naar andere resistente glassoorten met betere constructieve 
eigenschappen. 
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FibreC 
Een heel ander gebruik van glasvezels wordt ingezet voor de productie van 
dunne, glasvezelversterkte betonnen gevelelementen van het Duitse Rieder 
genaamd Fibre C. Met behulp van een extrusieproces wordt een opbouw in 3 
lagen gemaakt, waarbij de 2 buitenste lagen willekeurig gerichte en verspreide 
korte glasvezels bevatten. De middenlaag bevat meer geconcentreerde 
vezelbundels voor een goede constructieve werking van het paneel. Op deze 
manier kunnen heel lichte, efficiënte en zelfdragende gevelpanelen gefabriceerd 
worden met een hoge buigsterkte. Maximale afmetingen van de elementen zijn 
1 ,2 bij 3,6 meter. Door de toepassing van glasvezelwapening is er geen 
probleem met eventueel benodigde betondekking of vlekvorming, waardoor de 
panelen extreem dun kunnen worden gemaakt (8 tot 13 mm). In het vervolg van 
het onderzoek wordt gekeken of de hier toegepaste principes ook kunnen 
worden vertaald naar een hoger schaalniveau. 
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3.6 Natuurvezels 
Het gebruik van natuurvezels in beton is niet nieuw. In grote delen van de wereld 
worden betonproducten gemaakt van vezels van onder andere kokosnoten, sisal , 
jute en bamboe. Op deze manier kunnen er low-tech goedkope bouwmaterialen 
worden geproduceerd. De meeste vezels zijn echter alleen geschikt voor niet 
constructieve toepassingen. 

Een recente ontwikkeling op het gebied vezelversterkt beton maakt gebruik van 
cellulosevezels afkomstig van een genetisch gemodificeerde dennensoort · 
(NFRC, Natura/ Fiber Reinforeed Concrete) . De cellulosevezels zijn langer en 
hebben een grotere diameter dan die van andere houtsoorten. Daarnaast is de 
samenstelling chemisch veranderd voor een betere bestendigheid tegen de 
agressieve omstandigheden in het beton. 

Eerst wordt het hout verwerkt tot kubussen van 1 inch3. Deze kubussen worden 
verder verwerkt, zodat ze lignine op kunnen nemen. De lignine zorgt een betere 
samenhang van de vezels. Als laatste moeten de cellulosevezels worden 
beschermd tegen het alkalische milieu van het beton, hiervoor worden de vezels 
gecoat met een speciaal ontwikkeld polymeer. 

Er zijn drie redenen waarom NFRC effectief is: 

1. De behandelde cellulosevezels zijn zeer hydrofiel, wat wil zeggen dat deze 
waterminnend zijn als gevolg van electrische polarisatie. Hierdoor zijn ze in staat 
tot het aangaan van waterstofbruggen. Het voordeel daarvan is dat de vezels het 
water in het beton gelijkmatig aantrekken. Het met water gebonden 
vezeloppervlak trekt vervolgens cementdeeltjes aan, waarmee het gemakkelijk 
reageert. 

2. NFRC heeft een goede verwerkbaarheid, vanwege de kortere en fijnere vezels. 
Kleinere en meer buigzame vezels beïnvloeden de verwerkbaarheid van het nog 
plastische beton in veel mindere mate. 

3. De belangrijkste reden waarom de cellulosevezels goed functioneren in de 
betonmix is de goede verdeling ervan. Door het hydrofiele karakter van de vezels 
trekken ze elkaar onderling niet aan, waardoor ze zich op natuurlijke wijze 
verspreiden door de betonmix. Dit voorkomt het ontstaan van vezelnesten. 

Vooralsnog zijn de cellulosevezels vooral geschikt als krimpwapening. Ze vallen 
op door hun goede hechting met het beton en zijn nauwelijks zichtbaar aan het 
betonoppervlak. Een bijkomend voordeel is dat ze niet blijven plakken aan het 
verwerkingsgereedschap. 
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3. 7 Staalvezels 
Volgens de Nationale beoordelingsrichtlijn 5061 "Staalvezels voor toepassing in 
beton en mortels" zijn staalvezels: 

"Stukjes recht of vervormd koud getrokken staaldraad, recht of vervormd 
versneden staalplaatmateriaal, of vezels gefreesd van stalen blokken, die 
geschikt zijn om in beton- en mortelspecie homogeen te worden gemengd." 

Bij een homogene verdeling van staalvezels in een betonmengsel wordt de 
ductiliteit of taaiheid van het eindproduct aanzienlijk verhoogd. Hiermee wordt 
bedoeld dat het vezelbeton na de eerste scheurvorming voldoende sterkte 
behoudt, ondanks het feit dat er enige vervorming optreedt. De spreiding van de 
staalvezels in de betonmix is daarbij cruciaal, anders kunnen vezelnesten 
ontstaan. Een nest is een ophoping van een hoeveelheid vezels, die een 
betonarme plek in de constructie veroorzaakt. Zowel de vezelnesten als de 
vezelarme plekken zijn een zwakke plek in de betonconstructie, wat kan leiden 
tot doorzakken of bezwijken van de constructie. Staalvezels zijn gevoelig voor 
het ontstaan van vezelnesten, doordat ze weinig flexibel en over het algemeen 
langer dan de andere vezelsoorten zijn. 

Op de Nederlandse markt is een groot assortiment aan vezels en vezelvormen 
verkrijgbaar, met een even grote variëteit aan eigenschappen. Zo zijn er vezels 
verkrijgbaar die een echte haak aan het uiteinde hebben voor een betere 
hechting aan het beton. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar de haak moet 
ruim minder zijn dan 90° om het risico op vezelnesten te verkleinen. 

Afbeelding 3.7-1: Verschillende soorten staalvezels 
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Een nadeel van de toepassing van staalvezels in beton is het ontstaan van 
roestplekken aan het betonoppervlak, doordat de vezels hier worden 
blootgesteld aan de elementen. Dit kan voorkomen worden door het toepassen 
van roestvaste of verzinkte vezels, maar deze zijn wel aanzienlijk duurder dan de 
gewone vezels. Een andere oplossing is het coaten van het betonoppervlak met 
een lucht- en vochtdichte laag. Dit zorgt meteen voor een egale en 
onderhoudsvriendelijke afwerking. In de praktijk blijkt optredende roest als gevolg 
van blootliggende staalvezels gering te zijn. De roestvorming is zeer lokaal en is 
niet progressief, doordat de vezels geen contact met elkaar maken. 

Het verwerken van staalvezels in spuitbeton wordt in de Nederlandse 
bouwpraktijk met argusogen bekeken. Doordat we hier nauwelijks ervaring 
hebben op dit gebied, is de algemene perceptie dat staalvezels zeer schadelijk 
zijn voor spuitmaterieel en verstoppingen in de betonslang onvermijdelijk zijn. 
Feit is dat de betonspuiters in Nederland over het algemeen met pompen werken 
die niet geschikt zijn voor de verwerking van staalvezelbeton. Daarnaast zijn de 
betoncentrales onvoldoende ingericht op het correct produceren van 
vezelversterkt spuitbeton. De inzet van bijvoorbeeld zuigerpompen zoals in het 
buitenland gebruikelijk is, maakt een succesvolle verwerking van spuitbeton 
echter zeer goed mogelijk. Hier wordt verder op in gegaan in hoofdstuk 5. 
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3. 7.1 Constructieve eigenschappen 
Stalen wapening en beton hebben zich in de loop van de tijd bewezen als een 
uitstekende combinatie. De hoge elasticiteitsmodulus en treksterkte van staal 
compenseren de lage waardes van beton op dit gebied, terwijl het beton weer 
een hoge druksterkte kent. Afhankelijk van het koolstofgehalte van de 
staalvezels kan de treksterkte nogal uiteenlopen. Zo hebben de vezels met een 
laag koolstof gehalte een treksterkte van rond de 1000 N/mm2

. Bij staalvezels 
met een hoog koolstofgehalte kan dit oplopen tot ruim het dubbele, namelijk 
2300 N/mm2

. 

Het grootste deel van het staal dat geproduceerd wordt is laag koolstof staal met 
koolstof gehaltes onder de 0,25%. Deze staalsoorten zijn goed vervormbaar en 
taai waardoor ze makkelijk te bewerken zijn met verspanende bewerkingen, 
goed lasbaar en uitermate geschikt voor dieptrekken. Typische vloeigrenzen voor 
laag koolstofstaal liggen rond de 300 N/mm . Door toevoeging van een 
hoeveelheid elementen als koper, vanadium, nikkel en molybdeen worden 
staalsoorten verkregen met een meer dan dubbele sterkte, vloeigrenzen tot 700 
N/mm2 zijn beschikbaar. Vanwege de lage gehaltes legeringselementen, 
combineren deze staalsoorten toch een goede lasbaarheid en vervormbaarheid 
met de hogere sterkte. 

De effectiviteit van staalvezels in vezelbeton is direct te relateren aan 3 factoren, 
namelijk de staalsoort, de lengte/diameter verhouding en de vorm. In afbeelding 
3.7-3 worden een aantal staalvezels vergeleken, om te kijken welke vezel het 
beste presteert . 
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Atbeetding 3.7-3: Vergelijking vezelsoorten op basis van vonnfactoren waarbij Fe voor de equivalente 
sterkte staat en UD is de lengte diameter verhouding van de vezel 
(Bron: "Fibre reinforeed shotcrete lining at the Covanca tunnel") 
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In afbeelding 3.7-3 is te zien dat gehaakte staalvezels met een hoge UD
verhouding beter presteren dan de anders gevormde staalvezels. De vezels 
worden als gevolg van hun vorm hoofdzakelijk aan beide uiteinden in het beton 
verankerd. Optredende spanningen worden daardoor over de hele lengte van de 
vezel verdeeld. Geribbelde staalvezels zijn veel plastischer dan gestrekte vezels 
met eindverankering. Alle ribbels gaan zich geleidelijk strekken, waardoor de 
vezel een veel plastischer gedrag van het beton veroorzaakt. Dit is ongewenst bij 
vezelbeton met een lage scheurtolerantie. 

Vanwege de hoge elasticiteitsmodulus van staal kunnen de staalvezels al bij 
relatief geringe scheurvorming grote trekkrachten opnemen. Een cruciale 
ontwerpfactor bij het ontwerpen van staalvezels voor taai staalvezelbeton is 
hierbij, dat de verankering van de vezel moet bezwijken net voor de 
vloeibelasting van het staal wordt bereikt. Dit gebeurt door middel van het 
zogenaamde slippen, waarbij de eindhaak van de vezel zich langzaam strekt 
totdat de vezel recht is en uit het beton wordt getrokken. 

Over de loop van enkele tientallen jaren is er uitgebreid ervaring en kennis 
opgedaan over de combinatie van staalvezels en (spuit)beton. De 
complementaire eigenschappen van de materialen en de goede prijs/kwaliteit 
verhouding maken staalvezelbeton tot een concurrerend bouwmateriaal. 

Afbeelding 3.7-4: Tot plaatjes verlijmde Dramix vezels met eindverankering 
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3.8 Vergelijking vezelsoorten 
Wanneer we alle verschillende vezelsoorten in categorieën ingedelen, blijven er 
3 basissoorten over: 

3.8.1 Niet structurele vezels 
Deze vezels kunnen een functie vervullen als bijvoorbeeld krimpwapening of 
bijdragen aan de brandwerendheid van het beton, maar spelen geen rol bij de 
latere constructieve eigenschappen van het vezelbeton. Onder deze categorie 
vallen onder andere polypropyleenvezels en natuurvezels. 

3.8.2 Structurele flexibele vezels 
De constructief toepasbare flexibele vezels worden het best toegepast als zo 
lang mogelijke vezels. In de praktijk wordt daarom vaak gebruik gemaakt van 
weefsels of matten. De in het beton aangebrachte weefsels hebben door hun 
structuur een betere samenhang dan losse vezels, waardoor ze een heel andere 
constructieve werking hebben. De lasten worden niet over het hele beton 
verdeeld, maar concentreren zich in het net. Dit vertoont veel gelijkenis met 
traditionele staalwapening. Onder deze categorie vallen onder andere: 
Glasvezelmatten zoals Fortnet en carbonvezelweefsels. 

3.8.3 Structurele losse vezels 
Een analyse van de structurele synthetische vezels wijst uit dat ze zich 
kenmerken door een lage E-modulus, waardoor ze een wezenlijk anders 
constructief gedrag vertonen dan structurele staalvezels. Het is daarom niet 
aannemelijk dat deze vezels een financieel en uitvoeringstechnisch aantrekkelijk 
alternatief bieden voor toepassingen waar scheurvorming slechts beperkt mag 
optreden zoals bij schaalconstructies. Bij lage structurele belastingen, wanneer 
een bepaalde mate van vervorming geen probleem is (bijvoorbeeld in de 
mijnbouw), of de milieuomstandigheden te agressief zijn voor de toepassing van 
staalvezels, dan zijn deze vezels te verkiezen boven staalvezels. Onder deze 
categorie vallen onder andere de structurele polypropyleenvezels. 

Hoogwaardige carbonvezels vallen ook onder de structurele synthetische vezels, 
maar laten veel betere eigenschappen zien. Toepassingen voor deze vezels 
moeten vanwege de prijs vooral gezocht worden in kleinschalige en kwalitatief 
hoogstaande toepassingen. 

Structurele staalvezels zijn het meest toegepaste als vezelwapening in beton 
vanwege de hoge E-modulus en hoge treksterkte in combinatie met een goede 
prijs/kwaliteit verhouding. Uitgebreide ervaring en een hoog kennisniveau maken 
het tot een toegankelijk onderzoeksterrein. 
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3.9 Conclusie 
Na de evaluatie van de vele verschillende vezelsoorten, is er besloten om voor 
het onderzoek verder te gaan met staalvezels. De volgende argumenten zijn 
daarbij doorslaggevend geweest: 

• Staalvezels hebben een gunstig constructief gedrag 

• Staal heeft zich bewezen als een goede combinatie met beton 

• Van alle vezelsoorten zijn staalvezels het beste onderzocht en is er veel 
praktijkervaring mee opgedaan 

• Er is al een bestaande staalvezelindustrie die zich richt op de betonmarkt 

• Staalvezels hebben een gunstige prestatie/prijs-verhouding, wanneer alle 
meespelende factoren worden meegewogen, zoals materiaalkosten, 
materiaalgebruik, arbeidstijdreductie, totale uitvoeringstijd, transportkosten, 
gewichtsbesparing, vermindering materiaalverlies door rebound, etc. 

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan de toepassing van staalvezels. Hieronder 
zijn er een aantal op een rijtje gezet: 

• Risico op verstoppingen 
• Risico op roestvorming op betonoppervlak 
• Moeilijk toepasbaar in een agressieve omgeving 
• Verhoogde slijtage spuitmaterieel 

In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de specifieke 
eigenschappen van staalvezelbeton en de eventuele problemen die een 
succesvolle toepassing van staalvezels in spuitbeton in de wèg staan. 
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4. Vorm & Methode 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het onderwerp hoe de staalvezels, die 
geselecteerd zijn in het vorige hoofdstuk, het beste kunnen worden ingezet om 
tot een hoogwaardig vezelbeton te komen. Hiervoor is de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: 

"In welke vorm en volgens welke methode kunnen de gekozen vezels het beste 
worden toegepast?" 

4. 1 Vezelbeton 
Het fenomeen van het versterken van beton of andere bouwmaterialen met 
behulp van vezels lijkt een tamelijk nieuw idee te zijn. Niets is echter minder waar. 
Al in de oudheid werd gebruik gemaakt van strovezels om de brosse lemen 
bouwstenen een zekere taaiheid mee te geven. Ook werd bijvoorbeeld 
paardenhaar gebruikt om metselspecie te versterken. In het begin van de 206 

eeuw begon men asbestvezels toe te passen in beton en met de grote aandacht 
voor composiet materialen in de jaren '50 groeide de interesse voor 
vezelversterkt beton. Toen de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het 
gebruik van asbestvezels eenmaal bekend waren, was er behoefte aan andere 
vezelsoorten om de plaats van de asbestvezels over te nemen. De in de 
jaren '60 geïntroduceerde staal-, glas- en synthetische vezels kwamen hierdoor 
meer in de belangstelling te staan. 

Hoewel het eerste patent op het gebruik van staalvezels in beton al dateert uit 
1874, kwam systematisch onderzoek naar het constructieve gedrag van 
vezelbeton pas honderd jaar later op gang. Gedurende lange tijd heeft men 
geprobeerd om de vezelgehaltes in de betonmix te verhogen, om zo de sterkte 
en ductiliteit van het beton te verhogen. Een toenemend vezelvolume had echter 
altijd het nadeel van een geringere verwerkbaarheid. Nieuwe technieken en 
samenstellingen kunnen op dat vlak uitkomst bieden. 

------------------------------------~ 
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Afbeelding 4.1-1: Verdiepingsvloer in staalvezelbeton in Estland. Let op het bijna ontbreken van 
wapeningsstaven. 
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4.1.1 Constructieve werking 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen vezelversterkt beton en 
traditioneel gewapend beton. Vezelwapening berust op een heel ander 
constructief principe dan traditionele wapening met behulp van wapeningsstaven 
en -netten. In een goed uitgevoerde constructie in gewapend beton is het staal 
zo gedimensioneerd dat het tot vloeien kan worden belast. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat het wapeningsstaal goed wordt verankerd. De trekzone ligt 
hierbij onderin het vloerveld. Wanneer je dit zelfde principe zou toepassen op 
staalvezelbeton, werken alleen de vezels die in de juiste richting onderin de vloer 
liggen. Aangezien de vezels in principe in alle richtingen zijn georiënteerd, 
worden ze bij belasting ongelijk belast. Dat betekent dat wanneer de eerste 
vezels al breken onder de belasting, andere vezels het vloeistadium nog lang 
niet hebben bereikt. Het heeft daarom weinig nut om vezels zeer sterk te 
verankeren in het vezelbeton. 

Het idee achter de constructieve werking van bijvoorbeeld staalvezelbeton is 
echter heel anders: Staalvezelbeton is een ductiel, isotroop materiaal, dat niet 
elastisch maar plastisch moet worden benaderd. De vezels worden zodanig 
gedimensioneerd dat ze slippen in plaats van breken. Bij het ontstaan van de 
eerste, lichte, scheurvorming in het beton worden de aanwezige vezels 
geactiveerd en overbruggen ze de scheuren. Op deze manier dragen ze de 
optredende krachten over naar omliggende gebieden waar vervolgens weer 
kleine scheuren ontstaan. Ook hier worden dus weer nieuwe vezels geactiveerd. 
Er vindt daardoor een grote mate van krachtverdeling plaats in de constructie 
waardoor scheurvorming beperkt blijft. Vezelversterkt beton vertoont hierdoor 
meestal meerdere kleine scheuren in plaats van enkele grote scheuren. In deze 
benadering werken vezels in diagonale richting juist extra gunstig, doordat ze de 
krachten in het beton beter verdelen. 

Onderzoek van ArcelorMittal wijst uit, dat de drukzone in een vloer van 
staalvezelbeton beperkt is tot de bovenste 15 mm van de constructie. Alle in het 
beton aanwezige vezels onder die 15 mm werken mee aan het opvangen en 
herverdelen van de trekkrachten. Juist het grote aantal vezels in alle richtingen 
zorgt voor een efficiënte herverdeling van de krachten over de constructie. 

- 56 -



4.1.2 Ductiliteit en strain hardening 
Door de vele mogelijke toepassingen is beton uitgegroeid tot het meest gebruikte 
bouwmateriaal in de wereld. Naast een hoge druksterkte heeft beton een zeer 
lage weerstand tegen trekspanningen. Onder invloed van trekspanning ontstaan 
er al snel scheuren, die zich vervolgens gemakkelijk uitbreiden. Dit wordt ook wel 
uitgedrukt als een lage "ducti liteit" of "taaiheid". 

Ductiliteit 
Ductiliteit is de mate waarin het beton vervorming toelaat onder invloed van 
scheurvorming, zonder dat de constructieve eigenschappen ervan in gevaar 
komen. Wanneer het materiaal een lage ductiliteit kent, laat het dus een bros 
breukgedrag zien: Het materiaal bezwijkt plotseling onder invloed van een 
oplopende belasting. Om het probleem van de lage treksterkte en lage ductiliteit 
van beton op te lossen, wordt er wapening toegepast in betonconstructies. De 
meeste toepassingen van vezelbeton hebben een lage vezeldosering, waardoor 
er slechts een geringe verbetering optreedt aan de eigenschappen van het 
beton. De ducti liteit wordt verhoogd, maar er vindt nauwelijks verbetering van de 
treksterkte plaats. Onder de invloed van de ontwikkeling van hoge sterkte 
vezelbeton , wordt de toegevoegde constructieve waarde van de vezels 
aanzienlijk groter. Vanaf doseringen van ongeveer 1 tot 1,5 volume% aan 
staalvezels (1 volume% = 78 kg staalvezels per m3 beton) vindt er een effectieve 
vorm van herverdeling van de optredende krachten plaats in het vezelbeton, wat 
leidt tot "strain hardening". 

Strain hardening 
Doordat homogeen verdeelde vezels in een betonconstructie zorgen voor een 
goede krachtsverdeling, ontstaan er meerdere kleine scheuren verdeeld over de 
constructie. Met elke nieuwe scheur worden er vezels geactiveerd die voorheen 
niet bijdroegen aan de constructieve eigenschappen van het beton. In 
tegenstelling tot de verwachting neemt de treksterkte van het beton hierdoor juist 
toe na het optreden van de scheuren. Dit verschijnsel wordt ook wel "strain 
hardening" genoemd en is kenmerkend voor vezelversterkt beton met hogere 
vezelgehaltes. Bij gewapend beton zou de treksterkte na de eerste scheur 
namelijk lokaal bijna nul worden, terwijl bij vezelversterkt beton de treksterkte 
nog toeneemt. Dit proces gaat door totdat de vezels maximaal belast zijn en uit 
de betonmatrix worden getrokken of breken. Het gevolg is een afname in de 
treksterkte, het zogenaamde "strain softening". Het optredende krachtsverloop 
wordt weergegeven in de grafiek van afbeelding 4.1-2 . 
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Afbeelding 4.1-2: Krachtsverloop onder invloed van "strain hardening"in staalvezelbeton 

(Bron: Ivan Markovic, 2006) 

Het optreden van strain hardening is een cruciaal fenomeen voor de definitieve 
doorbraak van staalvezelbeton. Laagwaardig staalvezelbeton kent een 
progressief scheurverloop, waarbij eenmaal optredende scheuren de neiging 
hebben om zich steeds verder uit te breiden en te verbreden. Als gevolg van dit 
fenomeen is het op dit moment niet toegestaan om staalvezelbetonvloeren 
boven begane grond niveau te bouwen. Staalvezelbeton waarstrain hardening 
optreedt, kent het probleem van progressieve scheurvorming niet, waardoor het 
veilig toegepast kan worden in een constructieve functie. 

Hoge vezeldoseringen kennen echter ook nadelen. In principe geldt dat een 
hogere vezeldosering leidt tot een verminderde verwerkbaarheid van het 
vezelbeton. Ontwikkelingen op het gebied van hulpstoffen en 
betonsamenstellingen maken het toch mogelijk om een goed verwerkbaar beton 

·te maken met een hoge vezeldosering. Hiervoor is echter een goede 
procescontrole nodig, zowel bij de ontwerpende partijen, de betoncentrale als de 
uiteindelijke verwerkers op de bouwplaats. Op dit moment is het nog erg lastig 
om op grote schaal hoogwaardig vezelbeton te produceren in Nederland. De 
betoncentrales en de verwerkers zijn er nauwelijks op ingesteld en er zullen eerst 
technische en organisatorische verbeteringen moeten doorgevoerd worden om 
een succesvolle toepassing van hoogwaardig vezelbeton mogelijk te maken. In 
hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 

- 58 -



4.2 Scheurvorming 
Bij elke betontoepassing is er in meer of mindere mate sprake van 
scheurvorming. Dit is echter niet direct met het blote oog te zien in de vorm van 
de duidelijk zichtbare macroscheuren. Het is belangrijk om scheurvorming in het 
beton te beperken, omdat het de duurzaamheid van het betonnen bouwdeel 
negatief beïnvloedt. De trekkrachten in het element concentreren zich in de zone 
met scheurvorming, aangezien daar de doorsnede het kleinst is. De scheur 
breidt zich hierdoor verder uit, tot het element bezwijkt. 

Een ander nadeel van scheurvorming is de blootstelling van de eventueel 
aanwezige wapeningsstaven aan vocht en eventuele chloorhoudende zouten. De 
natuurlijke bescherming van het staal door het omliggende beton functioneert 
niet meer door de scheurvorming en de wapening gaat roesten. Omdat dit een 
expansieve reactie is, zet de stalen wapening uit, wat het beton verder laat 
barsten. Dit proces wordt betonrot genoemd. Ook betonrot leidt uiteindelijk tot het 
bezwijken van het constructiedeeL Bij een juiste betonsamenstelling en 
voldoende dekking van de wapening is betonrot relatief eenvoudig te voorkomen. 

Hieronder volgt een overzicht van verschillende schademechanismes en hun 
kenmerken. De letters verwijzen naar de verschillende patronen op afbeelding 
4.2-1 . 

• Sedimentatie- of zettingsscheuren (A, B, C) ontstaan al binnen enkele 
uren na het storten van beton door bleeding en komen onder meer voor in 
dikke platen en bovenin kolommen. 

• Plastische krimpscheuren (D, E, F) ontstaan ook al op de eerste dag sinds 
het storten en kunnen voorkomen worden door een doelmatige 
nabehandeling. 

• Thermische krimpscheuren (H, I) in jong beton. Bij de uitharding van 
cement komt hydratatiewarmte vrij en in veel gevallen is de vervorming 
door thermische uitzetting en krimp verhinderd, bijvoorbeeld bij het storten 
van een betonwand op een reeds verharde vloer. 

• Scheuren door temperatuurbelasting. Ook uitgehard beton kan nog 
aanzienlijk uitzetten en krimpen in de verschillende seizoenen en door de 
zon, wat ook scheuren kan veroorzaken bij een onjuiste detaillering van 
dilaties. 

• Scheuren door uitdrogingskrimp en craquelé (J, K) door een te hoge 
water-cementfactor. Dit type craquelé (oppervlakkig, alleen in betonhuid) 
hangt soms samen met het gebruik van een stalen bekisting of 
onvoldoende nabehandeling en treedt ook alleen op in de uithardingsfase 
van beton. 
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• Scheurvorming door wapeningscorrosie (L, M). Indringing van C02 uit de 
lucht en onvoldoende betondekking leiden tot carbonatatie geïnitieerde 
wapeningscorrosie. Ingemengd of ingedrongen chloride (bijvoorbeeld uit 
dooizouten) leidt tot chloride geïnitieerde corrosie van de wapening, 
waarbij zich vaak bruine roestproducten aftekenen ter plaatse van de 
scheuren. 

• Scheurvorming tengevolge van alkali-si/icareactie (N) in vochtige locaties 
en doorgaans pas na vele jaren. 

--- r~ -----..-·-
plus roestplekken 

Afbeelding 4.2-1: Verschillende schademechanismes (bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat) 
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4.2.1 Ontstaan en voorkoming scheuren 
Lichte scheurvorming is een niet te voorkomen onderdeel van bouwen met beton. 
De eerste (micro)scheurvorming ontstaat in de cementmatrix, vaak op de 
grenslaag met het toeslagmateriaaL Bij een correcte toepassing van vezels in het 
beton, wordt de cementmatrix versterkt, waardoor microscheuren minder 
makkelijk ontstaan en zich minder snel kunnen uitbreiden. 

Scheurmodellen en basisvergelijkingen zijn een middel om de vereiste wapening 
te berekenen, nodig om de macro-scheurwijdten te beheersen. Er kan gesteld 
worden dat hoe fijner de wapening wordt verdeeld, hoe gunstiger het 
scheurgedrag is. Vanuit die beredenering is het toepassen van vezelwapening 
ter voorkoming van scheurvorming een interessant alternatief voor stalen 
wapeningsnetten. Staalvezels en andere constructieve vezels kunnen dan ook 
gebruikt worden om de taaiheid of ductiliteit van beton te verhogen, in feite het 
gedrag na de eerste scheurvorming. 

Naast scheurvorming in de verharde fase, is ook "jong beton" gevoelig voor 
scheurvorming. Tijdens de verharding neemt de vervormbaarheid van het beton 
af, terwijl de sterkte-ontwikkeling nog niet echt op gang is gekomen. Traditioneel 
wordt er een stalen krimpnet in het beton verwerkt, die er voor zorgt dat 
oppervlaktescheuren zich niet verder in het beton kunnen uitbreiden. De scheur
beperkende functie van de wapeningstaven begint al direct na het storten van 
het beton: De rekcapaciteit van het beton neemt toe dankzij de scheurverdelende 
werking van de wapening. Het functioneren van een krimpnet hangt echter sterk 
af van de nauwkeurigheid van de plaatsing ervan, namelijk dicht bij het oppervlak. 
Helaas laat dat door verschillende oorzaken nog wel eens te wensen over. 
Tegenwoordig wordt daarom vaak de voorkeur gegeven aan polypropyleen 
vezels, die fungeren als krimpwapening. Deze zorgen voor een eenvoudig toe te 
passen driedimensionale versterking van de cementmatrix. De vezels voorkomen 
krimpscheuren, of gaan verdere uitbreiding tegen. 

Er zijn verschillende manieren om scheurvorming te voorkomen: 

• Het bereiden van het beton met een zo laag mogelijke w/c factor 

• Toepassen van een stabiel betonmengsel 

• Gebruik maken van krimpwapening in het beton 

• Voorkomen van ontmenging tijdens storten/spuiten 

• Goede nabehandeling en bescherming van het jonge beton 
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Afbeelding 4.2-2: Scheurvorming in een proefopstelling voor een verdiepingsvloer van hoogwaardig 
staalvezelbeton 

Bij de toepassing van normaal vezelbeton is scheurvorming altijd een belangrijke 
factor om rekening mee te houden. De scheurvorming is namelijk progressief, 
wat wil zeggen dat wanneer eenmaal een scheur is ontstaan, deze zich in de 
loop van de tijd zal blijven uitbreiden bij gelijkblijvende belasting. Dit fenomeen 
kan uiteindelijk leiden tot het bezwijken van de constructie. Een oplossing 
hiervoor is het gebruik van een vezelbetonmengsel met goede 
herverdelingseigenschappen. Dat vindt plaats bij beton met 1 tot 1 ,5 volume% 
vezels, wat ongeveer gelijk staat aan 78 kg/m3 beton. De gebruikelijke dosering 
op dit moment ligt tussen de 25 en 40 kg vezels/m3 beton. 
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4.3 Staalvezel versterkt spuitbeton 
Hoewel Steel Fiber Reinforeed Shotcrete (SFRS) al bijna 30 jaar succesvol wordt 
gebruikt voor de stabilisatie van mijn- en tunnelwanden, is het begrip van de 
constructieve werking ervan nog erg beperkt. Met de komst van constructieve 
synthetische vezels zijn er weer extra variabelen geïntroduceerd, die ook nog 
niet volledig begrepen worden. De keuze voor de toepassing van een bepaalde 
vezel of betonsamenstelling is te lang gebaseerd geweest op de bijna trial and 
error ervaringen van andere mijn- of tunnelbouwers. 

Vanaf de jaren '90 is er een verdere professionalisering van het SFRS-gebruik in 
gang gezet. Nieuwe testmethodes zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen 
en er zijn normen ontwikkeld waarin duidelijke prestatie-eisen worden gesteld. 
De testmethoden die de laatste jaren zijn ontwikkeld voor SFRS, concentreren 
zich vooral op de buigtreksterkte van het beton na de eerste scheurvorming. Dit 
is ook wel bekend als de ductiliteit of taaiheid van het beton (zie §4.1.2). Uit de 
onderzoeksresultaten van de vele beschikbare testmethoden blijkt dat: 

• De werking van de verschillende vezelsoorten enorm verschilt 

• Veel tests verkeerd worden uitgevoerd 

• De meeste onderzoeken lastig te dupliceren zijn 

• Er nauwelijks rekening wordt gehouden met de specifieke 
randvoorwaarden van het beoogde project als: bodemgesteldheid, op 
locatie beschikbare grondstoffen, toepassingsgebonden kwaliteitseisen en 
de fysische eigenschappen van het geproduceerde materiaal. 

Door het ontbreken van een standaard voor de eigenschappen van vezels, is de 
informatievoorziening hierover vooral in de handen van de vezelfabrikanten. De 
ervaring leert dat fabrikanten hun vezels verkopen met behulp van de gunstigste 
testgegevens die in de loop der jaren zijn vergaard. Door een gebrek aan kennis 
over de afwijkende eigenschappen van vezelbeton ten opzichte van traditioneel 
gewapend beton, zijn de testgegevens die de laboratoria hebben verzameld 
echter niet altijd juist. Dit kan leiden tot een onrealistisch en daarmee gevaarlijk 
verwachtingspatroon. In hoofdstuk 7 wordt nader op deze problematiek ingegaan. 
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4.4 Constructieve concepten 
Om de mogelijkheden voor de toepassing van vezelversterkt spuitbeton te 
vergroten, is het interessant om te kijken of met een andere samenstelling of 
procedé betere constructieve eigenschappen zijn te behalen. Hiervoor zijn 3 
potentierijke ideeën onderzocht, die zich in het verleden al hebben bewezen in 
een andere toepassing. In de afweging wordt ook meegenomen of de gebruikte 
principes overdraagbaar zijn naar gebruik in spuitbeton. In de komende 3 
paragrafen worden de principes van de 3 concepten uitgelegd, waarna er in 
§4.4.4 een keuze wordt gemaakt voor het beste concept. 

Afbeelding 4.4-1 : Voorbeeld van een gemechaniseerde toepassing van spuitbeton in de 
westerseheldetunnel door BAM Betontechnieken 
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4.4.1 Hybride vezelbeton 
In het kader van zijn promotieonderzoek heeft Ivan Markovic aan de TU Delft een 
nieuw hoogwaardig vezelbeton ontwikkeld. Dit wordt hybride vezelbeton 
genoemd, omdat het gebruik maakt van de combinatie van lange en korte 
staalvezels in 1 mengsel. In het onderzoekstraject zijn in totaal 15 verschillende 
mengsels beproefd, bij vezelgehaltes van 1 tot maximaal 7 volume%, waarbij 1 
volume% gelijk staat aan 78 kg staalvezels per m3 beton. Ter vergelijking: 
conventioneel vezelbeton heeft vaak een vezelgehalte tussen de 20 en 40 kg/m3

. 

Voor zijn promotieonderzoek heeft Markovic korte rechte staalvezeltjes 
(vezellengtes 6 en 13 mm) gecombineerd met lange gehaakte staalvezels 
(vezellengte 30 tot 60 mm) en beproefd in verschillende verhoudingen. 

Tot nu toe was het gebruikelijk om slechts é~n type vezel in een specifiek 
mengsel te gebruiken. De toegevoegde waarde van de vezels is dan relatief laag. 
Hoewel de ductiliteit iets verbetert, blijft de treksterkte over het algemeen gelijk. 
Bij toepassing in dragende constructies blijft dus de behoefte aan traditioneel 
wapeningsstaal. 

short fibres 
bridge 
microcracks 

a) 
long fibre microcracks 

b) long fibres bridge 
macrocracks 

Afbeelding 4.4-2: Schematische weergave van werking hybride vezelbeton 

Uit het onderzoek bleek, dat de eigenschappen van de korte en lange 
staalvezels complementair zijn. Waar de korte vezels de treksterkte verbeteren 
door het overbruggen van de microscheuren in de eerste fasen van de 
trekbelasting, worden de lange vezels pas actief bij de grotere macroscheuren, 
waardoor ze de ductiliteit of taaiheid van het beton verbeteren (afbeelding 4.4-2). 
Daarnaast treedt er een fenomeen op dat synergie wordt genoemd: de 
combinatie van de 2 vezelsoorten levert een vezelbeton op met een hogere 
ductiliteit dan je op basis van de opgetelde waarden zou mogen verwachten. De 
2 vezelsoorten helpen elkaar als het ware om beter te presteren. Hierdoor biedt 
de combinatie van deze 2 vezeltypes veel betere eigenschappen dan het 
simpelweg verhogen van het vezelvolume van een enkele vezelsoort. 
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4.4.2 Tab-slab methode 
Jarenlang onderzoek van ArcelorMittal heeft er toe geleid, dat in Estland al 
enkele jaren staalvezelbetonvloeren volgens de Tab-slab methode worden 
toegepast bij de bouw kantoren en woningen in meerlaagse bouw. Het meest 
aansprekende voorbeeld hiervan is een 17 verdiepingen tellende kantoortoren in 
Talinn, waarvan de reguliere vloervelden uitsluitend gewapend zijn met 
staalvezels. Aanvullende wapening is alleen toegepast in de stijve kern en als 
onderwapening van kolom tot kolom. 

Afbeelding 4.4-3: Het storten van het staalvezelbeton op grote hoogte in Estland 

Praktijktesten 
In het kader van onderzoek van ArcelorMittal naar verdiepingsvloeren in 
staalvezelbeton zijn er in Luxemburg (2004) en in Estland (2007) constructieve 
testen uitgevoerd waarin vloervelden op ware grootte zijn beproefd. In 
Luxemburg is een vloerveld van 18 x 18 meter gebouwd, met een kolomstramien 
van 6 x 6 m en een vloerdikte van 200 mm. Het vloerveld in Estland had een 
kolomstramien van 5 x 5 m met een vloerdikte van 180 mm. De totale afmetingen 
van de opstelling in Estland bedroeg 15 x 15 meter. Bij beide experimenten werd 
er per m beton 100 kg gegolfde staalvezels toegevoegd met een dikte van 1 ,3 
mm en een lengte van 50 mm. 
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Volgens berekeningen zou het midden van het middelste vloerveld van het 
Luxemburgse experiment een belasting van 110 kN moeten kunnen verdragen 
en die in Estland een belasting van 100 kN. De eerste zichtbare scheuren 
ontstonden echter pas bij respectievelijk 200 en 125 kN, waarbij de opgetreden 
scheurvorming verliep volgens de vloeilijnentheorie. Bij het vervolg van de 
constructieve tests bleek de sterkte van de vloer te hoog om het geheel tot 
bezwijken te belasten. De test moest afgebroken worden nadat de vloer tot bijna 
30 cm was doorgebogen en als gevolg de vijzels instabiel dreigden te worden. 
Dit gebeurde pas bij een belasting van 470 kN in Luxemburg en zelfs 600 kN in 
Estland. Hoewel de vloeren in de proefopstellingen gescheurd waren, bleken ze 
nog steeds in staat tot het opnemen van grote belastingen. 

tbeeldingen 4.4-4: PrnefopsteUing van een vloerveld op ware grootte 

De projecten die gerealiseerd zijn volgens de Tab-slab methode laten zien dat 
het mogelijk is om succesvol verdiepingsvloeren te kunnen realiseren in 
staalvezelbeton. De bouwsnelheid in Estland kon omhoog van 2 naar 3 
verdiepingsvloeren per maand, waardoor het ook een economisch verantwoorde 
bouwmethode is. De toegevoegde waarde van de Tab-slab methode moet echter 
vooral gezocht worden in de doorgevoerde procesoptimalisatie. Investeringen in 
nieuwe doseer en mengapparatuur op de betoncentrale maken het mogelijk om 
hoge doseringen aan staalvezels homogeen door het speciaal ontworpen 
betonmengsel te verdelen. Op de bouwplaats zorgt een zorgvuldige verwerking 
en nabehandeling er voor dat vloeren en kolommen optimaal opgeleverd worden, 
zodat de oppervlaktes behandeld kunnen worden als schoon beton. 

Ondanks deze positieve verhalen zijn ook hier verbeteringen door te voeren, met 
name op het gebied van de toegepaste vezels en bijbehorende doseringen. De 
gegolfde staalvezels die nu gebruikt worden hebben met een dikte van 1 ,3 mm 
een relatief lage lengte/diameter verhouding en de vezelvorm is ook nog niet 
ideaal. De toepassing van hoogwaardiger vezels kan het mogelijk maken om met 
een lagere vezeldosering een beter resultaat te behalen, waardoor het de 
realisatie van staalvezelbetonvloeren nog concurrerender wordt. 
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4.4.3 Fibre C gevelpanelen 
Het Duitse bedrijf Rieder produceert dunne, glasvezelversterkte betonnen 
gevelelementen onder de naam Fibre C. Met behulp van een extrusieproces 
wordt een opbouw in 3 lagen gemaakt, waarbij de 2 buitenste lagen willekeurig 
gerichte en verspreide korte glasvezels bevatten. De middenlaag bevat meer 
geconcentreerde vezelbundels voor een goede constructieve werking van het 
paneel. Op deze manier kunnen heel lichte, efficiënte en zelfdragende 
gevelpanelen gefabriceerd worden met een hoge buigsterkte. De maximale 
afmetingen van de elementen zijn 1 ,2 bij 3,6 meter. Door de toepassing van 
glasvezelwapening is er geen probleem met eventueel benodigde betondekking 
of vlekvorming, waardoor de panelen extreem dun kunnen worden gemaakt (8 
tot 13 mm). 

Het gebruikte extrusieproces is bij uitstek geschikt voor lineaire producten op een 
vaste productielocatie. Het is daardoor moeilijk om een vertaalslag te maken 
naar een bouwmethode die het mogelijk maakt om (dubbel)gekromde vormen te 
bekleden met een laag vezelversterkt beton. Een constante stroom van 
vezelbeton met een vaste breedte kan niet inspelen op de relatieve verlengingen 
en verkortingen van de aanwezige krommingen van de schaal, waardoor deze 
productiemethode zich beter leent voor tweedimensionale constructie
toepassingen. De verdeling van verschillende lagen in het Fibre C paneel 
verdient nader onderzoek voor een grootschaliger toepassing die al dan niet in 
een meerlagensysteem ingezet kan worden. 
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4.4.4 Conclusie 
De beschikbare bandbreedte voor constructieve toevoeging van staalvezels aan 
spuibeton is vrij klein. or dit moment kan er normaal gesproken maximaal 50 á 
60 kg staalvezels per m beton worden gedoseerd, waar 40 á 50 kg/m3 

gebruikelijk is. In de huidige situatie wordt er altijd een enkele soort staalvezel 
toegevoegd aan het beton. De combinatie met de beperkte bandbreedte voor de 
mogelijke doseringen maakt dat de constructieve meerwaarde van de mengsels 
nog vrij klein is. Wanneer we in de toekomst betonschalen volledig willen kunnen 
wapenen met staalvezels zijn er daarom 3 mogelijkheden: 

• Verhogen van de vezeldoseringen door betere productie- en 
verwerkingsmethodes 

• Verhoging van het rendement van de staalvezels 

• Introductie van nieuwe hoogwaardige vezelsoorten of types 

Op basis van de bovenstaande criteria wordt er een vergelijking gemaakt tussen 
de 3 geselecteerde constructieve concepten die in de voorgaande paragrafen 
zijn behandeld. 

Tab-slab 
Bij het selecteren van de 3 vezelconcepten was het eisenpakket dat voortvloeit 
uit de keuze van het verspuiten van het vezelbeton nog niet helemaal helder. 
Gewapend met nieuwe inzichten naar aanleiding van het afstudeeronderzoek 
blijkt de Tab-slab methode van ArcelorMittal vooral interessant is vanwege de 
logistiek en het achterliggende proces. De gebruikte vezellengtes, doseringen en 
betoneigenschappen zijn namelijk niet toepasbaar in combinatie met spuitbeton. 

Fiber C 
Het concept van de Fiber C gevelpanelen is geoptimaliseerd voor het gebruik 
met glasvezels op een kleine schaal. Het extrusieproces lijkt op het eerste 
gezicht slecht verenigbaar met de beoogde (dubbel) gekromde vormgevingen 
waar dit afstudeeronderzoek zich op richt. De opschaling van de verdeling van 
de verschillende vezellagen over de doorsnede van de panelen verdient nader 
onderzoek in de toekomst voor toepassing in andersoortige producten of 
productiemethoden. 
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Hybride vezelbeton 
De toepassing van een hybride vezelmengsel in spuitbeton biedt in het kader van 
dit afstudeerproject het beste perspectief voor een vervolgonderzoek. Het 
verhogen van het constructieve rendement per kg staalvezel sluit aan bij de 
beperkte mogelijkheden die het verwerken van spuitbeton met zich meebrengt. 
Het is duidelijk dat de eigenschappen van spuitbeton sterk verschillen met die 
van het hoogwaardige zelfverdichtende beton uit het promotieonderzoek van 
Markovic. De uitdaging zal dan ook liggen in het vaststellen van de 
vertaalbaarheid van de gevonden principes. Om de haalbaarheid te kunnen 
vaststellen, zal er een praktijkproef opgezet worden, waarin verschillende 
samenstellingen geëvalueerd worden. 
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4.5 Een combinatie van vezels 
Zoals in §4.4.4 is te lezen, is er gekozen om verder te gaan met onderzoek naar 
de toepasbaarheid van een hybride vezelcombinatie in spuitbeton. De 
theoretische basis van dat onderzoek wordt hier verder uitgewerkt. 

Het concept van de combinatie van staalvezels in verschillende afmetingen in 
beton is voor het eerst beschreven door Rossi in 1987 en later in 1996, wat 
leidde tot de ontwikkeling van Multi-modal fibre reinforeed concrete (MMFRC). 
Het concept benut de werking van staalvezels op 2 niveaus: op materiaalniveau 
en op constructief niveau. 

engeprofi leerde korte staalvezels 
Een aantal producenten brengt ongeprofileerde korte staalvezels op de markt. 
Deze vezels hebben vooral effect op de treksterkte, maar zijn niet of nauwelijks 
in staat om op zichzelf de ductiliteit van het staalvezelbeton te verhogen. De 
ongeprofileerde vezels zijn vaak kort (maximaal enkele tientallen millimeters) en 
hebben een kleine diameter. 

De korte vezels worden vaak in grote aantallen in de mix gebruikt, waar ze op 
materiaalniveau de treksterkte van het beton verhogen. De werking is gebaseerd 
op het overbruggen van de microscheuren, die ontstaan in de eerste fase van 
trekbelasting. Door het ontstaan van de scheuren, worden de vezels actief en 
wordt de trekkracht van het beton vergroot. Uiteindelijk worden de korte vezels 
onder invloed van de trekkracht uit het beton getrokken. 

Geprofileerde staalvezels 
Deze vezels overbruggen macroscheuren en verbeteren daarmee draagkracht 
en de ductiliteit (taaiheid) van het beton op structureel niveau. Door de gehaakte 
vorm van de vezels hebben ze een betere hechting: de haak ontvormt zich 
langzaam bij het uittrekken, tot deze nagenoeg vlak is en uit het beton getrokken 
wordt. Geprofileerde vezels zijn vanwege productietechnische redenen langer 
dan 30 mm. 

Het proefschrift "High-Performance Hybrid-fibre Concrete" van Ivan Markovic (TU 
Delft, 2006) heeft aangetoond dat de eigenschappen van korte en lange vezels 
in beton niet alleen complementair zijn, maar ook leiden tot synergie: Het 
buiggedrag en het zuivere trekgedrag van hybride vezelbeton is beter, dan wat 
op basis van het resultaat van de enkel toegepaste vezels verwacht mag worden. 
De aanwezigheid van de korte vezels zorgt er namelijk voor dat de capaciteit van 
de lange vezels beter benut wordt (zie afbeelding 4.5-1 ). 
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Afbeelding 4.5-1 : Vergelijking constructief gedrag van alleen korte of lange vezels, de rekenkundig 
bepaalde sterkte samen en de werkelijke waarde van het samengestelde vezelmengsel in beton 

(Bron: Markovic 2006) 

De constructieve meerwaarde van de hybride vezelmixen wordt vooral 
veroorzaakt door het synergetisch effect van de vezelcombinatie. Hierdoor biedt 
het combineren van verschillende vezeltypes meer potentie voor het verhogen 
van de treksterkte en ductiliteit van het vezelbeton dan het zonder meer 
verhogen van het volume aan vezels. Het synergetisch effect wordt vooral 
veroorzaakt door 2 factoren. Naast de directe bijdrage van de korte stalvezels 
aan de verhoging van de treksterkte, zorgen de korte fijne vezels ook voor een 
hechtere betonmatrix, welke de lange vezels met eindverankering beter kan 
vasthouden. De toevoeging van 0,5 volume% fijne vezels resulteerde in het 
onderzoek in een toename met 250% van volledig gestrekte eindverankeringen 
van de lange vezels. Dit betekent dat de al aanwezige constructieve potentie van 
de lange vezels door de toevoeging van de fijne vezels beter benut kan worden. 
Hetzelfde principe is duidelijk waarneembaar bij een vergelijking van de 
treksterkte van een betonmengsel met enkele lange vezels en de berekende en 
werkelijke treksterktes van een hybride vezelmix (zie afbeelding 4.5-2). 
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Afbeelding 4.5-2: Vergelijking treksterktes van 2 vezelmixen met de berekende sterkte 

(Bron: Markovic 2006) 

Het onderzoek van Ivan Markovic laat spectaculaire verbeteringen zien van de 
constructieve eigenschappen van de verschillende vezelmixen. Het merendeel 
van de testen naar vezelcombinaties maakt echter gebruik van hoge sterkte 
beton of zelfverdichtende betonsoorten, in combinatie met hoge vezeldoseringen 
van 1 volume% staalvezels tot 7 volume% en hoger die vervolgens onderling 
worden vergeleken (zie afbeelding 4.5-3). 
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Afbeelding 4.5-3: Vergelijking van de buigtreksterktes van verschillende vezelmixen 
(Bron: Markovic 2006) 
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4.6 Opzet spuitproef 
Wanneer we de vertaalslag proberen te maken naar een toepassing van een 
hybride vezelmix in spuitbeton, worden we direct geconfronteerd met een veel 
lagere bovengrens voor de mogelijke vezeldoseringen en maximale vezellengte. 
De hoogst mogelijke vezeldosering ligt zelfs lager dan de laagst gebruikte 
vezeldosering in het onderzoek van Markovic. De in het onderzoek gebruikte 
zelfverdichtende hoge- sterkte betonsoorten zijn ook niet verenigbaar met de 
toepassing van spuibeton. 

De opzet van het onderzoek naar de toepasbaarheid van de gevonden principes 
uit het onderzoek van Markovic in spuitbeton is gericht op het gebruik van 
reguliere betonsoorten met een vastgestelde gewichtshoeveelheid aan 
staalvezels van 50 kg/m3

. Dit is gelijk aan de maximale toegepaste doseringen in 
de gangbare praktijk van de tunnel en mijnbouw. Hierbij is het doel om een 
materiaal te ontwikkelen met een hogere treksterkte en verbeterde duetiele 
eigenschappen. De mogelijk verbetering van de constructieve eigenschappen 
van SFRS draagt bij aan de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van 
het materiaal voor zelfdragende betonnen schaalconstructies en een vergroting 
van de vormgevingsvrijheid. 

De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden in de spuitproef, is er of bij 
de toepassing van een veel lagere vezeldosering in spuitbeton ook synergetische 
effecten optreden. Het optreden van synergie is namelijk cruciaal voor het 
realiseren van een constructieve meerwaarde ten opzichte van de al bestaande 
vezelbetonmengsels voor spuitbeton. 

Op basis van de testresultaten uit het onderzoek van Markovic (zie afbeelding 
4.5-3) is besloten om het onderzoek te verrichten met behulp van 2 vezeltypes in 
3 verschillende mengverhoudingen. Voor de fijne vezels is gekozen voor de 
OL 13/.20 vezel, welke in tegenstelling tot de kleinste vezel met lengte 6 mm ook 
effectief is bij lagere doseringen. Voor de langere vezel met eindverankering is 
gekozen voor de maximaal toepasbare vezellengte van 35 mm. Beide types 
staalvezels zijn afkomstig van het Belgische bedrijf Bekaert en worden geleverd 
onder de productnaam Dramix. Dit zijn uit laagkoolstof staaldraad koudgetrokken 
staalvezels, met over het algemeen een eindverankering in de vorm van een 
eindhaak. In tabel 4.6-1 zijn de kenmerken van beide vezeltypes op een rijtje 
gezet. Voor het bepalen van de optimale verhouding tussen de 2 geselecteerde 
vezelsoorten, worden er 3 verschillende hybride vezelmengsels getest. De 
resultaten van de 3 mengsels worden vergeleken met die van het 
referentiemengsel , welke volledig bestaat uit de RC 65/35 BN vezel. Voor een 
goed vergelijk van de verschillende mengsels is het totale gewicht aan 
toegevoegde vezels voor elk mengsel gelijk gehouden. Hierdoor is het 
onderlinge verschil in eigenschappen direct te beoordelen. 
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OL 131.20 RC66136BN 
' ---(1}_ 13mm 35 mm 
' I (cl) 0.20 mm 0.55 mm I 

; -·-"-ntlek ..... 65 65 
I 

i Elndwrankerlng nee ja 
I 
i Geleleefel nee ja 
I 

' 

Verzinkt nee nee 
' 

v.-.lktl 314.000 14.500 I 

T...utertde .2000 N I mm2 1345 N I mm2 I - - - - -·--

Tabel4.6-1 : Eigenschappen vezels 

OL131.20 RC-66136-BN 

Afbeelding 4.6-1 : De toegepaste vezels 

Er zijn een aantal factoren die een mogelijk positief testresultaat van de hybride 
mengsels kunnen verhinderen: 

• De vezeldoseringen liggen aanzienlijk lager dan bij eerdere experimenten 
met hybride vezeltoepassingen 

• Verwerkbaarheid en verdichting van het spuitbeton zijn moeilijker te 
realiseren 

• Exacte vezelgehalte in het uiteindelijke beton is afhankelijk van de 
hoeveelheid rebound 

De volledige opzet met de resultaten is te zien in Bijlage 2: Verslag en resultaten 
van de spuitproef 
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4. 7 Conclusie 
De toevoeging van staalvezels aan beton kan een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de verbetering van de constructieve eigenschappen van het materiaal. De 
lage maximale dosering van staalvezels in spuibeton zorgt voor een beperkte 
toegevoegde constructieve waarde van het materiaal. Hierdoor is het nog niet 
mogelijk om schaalconstructies volledig te wapenen door middel van vezelbeton. 

Een oplossing voor dit probleem kan gezocht worden in 3 richtingen: 

• Verhogen van de vezeldoseringen door betere productie- en 
verwerkingsmethodes 

• Verhoging van het rendement van de staalvezels 

• Introductie van nieuwe hoogwaardige vezelsoorten of types 

De keuze voor een onderzoek naar de toepasbaarheid van hybride 
vezelmengsels in spuitbeton richt zich met name op het verhogen van het 
rendement van de staalvezels. Een vergelijking van verschillende vezelmengsels 
met een referentiemengsel moet uitwijzen of er bij lage vezeldoseringen ook 
synergie optreedt in hybride vezelmengsels. De Een uitgebreide beschrijving van 
de spuitproef is te vinden in bijlage 2. 

- 76 -



- 77 -



5. Spuitmethode & Materieel 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de technische aspecten van het werken met 
spuitbeton. Verschillende technieken en de keuze aan materieel komen hierbij 
aan bod. De centrale vraag die in dit hoofdstuk behandeld wordt is: 

"Welke spuitmethode is het meest geschikt voor het realiseren van constructief 
vezelbeton en welk spuitmaterieel is daarvoor nodig?" 

5. 1 Spuitbeton 
Spuitbeton is een constructief beton dat door een slang naar de plaats van 
verwerking wordt getransporteerd en daar door middel van luchtdruk wordt 
aangebracht en verdicht. Het spuiten van beton onderscheidt zich van 
traditioneel gestort beton, omdat het mengen, transporteren, verwerken en 
verdichten over het algemeen in één arbeidsgang plaatsvindt. 

Al rond het jaar 1900 was men in staat om een betonmix te verspuiten voor een 
bouwkundige toepassing. De mix van cement, granulaten, water en hulpstoffen 
wordt op de gewenste plaats gespoten door middel van luchtdruk. De hoge druk 
waarmee het beton gespoten wordt, zorgt voor een automatische verdichting van 
het materiaal. Normaal gesproken wordt spuitbeton in dunne lagen aangebracht, 
waardoor er geen granulaten groter dan 8 mm kunnen worden gebruikt. 
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De Amerikaan Dr. earl Akeley zocht rond 1900 een methode om snel beelden te 
kunnen maken uit gips op een basis van staalgaas. De snelle uitharding van het 
gips zorgde voor problemen, waardoor de noodzaak ontstond voor een continu 
proces van gipsbereiding. Hij leidde het gipspoeder onder perslucht naar een 
spuitpistool, waar het vervolgens gemengd werd met water. Het gemixte gips 
verliet het pistool via de spuitmond en kon dan op de vorm van staalgaas 
gespoten worden. 

De techniek bleek ook uitermate geschikt voor het verspuiten van beton. 
Wanneer het gipspoeder werd vervangen door cement, was het pistool zeer 
bruikbaar voor reparaties aan bruggen en tunnels. earl Weber introduceerde 
spuitbeton in 1919 in Europa, waarna het vanaf de jaren '50 werd toegepast in 
de tunnel- en mijnbouw. Het verspuiten via de natte methode begon na WOII, 
maar heeft vooral in de laatste 20 jaar een grote ontwikkeling gekend. Dit is 
vooral te danken aan een verbeterde betonkwaliteit en nieuwe hulpstoffen die 
zorgen voor een betere verwerkbaarheid zonder de noodzaak voor een hoge wc
factor. 
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5.2 Spuitmethoden 
Er zijn 2 basistechnieken ontwikkeld voor het verspuiten van beton. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen respectievelijk de droge en de natte methode. De 
keuze tussen deze 2 methoden is afhankelijk van onder andere de hoeveelheid 
beton dat verspoten moet worden, de vereiste laagdikte per spuitgang, 
spuitafstand, eisen op het gebied van de maximaal toelaatbare stofoverlast en de 
behoefte aan bepaalde hulpstoffen. 

5.2.1 Droge methode 
De droge spuitmethode is nog vrijwel identiek aan de spuitmethode die Dr. Carl 
Akeley ruim 100 jaar geleden uitvond. Droge mortel wordt met behulp van 
perslucht door een slang gedrukt, waarna het in de spuitmond wordt vermengd 
met water. De kracht van de perslucht regelt de snelheid waarmee het 
betonmengsel de spuitmond verlaat. Om de hoeveelheid waterdamp die het 
betonmengsel in wordt geleid via de perslucht te controleren, wordt de lucht eerst 
door een entvochtiger gestuurd. Op deze manier kan de betonkwaliteit beter 
gecontroleerd worden. 

zand cement mixer droge 
morb!l 

@A, ....... -.. ~ .. _ 

ontvochtlger 

lucht 
compressor 

gun I 
transportslang spultko~ 

~---------------------w--nt-~-~~~~ 

waterpomp 

Afbeelding 5.2-1 : Principe droge methode 

Bij de droge methode wordt het water pas bij de spuitmond toegevoegd. De 
hoeveelheid toegevoegd water wordt hier afgesteld met behulp van een ventiel. 
Dit geeft de spuiter de gelegenheid om tijdens het spuitproces de betonmix naar 
behoefte aan te passen. Verdere aanpassingen kunnen worden gedaan door 
verwisseling van het mondstuk. Dit geeft invloed op de kracht en spreiding van 
de straal. 

Doordat het water pas bij de nozzle wordt toegevoegd is de droge spuitmethode 
bij uitstek geschikt voor werkzaamheden die vaak onderbroken moeten worden, 
of waar slechts kleine hoeveelheden verspoten worden. Daarnaast is het 
mogelijk om op grote afstand van de betonpomp te spuiten. De droge 
spuitmethode is door de grote stijfheid van de mortel bij uitstek geschikt om grote 
laagdiktes tot 250 mm in één arbeidsgang aan te brengen. 
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Naast de voordelen van de droge spuitmethode, zijn er ook een aantal 
zwaarwegende nadelen. Het belangrijkste nadeel is de beperkingen op het 
gebied van de toevoeging van hulpstoffen aan het beton. Hulpstoffen worden 
veelvuldig ingezet bij het verwerken van spuitbeton om de kwaliteit en 
verwerkbaarheid optimaal te kunnen beïnvloeden. 

Het verspuiten van een droge cementmortel zorgt voor een relatief grote 
stofontwikkeling, wat een beperking kan zijn op sommige locaties. Goede 
resultaten op dit gebied zijn behaald door het water al enkele meters voor de 
spuimond toe te voegen. 

Wanneer we de uitvoerbaarheid van de geplande spuitproef beschouwen, valt de 
droge spuitmortel af bij hoge vezeldoseringen. De droge mortel met bijvoorbeeld 
50 kg/m3 staalvezels is zo stijf, dat deze niet snel genoeg van de hopper in de 
rotator van de pomp zakt. Hierdoor krijgt de pomp niet doorlopend beton 
aangeleverd en zal de mortel met horten en stoten uit de slang komen. 

Bij het aanbrengen van spuitbeton volgens de droge methode is er een relatief 
hoog percentage aan rebound. Dit percentage is onder andere afhankelijk van de 
spuithoek en de water/cement factor en kan oplopen tot maar liefst 50% van het 
aangebrachte materiaal wanneer er boven het hoofd wordt gespoten. 

koppeling afsluitring 

behuizing 

waterring afsluiting 

mondstuk 
belijning 

Afbeelding 5.2-2: Spuitkop voor de droge methode 
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5.2.2 Natte methode 
De natte methode voor het verspuiten van beton is ontwikkeld in de jaren '50. 
Het belangrijkste verschil met de droge spuitmethode is dat reeds voorgemengd 
beton (dus met water) door middel van een wormschroef betonpomp door de 
transportslang wordt geduwd. In de spuitnozzle wordt perslucht toegevoegd voor 
de verwerking en indien nodig een spuitversneller. 

zand cement mixer 

n ~~~ Lil.~ 
waterpomp 

betonpomp tk I ~~~--------u_a_ns_po __ ~ __ n_g ________ ~~ul~o~· 

klcht ventlel 
compressor 

Afbeelding 5.2-3: Principe natte methode 

Bij grote projecten is het mogelijk om voorgemixt nat beton te gebruiken uit een 
betonwagen. Een betonsilo geeft meer mogelijkheden tot het afnemen van 
meerdere kleine hoeveelheden, waarbij het water vaak bij de dispensie van de 
mortel toegevoegd kan worden. Zo kan het beton direct in de betonpomp gestort 
worden. In de meeste gevallen wordt echter gekozen voor het mixen van het 
beton op de bouwplaats. Kant en klare zakken met droge mortel en bijvoorbeeld 
polypropyleenvezels als krimpwapening hoeven alleen nog maar gemengd te 
worden met water, waarna het beton verwerkt kan worden. De betonpomp mengt 
de mortel en duwt deze door de aanvoerslang met behulp van een wormschroef. 
Dit zorgt voor een constante hoeveelheid beton richting de spuitnozzle, maar de 
snelheid is te laag en de hoeveelheid beton is te hoog om het te kunnen 
wegspuiten. Daarom wordt bij deze methode in de spuitmond perslucht aan de 
mortel toegevoegd. Met het variëren van de hoeveelheid toegevoegde lucht is 
het mogelijk om de kracht van de straal direct te regelen. Door de spuitmond te 
wisselen is het mogelijk om de eigenschappen van de betonstraal te beïnvloeden, 
zoals de breedte en de spreiding van de straal, hoeveelheid materiaal, etc. 

Een belangrijk voordeel van het werken volgens de natte spuitmethode is de 
goede toepasbaarheid van een grote variatie aan hulpstoffen. Voor een goede 
verwerkbaarheid wordt de hydratatie van het beton met behulp van een vertrager 
uitgesteld, waardoor de mortel tot wel 11 verwerkbaar blijft. Bij de spuitmond 
wordt een versneller toegevoegd, waardoor het beton na aanbrengen in korte tijd 
opstijft. De toevoeging van onder andere superplastificeerders maakt het 
mogelijk om beton met zeer hoge vezeldoseringen probleemloos te verpompen 
en te verspuiten. De hoeveelheid rebound van deze spuitmethode is aanzienlijk 
lager dan bij de droge methode. 
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Een nadeel van de natte spuitmethode is de beperkte laagdikte die in een 
arbeidsgang aangebracht kan worden, hoewel de hogere stijfheid van SFRS het 
mogelijk maakt om toch met grotere laagdiktes te werken. Het werken volgens 
de natte spuitmethode brengt minder flexibiliteit met zich mee. Na het stilleggen 
van het spuiten moet de betonslang schoongemaakt worden voordat het beton 
de kans krijgt om uit te harden. Hierdoor is deze spuitmethode niet geschikt voor 
werken die vaak onderbroken worden. 

gegroefde : 
slang--: 

I 
I 

lucht injectie ring 

rubber mondstuk 

Afbeelding 5.2-4: Spuitkop voor de natte methode 
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5.2.3 Hoge capaciteit spuitbeton 
Als aanvulling op de bestaande natte spuitmethode hebben BAM 
Betontechnieken en leverancier Maxit een nieuwe natte spuitmortel ontwikkeld 
die met behulp van robottechnieken in een veel hogere capaciteit verwerkt kan 
worden dan de bestaande mortels. Het verspuiten van beton met een hoge 
capaciteit vereist een mortelslang met een grote diameter. Wanneer er beton 
wordt gespoten, zit deze mortelslang vol met mortel, waardoor deze te zwaar 
wordt om door de betonspuiter te kunnen worden gedragen. Als gevolg van de 
fysieke beperkingen van de betonspuiters is er daarom een robotarm ontwikkeld, 
die de bewegingen en de last van de betonspuiter overneemt. De robotarm kan 
worden aangestuurd met behulp van een joystick, of met behulp van PLC
besturing met laser. Dit is echter alleen geschikt voor grotere vlakken en wordt in 
Nederland alleen toegepast bij het aanbrengen van brandwerende bekleding in 
tunnels. Als gevolg van de nieuwe techniek is de capaciteit van de natte 
spuitmethode opgevoerd tot maar liefst maximaal 25 m3/uur _met een maximale 
laagdikte van tussen de 50 en 500 mm. 

De realisatie van een goede kwaliteit hoge capaciteit spuitbeton is alleen 
mogelijk door de toepassing van een spuitversneller. De toevoeging van een 
versneller op basis van aluminaat zorgt er voor dat de mortel binnen 60 
seconden aantrekt en de sterkteontwikkeling al na 5 tot 10 minuten begint. Het 
beton heeft na 20 tot 30 minuten voldoende sterkte (0,4 kN/mm2

) voor het 
dragen van het eigen gewicht van de gespoten laag, uitgaande van 100 mm per 
laag boven het hoofd. 

Hoewel de natte mortel in eerste instantie vanuit de betoncentrale aangevoerd 
werd, bleek dit moeilijkheden op te leveren wat betreft flexibiliteit. Nu wordt er in 
de tunnelbouw gebruikt gemaakt van silo's met droog cement, dat op de 
bouwplaats direct onder de silo met water wordt gemengd. De aanvoer van het 
natte beton wordt verzorgd door een wormpomp, waarbij de spuitversneller pas 
bij de spuitmond aan het mengsel wordt toegevoegd. 
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5.2.4 Vergelijking methoden 
Hoewel het eindproduct van de natte en de droge spuitmethode vergelijkbaar is, 
zijn er in de uitvoering toch grote verschillen te vinden. De aard van de 
werkzaamheden is daarom bepalend voor de optimale keuze ten behoeve van 
een specifiek project. In tabel 5.2-1 worden de verschillen in een schema op een 
rij gezet. 

Natte.~ltmethode .. ::.~ sPUitmethode 
Hogere opbrengst, gemiddeld 6 m3/uur. 

Hoge capacitieit Opbrengst gemiddeld 1 ,5 m3/uur 
Spuitbeton (robot) 10-25 m3/uur Tot maximaal 10 m3/uur 

Niet direct te wijzigen mortel/water Direct te wijzigen mortel/water 
verhouding verhouding 

Minder stofontwikkeling Meer stofontwikkeling 
Spuitmateriaal moet schoongemaakt Spuitproces probleem loos te 

worden na onderbreking onderbreken 
Algemeen toegepaste laagdikte tot 50 

mm, hoge capaciteit Algemeen toegepaste laagdikte 
Spuitbeton 50-500 mm 50-250 mm 

Water/cement factor 0.35- 0.45 Water/cement factor 0.3 - 0.4 
Veel mogelijkheden voor toevoeging van Beperkte mogelijkheden voor 

hulpstoffen toevoegen van hulpstoffen 

Rebound 5 - 15% Rebound 25 - 40% 
Minder goede aanhechting op bestaande Goede aanhechting op bestaande 

oppervlakken oppervlakken 
Hogere onderhoudskosten materieel door 

contact met 
de natte mortel en vocht Lagere onderhoudskosten materieel 

Grote homogeniteit aangebracht Lagere homogeniteit door manipulatie 
materiaal betonspuiter aan de nozzle 

Kleine afstand tussen betonpomp en Grotere afstand mogelijk tussen 
nozzle betonpomp en spuitnozzle 

... 
Tabel 5.2-l: VergehJkmg natte en droge spwtmethode 
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Uit het overzicht van tabel 5.2-1 valt af te leiden, dat het natte spuitsysteem de 
voorkeur heeft wanneer er sprake is van: 

• Grote oppervlakken die gespoten moeten worden 

• Bouwplaatsen waar veel stof en/ of rebound niet gewenst zijn 

• Toepassingen waarbij bepaalde hulpstoffen aan het spuitbeton 
toegevoegd moeten worden 

• Het aanbrengen van dunne lagen 

• Een kwetsbare ondergrond die niet bestand is tegen te grote spuitkracht 

• Toepassingen waar behoefte is aan een grote betonopbrengst door 
middel van hoge capaciteit spuitbeton 

Het droge spuitsysteem heeft de voorkeur wanneer er sprake is van: 

• Werkzaamheden die vaak en langdurig onderbroken moeten worden 

• Kleine reparatiewerken 

• Een moeilijk bereikbare bouwplaats (grotere afstand tot pomp mogelijk) 

De natte spuitmethode biedt de meeste mogelijkheden voor de toekomst en kent 
een bredere inzetbaarheid bij allerlei toepassingen. De mogelijkheden voor de 
toevoeging van hulpstoffen aan het beton zijn onmisbaar voor de toepassing van 
hoogwaardige spuitbetonmengsels en hoge vezeldoseringen. De betere controle 
op de hoeveelheid rebound heeft bovendien een groot economisch voordeel 
door de beperking van het materiaalverlies. Bij eventuele grootschalige 
toepassingen in de toekomst biedt de natte spuitmethode bovendien de 
mogelijkheid om in grote hoeveelheden verspoten te worden, wat op de lange 
termijn een groot effect heeft op de productiviteit. 
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5.2.5 Rebound 
Rebound is een grote kostenpost voor aannemers. Het is niet ongebruikelijk dat 
de totale hoeveelheid verspoten beton 50% tot 100% groter is dan de theoretisch 
ontworpen hoeveelheid. 

Wanneer de betonspecie de spuitmond verlaat, beweegt het materiaal met hoge 
snelheid naar het bespoten oppervlak. De lichtere delen zoals het cement, zand 
en de staalvezels vliegen met een hogere snelheid naar het oppervlak dan de 
grotere zware aggregaten. Wanneer de mortel in eerste instantie het bespoten 
oppervlak raakt wordt bijna 100% van het opgespoten materiaal teruggekaatst of 
weggeslagen. lets later ontstaat er een zacht oppervlak van cement zand en 
water, waarna het opgespoten materiaal zich makkelijker kan hechten en het 
aandeel rebound zakt naar normale waarden van minder dan 20% (afhankelijk 
van de spuitmethode). 

Rebound is dus het materiaal wat teruggekaatst wordt nadat het het bespoten 
oppervlak raakt. De mate van terugkaatsing wordt onder andere bepaald door 
factoren als de gebruikte techniek, spuithoek, luchtdruk en de deskundigheid van 
de betonspuiter. Hoewel het toepassen van een lagere luchtdruk zorgt voor 
minder rebound, wordt tegelijkertijd het materiaal onvoldoende verdicht, wat dus 
leidt tot een mindere kwaliteit van het beton. Het afstemmen van de luchtdruk op 
een specifieke situatie is daarmee afhankelijk van de ervaring en deskundigheid 
van de betonspuiter. 

Wanneer spuibeton wordt toegepast op een oppervlak met wapeningsnetten 
ervoor, dan stijgt de rebound van de grove aggregaten aanzienlijk. Dit 
veroorzaakt een verslechtering van het beton achter de wapening en leidt over 
het algemeen tot een kortere levensduur van het beton. Het genoemde effect 
wordt versterkt onder invloed van een minder gunstige spuithoek, zoals is 
uitgelegd in §2.2.3. Het voordeel van het toepassen van de droge spuimethode is 
het veel lagere reboundpercentage. Bij deze methode ligt het aandeel rebound 
over het algemeen tussen de 5 en 15%, terwijl bij de droge methode het aandeel 
rebound kan oplopen tot maar liefst 50%. De percentages van materiaalverlies 
die bovenaan de bladzijde zijn genoemd, zijn dan ook vooral van toepassing op 
de droge methode. 

Voor de reboundpercentages van staalvezels wordt algemeen aangenomen dat: 

rebound vezels = rebound grove aggregaten 

Wanneer er een constructief ontwerp wordt gemaakt op basis van een bepaalde 
hoeveelheid vezels, moet daarom altijd rekening worden gehouden met het 
rebound percentage. Het is niet ongebruikelijk om in eerste instantie een hoger 
percentage vezels dan beoogd toe te voegen, om uiteindelijk op de 
ontwerpdosering uit te komen. 
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5.2.6 Betonpompen 
Wanneer we het materieel beschouwen voor het verwerken van spuibeton, is de 
betonpomp het meest bepalende onderdeel van de totale opstelling. Onder 
invloed van een grote verscheidenheid aan spuitmethodes en toepassingen zijn 
er veel verschillende soorten pompen ontworpen. In Nederland wordt er over het 
algemeen gebruikt gemaakt van wormpompen. Hierbij is een wormschroef onder 
in de hopper { opvangbak voor de betonspecie) geplaatst, die door een roterende 
beweging het beton door de slang duwt in de richting van de spuitmond. 
Wormpompen zijn ongeschikt voor het verspuiten van hoge doseringen van stijve 
vezels. 

Voor het verspuiten van staalvezelbeton {SFRS) zijn zuigerpompen een beter 
alternatief, omdat er minder bewegende delen in zitten waar de staalvezels grip 
op kunnen krijgen. De meest gebruikte zuigerpompen zijn dubbelzuigerpompen, 
waarbij . de 2 zuigers van de pomp door een aandrijfcilinder hydraulisch met 
elkaar zijn verbonden, waardoor ze tegen elkaar inwerken. Op deze manier 
ontstaat er een constante stroom beton in de slang. Voor toepassingen waar de 
constantheid van de stroom van zeer groot belang is, zijn er nu ook 
betonpompen met 4 zuigers verkrijgbaar. 

Afbeelding 5.2-5: Dubbelzuigerpomp P 7.15 van Putzmeister. Beton wordt vanuit de truckmixer .iu de 
hopper gestort 
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Het algemene schrikbeeld onder betonspuiters in Nederland is dat het 
verpompen en verspuiten van staalvezelbeton onmogelijk is en zeer schadelijk 
voor de betonpomp. Tientallen jaren ervaring in de mijn en tunnelbouw hebben 
echter bewezen dat het zeer goed mogelijk is om staalvezelbeton te verspuiten, 
mits er een geschikte pomp voor wordt gebruikt zoals een dubbelzuigerpomp. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het zeer fijne zand veel abrasiever is 
dan de staalvezels en zich door zijn grootte veel gemakkelijker langs eventuele 
sluitringen of zwakke plekken in de pomp kan wringen. Aangezien zand een vast 
bestanddeel is van betonspecies, is het al dan niet toevoegen van staalvezels 
niet maatgevend voor een verhoogde slijtage van betonpompen. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is niet de hoogte van de 
vezeldosering bepalend voor de verpompbaarheid van staalvezelbeton, maar 
vooral de mixsamenstelling. Het in de mix aanwezige water, in combinatie met 
fijne deeltjes (<0,25 mm) zoals cement, vliegas en silica fume zorgen voor de 
juiste smering van de pompinstallatie van de spuitinrichting. Hulpmiddelen als 
plastificeerders veranderen de eigenschappen van het beton, maar dragen 
minder bij aan een goede verpompbaarheid. 

»*1 -z· 
Afbeelding 5.2-6: De aan de betonpomp gekoppelde reduceerbuis brengt de diameter terug van de 

uitgangsdiameter van de pomp van 100 mm naar 65 mm van het eerste stuk betons lang. 
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De toevoeging van versneller aan het beton bij de spuitmond gebeurt via een 
automatische doseerpomp. De pomp relateert de pompsnelheid van het beton 
aan de hoeveelheid versneller die doorgestuurd worden. De versneller wordt 
door een aparte pomp voortgestuwd. 

Als vuistregel wordt algemeen gesteld dat de maximaal toelaatbare lengte van 
een staalvezel nooit groter mag zijn dan 2/3 van de diameter van de nozzle. In 
de praktijk wordt deze regel vaak gehanteerd als een absolute ondergrens en 
kiest men ervoor om aan de veilige kant te gaan zitten (vuistregel + 1 maat 
groter). Bij de spuitproef (bijlage 2) is bewezen dat een verhouding van 1 op 1 
ook haalbaar is. Dit wordt veroorzaakt doordat de staalvezels zich richten in de 
stroomrichting van het beton door de slang. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat 
de verwerkbaarheid van het beton optimaal is. 

Wanneer er gewerkt wordt met staalvezelbeton is het van belang dat de 
staalvezels zo min mogelijk obstakels tegenkomen op hun weg naar de 
spuitnozzle. Voor zover mogelijk kan hiervoor het best voor de grootst mogelijke 
lengte van de spuitleiding gebruikt worden gemaakt van starre pijpen. De 
staalvezels kunnen hier namelijk geen grip op krijgen. Pas waar nodig kan dan 
een rubberen slang aangekoppeld worden voor de benodigde bewegingsvrijheid 
van de betonspuiter. 

Reduceerbuizen worden gebruikt voor het terugbrengen van de diameter van de 
spuitleiding (zie afbeelding 5.2-6). Op deze manier wordt er voldoende druk 
opgebouwd om de betonspecie goed te kunnen verspuiten. Voor een 
succesvolle toepassing van reduceerbuizen is het van belang dat deze de 
diameter van de spuitleiding heel geleidelijk terugbrengen. Wanneer er een grote 
diameterreductie moet plaatsvinden, kan er daarom beter gewerkt worden met 
meerdere reductietrappen die van elkaar gescheiden zijn door enkele meters 
betonslang. 
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5.2. 7 Automatisering 
De introductie van spuitrobots voor de verwerking van spuitbeton heeft het 
mogelijk gemaakt om na te gaan denken over de volgende stap in de 
automatisering van het spuitproces, namelijk die van een volledig of grotendeels 
computergestuurde spuitrobot 

Op plekken waar de wanden een vaste kromming hebben, zoals bij het spuiten 
van tunnelwanden, is het al mogelijk om gebruik te maken van een 
voorgeprogrammeerde spuitrobot Voor de plaatsbepaling van de spuitrobot zijn 
er een aantal verschillende systemen beschikbaar. Een interessante ontwikkeling 
hierin is een nieuwe spuitrobot van Meyco, die gebruik maakt van een 
ingebouwde 3D-scanner. Hiermee kan er controle uitgeoefend worden op de 
plaatsing en hoeveelheid van het aangebrachte spuitbeton. Stofontwikkeling op 
de spuitlocatie kan hierbij een complicerende factor zijn. Het stof zou kunnen 
zorgen voor een andere breking van het licht en op die manier afwijkingen 
veroorzaken. Daarnaast is de nu nog hoge prijs van de 3D scanner een 
beperkende factor. 

Putzmeister heeft gekozen voor een andere benadering genaamd Electronic 
Boom ControL Dit systeem maakt gebruik van 3 meetpunten voor controle van 
de dikte en vorm tijdens het betonspuiten. Op dit moment wordt er aanvullende 
onderzoek uitgevoerd aan het Fraunhofer instituut in Duitsland om een 
meetsysteem uit te werken. 

In een ideale situatie moet het in de toekomst mogelijk zijn om een 3D ontwerp in 
de computer uit te werken, waarna de spuitrobot bij de opblaasbare bekisting 
wordt geplaatst en deze middels een 3D-scanner inscant Vervolgens wordt de 
werkelijke situatie vergeleken met het ontwerpmodel, zodat precies bepaald kan 
worden waar welke hoeveelheid spuitbeton aangebracht moet worden. Hoewel 
dit nu nog als toekomstmuziek klinkt, lijkt de techniek al grotendeels aanwezig 
om dit te realiseren voor minder ingewikkelde geometriëen. 
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5.3 Toepassingen 
Buiten Nederland wordt 90% van al het spuitbeton toegepast voor grondkering, 
bestaande uit onder andere tunnelbouw, mijnbouw en hellingstabilisatie. In 
Nederland is het grootste marktaandeel voor spuitbeton echter te vinden in 
betonreparatie en -renovatie. De zeer goede hechting aan bijna alle 
oppervlakken en de mogelijkheid tot toevoeging van allerlei hulpstoffen naar 
gelang de omstandigheden, maakt het tot een zeer breed inzetbare techniek. 

Met de opkomst van treefarm architectuur is er nieuwe architectuurtaal ontstaan, 
die vanwege zijn complexe vormgeving moeilijk te bekisten is. De toepassing van 
spuitbeton maakt het mogelijk om met een enkele kist te werken, waardoor 
gekromde of organische vormen eenvoudiger te realiseren zijn. Ook 
koepelgewelven, dornes en silostructuren zijn op deze manier eenvoudig te 
maken. Een minder bouwkundige toepassing is te vinden in het maken van 
sculpturen, modelspuitwerk in de vorm van kunstmatige rotsen voor onder 
andere dierentuinen en themaparken, glijbanen, klimwanden en parkoersen voor 
watersporten en bobsleeën. 
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Zoals al eerder genoemd is, wordt spuitbeton in Nederland vooral ingezet voor 
betonreparatie en versterking. Hierbij moet worden gedacht aan reparatie van: 
beton beschadigd door betonrot, constructies met brandschade, bakstenen 
bogen en tunnels en de reparatie en versteviging van betonnen bruggen en 
andere kunstwerken 

Doordat spuitbeton gemakkelijk hecht aan ruwe oppervlakken en eenvoudig is 
toe te passen op moeilijk bereikbare plaatsen, is het ideaal voor 
tun de stabilisatie van m , en onde .. ".,, .. ,.,. .... r~ 

Afbeelding 5.3-3: tabi]isatie van een tunnelwand met behulp van een spuitrobot 
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Dankzij de goede hechtingseigenschappen wordt spuitbeton ook wel ingezet als 
een bekledingsmateriaal. Hierbij moet gedacht worden aan brandwerende 
bekleding voor staalconstructies, beschermende bekleding voor pijpleidingen, 
maar ook het stabiliseren van rotsen, dijken en hellingen. 

5.3.1 Voordelen spuitbeton 
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste eigenschappen en voordelen 
van spuitbeton ten opzichte van gestort beton voor de bouw van 
schaalconstructies op een rijtje gezet: 

• Reductie in mal-/bekistingskosten: het werken met spuitbeton maakt het 
mogelijk om moeilijk vormen met een enkelzijdige kist te realiseren, 
waardoor de bekistingskasten veel lager zijn dan bij een dubbele mal. 

• Een lage water/cement-factor in combinatie met de goede verdichting 
zorgt voor een hoge druksterkte van het beton 

• Hoge betonsterktes in combinatie met een snelle sterkteontwikkeling als 
gevolg van het gebruik van versnellers maken het mogelijk om in korte tijd 
een zelfdragende constructie te realiseren op bijvoorbeeld een 
opblaasbare mal. 

• De goede hechtingssterkte van spuitbeton maakt het mogelijk om beton 
op vrijwel alle oppervlakken en zonder bekisting aan te brengen. Hierdoor 
is het materiaal ook bruikbaar op anders onbereikbare plekken. 

• De toepassing van hoge capaciteit spuitsystemen maakt het mogelijk om 
zeer grote hoeveelheden spuitbeton in een korte tijd aan te brengen. 

• Het vermogen van spuitbeton om elke vorm te volgen zorgt voor een 
aanzienlijke reductie van de benodigde hoeveelheid beton bij 
onregelmatige oppervlakken. 
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5.4 BB-Con 
Het Vugtse bedrijf BB-Con is voor de realisatie van een nieuw gebouwconcept 
teruggegaan naar de basis van schaalconstructies. Het concept is gebaseerd op 
2 kruislings op elkaar geplaatste gewelven die vormgegeven zijn volgens de 
kettinglijn. Een kettinglijn is zodanig gevormd dat er in principe alleen 
drukkrachten in voorkomen. Het onderste gedeelte van de schaal is minder sterk 
als gevolg van de kleinere kromming. De bovenliggende verdiepingsvloer werkt 
echter als een soort voorspanning op dit gedeelte van de betonschaal, waardoor 
de schaal toch voldoende sterk is om eventuele externe belastingen op te 
vangen. Om de ontwerpprincipes op ware grootte uit te testen, zijn de bovenste 2 
verdiepingen van een ontwerp gerealiseerd op het TU/e terrein. 

Afbeelding 5.4-1 : Zijaanzicht van de proefopstelling op het TU/e terrein 

Het concept van BB-Con is gericht op eenvoud, snelheid en bouwgemak. Met 
behulp van een voorgevormde ballon voor het lastige bovenste deel van de 
schaal en een houten bekisting voor het minder gekromde gedeelte van de 
schaal op de begane grond, is de hele buitenschil in een zeer korte tijd bekleed 
met spuibeton. Afgezien van trekwapening die is opgenomen in de vloeren en 
een wapeningsnet in de schil ter hoogte van de verdiepingsvloer is de gehele 
constructie ongewapend uitgevoerd. De trekwapening in de vloeren zorgt voor de 
opvang van de spatkrachten van de betonschaal en het wapeningsnet in de schil 
ter hoogte van de verdiepingsvloer draagt het gewicht van die vloer via de 
wanden over naar de fundering. 
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De vormgeving die verantwoordelijk is voor dit bijzonder eenvoudige en daardoor 
snelle bouwsysteem is tegelijkertijd een belangrijke beperking van het concept. 
Hoewel het mogelijk is om te variëren met de hoogte en breedte van de 
kettinglijn, zit er toch een beperking aan het vormenarsenaal voor ongewapend 
bouwen. Daarnaast kun je je afvragen of het überhaupt verantwoord is om 
ongewapende schaalconstructies te bouwen. Hoewel er geen structurele 
trekkrachten optreden in de schaal , staat de constructie wel onder invloed van 
krimp, kruip, temperatuureffecten en eventuele externe puntlasten (zie §2.1.2). 
De externe puntlasten worden opgevangen door de voorspanning van de 
onderste schaaldelen en de krimp wordt gereduceerd door de toevoeging van 
PP-vezels aan het spuitbeton. Temperatuureffecten als gevolg van een ongelijke 
bezonning zullen echter spanningen veroorzaken in een ongeïsoleerde 
constructie en onder invloed van kruip kan de zorgvuldig ontworpen kettingl ijn 
van de constructie op termijn wel eens in gevaar komen. Wanneer als gevolg van 
kruip de druklijn niet meer binnen de constructie valt, ontstaan er buigende 
momenten die het ongewapende beton niet kan opvangen. Daarbij is de kruising 
van de gewelven toch al een zwakke plek, doordat de kromming van de 
constructie daar relatief klein is. Dit heeft in de bouwfase al geleid tot een 
gedeeltelijke instorting van het gewelf als gevolg van het aanbrengen van een te 
dikke laag beton ineens. 

Afbeelding 5.4-2: Het beschadigde kruising van de gewelven 
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De proefopstelling van BB-Con is een duidelijk voorbeeld van hoe er door slim 
om te gaan met verschillende bekistingstechnieken er zeer snel en met een 
minimum aan materialen een interessante constructie kan worden gebouwd. 
Spuitbeton is hiervoor een ideaal materiaal, doordat voor de bouw van de schil 
een éénzijdige bekisting nu voldoende is. De vormgeving is hiervoor volledig 
afgestemd op de krachtswerking, wat garant staat voor een geringe schaaldikte. 
De proefopstelling is gebouwd als een leer- en studieobject en heeft daardoor 
veel waardevolle informatie kunnen leveren voor de toekomstige realisatie van 
het daadwerkelijke gebouw. Bij de toepassing van experimentele technieken is 
het realiseren van een 1 op 1 proefopstelling waarschijnlijk de beste manier om 
op een veilige manier de vooraf bedachte principes uit te proberen. 

Afbeelding 5.4-3: presentatie afbeelding van het geplande eerste project. De bovenste 2 verdiepingen zijn 
gerealiseerd in de vorm van de proefopstelling op het terrein van de TU/e 
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5.5 Conclusie 
De natte spuitmethode biedt de beste toepassingsmogelijkheden voor SFRS. De 
brede inzetbaarheid van een groot scala aan hulpstoffen maakt de natte 
spuitmethode tot een zeer flexibele bouwmethode. De inzet van hulpstoffen in 
het betonmengsel is onmisbaar voor de toepassing van hoogwaardige 
spuitbetonmengsels en hoge vezeldoseringen. De betere controle op de 
hoeveelheid rebound heeft bovendien een groot economisch voordeel door de 
beperking van het materiaalverlies. Bij eventuele grootschalige toepassingen in 
de toekomst biedt de natte spuitmethode bovendien de mogelijkheid om in grote 
hoeveelheden verspoten te worden, wat op de lange termijn een groot effect 
heeft op de productiviteit. 

Voor de verwerking van SFRS kan het beste gebruik worden gemaakt van 
zuigerpompen. Deze pompen hebben relatief weinig slijtage en kennen een 
aanzienlijk kleinere kans op verstoppingen door de staalvezels. Voor de rest van 
de spuitinstallatie moet gestreefd worden naar een minimum aan obstakels voor 
de staalvezels. Op deze manier kan een ononderbroken productieproces het 
beste gewaarborgd worden. 
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6. Bouwindustrie 
Een onderzoek naar de goede en minder goede aspecten van de Nederlandse 
vezelbetonbranche, met als doel te komen tot een betere opzet van het 
ontwikkelings-Ibouwproces van vezelbetonconstructies. Hierbij wordt ingegaan 
op het proces vanaf de ontwerptafel en de productie en distributie van vezels, tot 
aan de uiteindelijke verwerking in een gebouw. De centrale vraag die in dit 
hoofdstuk behandeld wordt is: 

"Hoe is de Nederlandse vezelbetonindustrie op dit moment gestructureerd en op 
welke wijze zou dat beter kunnen?" 

Afbeelding 6.0-l: Het toevoegen van staalvezels direct in de truckmixer 
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6. 1 Praktijkproblemen 
Ondanks de grote mogelijkheden die staalvezelbeton biedt, blijkt in praktijk 1 op 
de 3 Nederlandse bedrijfsvloeren uitgevoerd in staalvezelbeton niet aan de eisen 
te voldoen. De oorzaken hiervoor zijn verspreid over heel de bouwketen. Over 
het algemeen kan gesteld worden dat ontwerpers, betoncentrales en verwerkers 
onvoldoende kennis hebben over de eigenschappen van vezelbeton. In 
bestekken wordt vaak gewerkt met alleen een beschrijving van het aantal kilo's 
aan vezels per kubieke meter beton, waardoor leveranciers van weinig 
perfarmante vezels de kans krijgen om hun relatief goedkope producten aan de 
man te brengen. Het gebrek aan goede productinformatie maakt het moeilijk om 
een goede vergelijking te maken tussen de verschillende vezelsoorten, waardoor 
de prijs uiteindelijk de bepalende factor wordt. 

In het productieproces van het beton worden vezels vaak te laat aan de betonmix 
toegevoegd, of met behulp van een mixer door het beton gemengd. Een 
betonmixer heeft echter niet de eigenschappen van een menger en kan daarom 
geen homogeen mengsel produceren onder deze omstandigheden. Daarbij komt 
nog dat verpakkingen van vezels niet in alle gevallen de juiste (gewichts-) 
hoeveelheid weergeven, de verschillen kunnen hierbij oplopen tot enkele kilo's. 
Uitspoelproeven tonen aan dat de hoeveelheid staalvezels per m3 beton enorm 
varieert: een theoretische dosering van bijvoorbeeld 30 kglm3 leverde werkelijke 
waardes van 20 tot 45 kg vezels per m3 beton op. Het resulterende gebrek aan 
homogeniteit van het vezelbeton leidt in de praktijk veelvuldig tot schades. 

Afbeelding 6.1-1 : Scheurvorming in een "vloeistofdichte" staalvezelbeton bedrijfsvloer. Aan de linkerzijde 
is een cilinder uitgeboord voor een inventarisatie van de schade. 
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In heel Nederland zijn er maar 3 gecertificeerde leveranciers van vezels en maar 
1 gecertificeerde betoncentrale voor staalvezelbeton. Deze betoncentrale is 
gecertificeerd voor 1 betonmix, die slechts in kleine hoeveelheden geproduceerd 
wordt. 

In veel gevallen is een gebrek aan communicatie een veroorzaker van 
problemen tijdens het verwerkingsproces. Vaak weten de verwerkers op de 
bouwplaats niet welke vezels er uiteindelijk gebruikt worden (dikte, lengte en 
kwaliteit), of merken pompbedrijven pas na het vastlopen van de pompen dat er 
staalvezels aan het beton zijn toegevoegd. 

Bij de realisatie van staalvezelbetonvloeren op palen worden vaak structurele 
fouten gemaakt. Om de optredende momenten en ponskrachten goed op te 
kunnen vangen, heeft een staalvezelbetonvloer voldoende dikte nodig boven een 
paal. De praktijk leert dat de funderingspalen uit gemakszucht vaak in de vloer 
worden gestoken, waardoor er weinig materiaal boven de paal zit. Door de 
plaatselijk te geringe dikte vindt er onvoldoende krachtsverdeling plaats, wat leidt 
tot constructieve schade. 

In de komende paragrafen wordt de opbouw beschreven van het productie
proces van staalvezelbeton. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan voor 
een betere procesopzet 
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6.2 Betoncentrale 
Naast het bepalen van de samenstelling en de verwerking van het beton op de 
bouwplaats of in de fabriek, is de productie van het beton op de betoncentrale 
een cruciale stap in de totstandkoming van een betonnen bouwdeel. Met het op 
de juiste manier mengen van de vooraf bepaalde bestanddelen, wordt de basis 
gelegd voor een kwalitatief goed eindproduct. Op dit moment is de productie van 
vezelbeton nog vaak een onderschat onderdeel van de totale productie op een 
centrale. Zowel op het gebied van de productie-installatie als de procesinrichting 
valt er nog veel te verbeteren. In de volgende paragrafen wordt hier nader op 
ingaan. 
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6.2.1 Productieproces 
Deze beschrijving van het productieproces van vezelbeton in een betoncentrale 
is het resultaat van een bezoek aan betoncentrale Raijmakers in Asten. De 
werkwijze op de verschillende centrales zullen kleine verschillen kennen, maar in 
grote lijnen is deze beschrijving illustratief voor de meerderheid van de 
Nederlandse betoncentrales. 

Moderne betoncentrales worden grotendeels aangestuurd door een centraal 
computersysteem. Vanuit de controlekamer wordt aan de hand van een 
gedigitaliseerde betonsamenstelling de doseerinstallatie aangestuurd in de 
mengtoren. Achtereenvolgens wordt er zand, grind en betongranulaat in het 
reservoir boven de menger gestort. Deze opvangbak is uitgerust met een 
weegcel voor de bepaling van het gewicht van de toegevoegde bestanddelen. 
Na het afwegen van alle bestanddelen wordt de inhoud van de opvangbak in de 
onderliggende menger gestort waar het cement en water wordt toegevoegd en 
alle bestanddelen gedurende enkele minuten worden gemengd. Nadat het 
mengen is afgerond, wordt de betonspecie in de onder de mengtoren 
gereedstaande truckmixer gestort. Per batch kan er 2,5 m3 beton worden 
aangemaakt, zodat er voor een volledig gevulde 14 kuubs truckmixer 6 batches 
moeten worden gedraaid. 

Afbeelding 6.2-1: Truckmixer staat klaar onder de mengtoren om de zojuist gemengde betonspecie te 
ontvangen 

Bij de toevoeging van de granulaten moet er rekening gehouden met de 
hoeveelheid aanhangend water. Het percentage aanhangend water wordt 
regelmatig gecontroleerd en wordt afgehaald van de totale waterbehoefte van de 
betonspecie. Naast grind mag er ook een bepaald percentage betongranulaat, 
afkomstig van sloopwerkzaamheden, gebruikt worden als grof granulaat. Hierbij 
moet wel rekening worden gehouden met de toename van de waterbehoefte van 
de mortel als gevolg van achtergebleven cementdeeltjes op het betongranulaat 
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fbe.eJding 6 .2-2: Vanuit de commlekamer van d betoncenttal wordt het gehele proces overzien, zowel 
digitaal als visueel. Het meest linkse scherm laat de hoeveelheden van de toegevoegde bestanddelen zien 

van de batch die op dat moment verwerkt wordt. 

Wanneer er een lading vezelbeton moet worden aangemaakt, verandert het 
vrijwel volledig gemechaniseerde proces van karakter. Hiervoor wordt er een 
persoon in de mengtoren gestuurd om de vezels handmatig te doseren. De 
staalvezels worden apart gedoseerd door dozen met vezels rechtstreeks via een 
bypass onder de mengerin de truckmixer te storten. Hierbij wordt echter geen 
rekening gehouden met een goede spreiding van de vezels ter voorkoming van 
vezelnesten. De vezels verdwijnen op een grote hoop in de truckmixer, waarna 
het de bedoeling is dat de toegevoegde vezels tijdens het transport naar de 
bouwplaats homogeen door de betonspecie vermengd worden. In andere 
gevallen worden vezels ook wel rechtstreeks in de truckmixer toegevoegd met 
behulp van een transportband (zie afbeelding 6.0-1) of door zakken met vezels al 
dan niet op de bouwplaats in de truckmixer leeg te schudden. 

De hoeveelheid betonspecie die per batch aangemaakt wordt, kan worden 
verhoogd door het grind via een bypass buiten de menger om naar de truckmixer 
te leiden. Op deze manier is het mogelijk om sneller een grotere hoeveelheid 
beton te produceren. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de 
minimale reistijd van de truckmixer, zodat de specie voldoende tijd krijgt om goed 
te mengen. 

- 105 -



Naast betongranulaat wordt ook het spoelwater, gebruikt voor het uitspoelen van 
de truckmixers op het eind van de dag, terug in het proces gebracht als 
onderdeel van het toe te voegen water aan de mortel. Ook hier geldt dat er maar 
een beperkt aandeel spoelwater toegevoegd mag worden in verhouding tot de 
hoeveelheid schoon water en dat er rekening moet worden gehouden met het 
gehalte aan (fijne) deeltjes dat in het water zit. 

De planning van de betonleveringen wordt digitaal beheerd, waarbij er rekening 
wordt gehouden met de voortgang op de bouwplaats en de te verwachten 
verkeersproblemen. Betonspecie blijft tot ongeveer 45 minuten na de productie 
verwerkbaar. Deze tijd kan verlengd worden door het gebruik van hulpstoffen als 
vertragers. Wanneer een truckmixer door vertraging op de weg of bijvoorbeeld 
een pechgeval in de problemen dreigt te komen door voortijdige uitharding van 
het beton, kan er met behulp van een intern waterreservoir extra water aan de 
betonmix worden toegevoegd om de verharding uit te stellen. Vanuit de 
controlekamer op de betoncentrale wordt de voortgang van elke truckmixer 
gecontroleerd (zie het meest rechtse scherm op afbeelding 6.2-2) op een digitale 
kaart. Een zender op de mixer geeft automatisch aan wanneer het beton wordt 
gelost. 
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6.2.2 Mogelijke verbeteringen 
Het grootste deel van het proces in de betoncentrale is volledig 
computergestuurd en wordt centraal gecontroleerd vanuit de controlekamer. 
Naast het automatisch doseren en mengen van alle bestanddelen, wordt er 
gekeken naar het verloop van de werkzaamheden op de bouwplaats, geschatte 
reistijden en eventuele problemen op de weg. Truckmixers zijn verder uitgerust 
met een zender, waardoor op de centrale precies te zien is waar ze zich 
bevinden en wanneer het beton uit de mixer wordt gestort. Het inzetten van 
computers voor de aansturing van het proces maakt het produceren van het 
beton minder gevoelig voor het maken van menselijke fouten en 
onzorgvuldigheden. In dat opzicht is het raar dat toevoeging van vezels in het 
beton nog steeds handwerk is. 

Over het algemeen zal iemand vanuit de controlekamer of elders uit het bedrijf 
naar de mengtoren gaan om ter plekke de vezels voor de betreffende batch toe 
te voegen. Dit gebeurt vaak niet op het meest ideale moment in het proces of 
niet op de juiste manier. De staalvezels worden in grofweg de juiste hoeveelheid 
op een grote hoop in de truckmixer gestort. Een volledig gevulde truckmixer van 
14 m3 heeft een wormschroef die is ontworpen om het beton te agiteren (licht in 
beweging houden) tijdens het transport naar de bouwplaats. Deze wormschroef 
is nagenoeg volledig ondergedompeld in betonspecie, waardoor deze niet in 
staat is om de te laat toegevoegde staalvezels over heel de mixer te verspreiden. 
Een truckmixer is dan ook geen menger en kan daar ook niet voor gebruikt 
worden. 
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Het doseren en spreiden van de staalvezels is het meest bepalende moment 
voor de homogeniteit en eindkwaliteit van het vezelbeton. Wanneer deze stap 
niet goed wordt uitgevoerd, kan zelfs een verder ideaal proces niet meer zorgen 
voor een goed eindproduct. Het is daarom belangrijk dat er een beter besef komt 
bij de betoncentrales van de belangrijke factoren in het productieproces van 
vezelbeton. Een gebrek aan homogeniteit van het vezelbeton is namelijk een 
belangrijke factor in het ontstaan van schades aan staalvezelbetonvloeren. De 
optredende schadegevallen brengen een groot afbreukrisico met zich mee voor 
de totale vezelbetonbranche, wat op de lange termijn bepalend kan zijn voor de 
toekomst van het vezelbeton. Bijna alle schadegevallen zijn echter vermijdbaar 
door een goede procesopzet en de correcte uitvoering daarvan. 

Voor een optimale opzet van de bereiding van vezelbeton dienen de toe te 
voegen vezels gezien te worden als een extra granulaat. Dit betekent dat ze 
samen met de granulaten in de menger worden gestort. Het is van belang om de 
vezels geleidelijk toe te voegen en op die manier bal- en brugvorming te 
voorkomen. De vezels worden dus niet alleen gedoseerd, maar ook gespreid. 
Een doseermachine is hier bijzonder geschikt voor. Betoncentrales zijn huiverig 
voor het toevoegen van vezels in de menger, omdat achtergebleven vezels 
terecht kunnen komen in andere betonleveringen. Dit is met name schadelijk in 
het geval van schoonbeton toepassingen. Daarnaast bestaat er de algemene 
opvatting dat het toevoegen van vezels in de menger zorgt voor een langere 
mengtijd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn wanneer de vezels samen met de 
granulaten in de menger worden gestort vóór het toevoegen van het water. 

De belangrijkste factor voor het succesvol implementeren van veranderingen in 
de werkwijze van betoncentrales moet gezocht worden in kwaliteitsdenken. Op 
dit moment is het afzetten van zo veel mogelijk beton een centrale doelstelling 
van de meeste centrales. Door de relatief kleine volumes en onbekendheid met 
de eigenschappen van vezelbeton wordt er weinig waarde gehecht aan de 
correcte verwerking van het materiaal. Dit houdt een verdere optimalisering van 
het productieproces tegen. 
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6.3 Vezeldosering 
Bij de totstandkoming van kwalitatief goed vezelbeton speelt controle op de 
vezelspreiding, vezeldosering en homogene menging van de vezels door de 
betonmatrix een cruciale rol. De voorzieningen die nodig zijn om optimale 
controle te krijgen over deze factoren, zijn helaas nauwelijks beschikbaar in de 
Nederlandse betoncentrales. Wanneer vezels worden toegevoegd in de menger, 
zullen er altijd enkele vezels achterblijven, die latere partijen beton kunnen 
vervuilen. Met het oog op de kwaliteitseisen die gesteld worden aan bepaalde 
betonproducten is dat niet altijd wenselijk. Planning van de werkvolgorde kan 
tegemoetkomen aan dit probleem. In Belgische betoncentrales wordt er vaak 
onderscheid gemaakt tussen zichtbeton en overig beton. Deze betonsoorten 
worden in verschillende mengers gemengd, waardoor het eventueel achterblijven 
van vezels geen probleem vormt in het productieproces. 

Wanneer we als Nederlandse betonindustrie de volgende stap willen zetten in de 
productie van hoogwaardig vezel beton, is het noodzakelijk om 
vezeldoseermachines in het productieproces te betrekken. Alleen dan is het 
mogelijk om op een verantwoorde en kwalitatief goede manier hoge 
vezeldoseringen homogeen door het beton te mengen. Over het algemeen is er 
slechts beperkt ruimte beschikbaar in de mengtoren van een centrale. Door de 
ontwikkeling van verschillende transporttechnieken voor de vezels hoeft dit 
echter geen beperkende factor te zijn voor de plaatsing van vezeldoseer
machines. 

Een doseermachine dient meerdere doelen: 

• Nauwkeurige bepaling van de totale hoeveelheid toegevoegde vezels 

• Toevoegen van de vezels in een constante stroom op een vooraf 
ingesteld tempo 

• Spreiden van de vezels ter voorkoming van bal- en brugvorming 

• Reductie arbeid en kans op menselijke fouten bij toevoeging vezels 

Er zijn verschillende concepten ontwikkeld voor de opzet van doseermachines, 
welke aan bod komen in §6.4. 
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6.4 lncite Fibre Dosing Systems 
De doseermachines van het Zweedse lncite zijn geplaatst op 4 weegcellen, die 
het afgegeven volume van de vezels negatief afwegen. Nadat de machine 
gevuld is met vezels uit bigbags of dozen (vullingscapaciteit tot 2500 kg 
staalvezels), wordt het gewenste gewicht ingegeven op de weegcomputer of aan 
de overkoepelende mixcomputer. De 2 trilmotoren aan beide zijden van de 
trommel genereren een schuddende beweging, die de vezels spreid en langs de 
spiraal aan de binnenzijde van de trommel omhoog laat lopen. Deze spiraal is zo 
ontwarden, dat een overmaat aan vezels weer van de spiraal terug in de trommel 
valt. Een hogere capaciteit wordt daarom niet bereikt via een dikkere laag vezels, 
maar door een hogere omloopsnelheid. 

Atbeelding 6.4-1: Doseermachine met in het oranje één van de 2 trilmotoren 

Op dit moment zijn er al doseermachines verkrijgbaar met een maximale 
capaciteit van 200 kg vezels per minuut, afhankelijk van het type vezel. Wanneer 
de gewenste hoeveelheid vezels is bereikt, krijgen de trilmotoren een signaal om 
te stoppen. Mede dankzij een terugkoppelingssysteem van eerdere 
weegres uitaten, is de afwijking van de dosering niet groter dan 10 gram. 

Model D(mm) L (mm) I B (mm) 
H1 H2 Motor , Current Weight Capacity Tray content 

(mm) (mm) (W) (A) (kg) (kg/min') (kg") 

SF75 600 700 75 1020 1100 720 1.9 250 10-30 40-70 

SF250 1000 1150 150 1150 1290 1450 3.0 680 15-75 160-300 

MD400 1800 2300 350 1260 1600 3000 6.0 1100 40-150 600-1200 

SF500SX 2000 2400 420 1590 1900 3920 8.2 1380 40-200 900-2000 

SF2400 2400 2900 475 1825 2150 10000 20.0 3270 40-200 2000-3000 

• capacity very dependent on type of fibre 
•• tray content very dependent on type of fibre 

Afbeelding 6.4-2: Verschillende capaciteiten van een aantal types vezeldoseermachine 
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Er zijn verschillende manieren om een vezeldoseermachine in te zetten in het 
productieproces van een betoncentrale. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen het wel of niet meenemen van de vezels in de menger. In alle gevallen 
wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot sturing van de toegevoegde 
hoeveelheid vezels per tijdseenheid, zodat deze gelijk opgaat met het toevoegen 
van de granulaten of van de reeds gemengde betonspecie. 

Vezels in de menger 
Vanuit de controleruimte wordt de dosering gestart van de verschillende 
bestanddelen van het nieuwe betonmengseL De vezels worden in een gelijk 
opgaand tempo met de grove granulaten in de opvangbak boven de menger 
gestort, waardoor er automatisch een gelijkmatige menging ontstaat van de 
verschillende bestanddelen. Wanneer er wordt gewerkt met een transportband, 
kunnen de vezels op de eerder gedoseerde granulaten worden gestort die al op 
de transportband liggen. Wanneer we uitgaan van een capaciteit van 150 kg 
vezels per minuut, een dosering van 50 kg/m3 en een mengerinhoud van 2,5 m3 

, 

dan duurt het op deze manier 50 seconden om alle vezels toe te voegen. 
Aangezien het toevoegen van de aggregaten normaal gesproken een stuk 
sneller gaat, zal de aanmaaktijd per batch bij deze methode iets toenemen. 

naar de weegcel leidt. 
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Zoals eerder vermeld is de ruimte in de mengtoren van een betoncentrale vaak 
erg beperkt. Om te voorkomen dat een mengtoren uitgebreid moet worden bij 
plaatsing van een doseermachine is het ook mogelijk om de vezels in te blazen 
via een pijpensysteem dat aan de zijkant van de toren wordt gemonteerd. Op 
deze manier kunnen de vezels direct in de menger of eerst in weegbak boven de 
menger worden geblazen. Overigens worden inblaasmachines ook gebruikt om 
vezels rechtstreeks in truckmixers in te blazen en zijn ze goed toegerust om 
vezels op een effectieve manier te spreiden ter voorkoming van vezelballen. 

Afbeelding 6.4-4: inblaassysteem voor het transport van vezels naar de hoger gelegen menger 
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Vezels niet in de menger 
Wanneer het niet gewenst is om vezels in de mengermee te nemen, is het 
gelijktijdig toevoegen van de vezels met het vers gemengde beton in de 
truckmixer een goed alternatief. Ook hier moet rekening worden gehouden met 
het gelijktijdig opgaan van de toevoer van het beton met de toevoer van de 
vezels. Dit is het beste te controleren door het gebruik van een transportband. 
Hoewel deze methode een iets mindere controle geeft over de homogene 
menging van het vezelbeton, kan er op deze manier wel met slechts kleine 
wijzigingen aan het bestaande proces een grote kwaliteitswinst behaald worden. 
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6.5 Testmethoden 
Naast de ontwikkeling van goede productiemethoden voor vezelbeton, zijn ook 
de beschikbare testmethoden van groot belang voor de professionalisering van 
de vezelbetonindustrie. In de loop van de jaren zijn er veel verschillende 
testmethoden ontwikkeld, om de verschillende eigenschappen van 
(vezelversterkt) spuitbeton te controleren of te bepalen. Uit ervaring is gebleken 
dat de verschillende testmethodes allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben 
en helaas niet altijd op een correcte wijze uitgevoerd worden. Dit komt vaak voort 
uit een gebrek aan kennis van de specifieke kenmerken van vezelbeton, wat 
fundamenteel afwijkt van conventioneel gewapend beton. Allereerst volgt nu een 
overzicht van de testmethoden zoals die nu nationaal en/of internationaal in de 
branche gebruikt worden. Daarna volgt een analyse van de voor- en nadelen van 
de gebruikte methoden en er wordt besloten met een aanbeveling voor de meest 
geschikte testmethode. 

Een belangrijke factor bij het correct testen van vezelbeton is dat de 
testapparatuur doorbuigingsgestuurd moet zijn. Een krachtsgestuurde 
testopstelling zal na de eerste scheurvorming onverminderd blijven doorduwen, 
waardoor het vezelbeton zeer snel en bros zal bezwijken. De vezels krijgen geen 
gelegenheid om de krachten goed op te vangen. Het belangrijke duetiele gedrag 
van vezelbeton kan hierdoor niet goed gemeten worden. 
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6.5.1 Balkproeven 
Vanwege de relatief lage kosten en eenvoudige uitvoering, zijn balkproeven een 
populaire testmethode voor staalvezelbeton. Verschillende normeringsinstanties 
hebben een aantal varianten bedacht, maar de principes voor alle balkproeven 
komen overeen. De werkwijze is als volgt: Een testbalk wordt op 2 rollers 
geplaatst, die op een gegeven afstand van elkaar gepositioneerd zijn. 
Vervolgens wordt er aan de bovenzijde een kracht door middel van 1 of 2 rollers 
op de testbalk overgebracht, die langzaam opgevoerd wordt, tot de balk formeel 
als bezweken wordt beschouwd. De in Nederland gebruikte norm voor de 
bepaling van de buigtreksterkte van vezelbeton is NEN-EN 14651 getiteld 
"Beproevingsmethode voor staalvezel beton". 

De belangrijkste variabelen tussen de verschillende balkproeven zijn: 

• 3-punts buigproef met zaagsnede of 4-punts buigproef 
• Afstand tussen oplegpunten 
• Lengte/breedte verhoudingen en afmetingen van de proefstukken 

d d 

Afbeelding 6.5-1: schematische opstelling van een 3 - en 4-punts balktest 

Het nadeel van alle balktesten is, is dat het breukvlak een relatief klein oppervlak 
heeft. Het gevolg is dat je bij de bepaling van de eigenschappen in feite een 
relatief kleine steekproef neemt. De toevallige aanwezigheid of afwezigheid van 
enkele vezels hebben een relatief grote invloed op de gemeten sterkte, waardoor 
de spreiding van de testresultaten over het algemeen hoog is. Een ander factor 
die hierbij mee speelt, is de hoogte van de dosering van de vezels: een hogere 
vezeldosering geeft een lagere spreiding van de resultaten, doordat een verschil 
van enkele vezels in het breukvlak minder effect heeft. 
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Een ander nadeel voor de toetsing van relatief kleine balken voor vezelversterkt 
spuitbeton is dat de randen van de mal zorgen voor een schaduweffect Het 
spuitbeton wordt met kracht in de mal gespoten, waarna de grovere delen 
wegschieten naar de randen van de mal. Het resultaat is dat het beton direct aan 
de rand een andere samenstelling heeft dan het beton in het hart van de balk. Bij 
een smalle malvorm heeft dit vanzelfsprekend een grotere invloed dan bij een 
plaat. Een oplossing die hier soms voor gehanteerd wordt, is het verzagen van 
balken uit een grotere plaat. Een groot nadeel hiervan is dat de eindverankering 
van veel vezels verloren gaat, waardoor tot wel 30% van de vezels geen 
krachten meer kunnen overbrengen. 

Afbeelding 6.5-2: Balktest volgens ASTM C 1609 
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6.5.2 Square Panel Test EFNARC 
Vezelversterkt spuitbeton wordt vaak toegepast als een constructieve 
bekledingslaag in de mijn- en tunnelbouw. Plaattesten zijn ontwikkeld om een 
betere weergave te geven van het gedrag van een dergelijke bekledingslaag; de 
plaat is als het ware een segment van de totale bekleding. Een veelgebruikte 
plaattest is de "EFNARC Square Panel test". De vierkante plaat (600x600x1 00 
mm) wordt aan alle randen 50 mm opgelegd op een vierkant frame, met het 
gietvlak naar beneden gericht. In het midden van de betonnen plaat wordt de 
belasting aangebracht, overgebracht door een stalen plaatje van 100 x 100 mm. 
Door de oplegging op een star frame is dit, in tegenstelling tot de balkproeven, 
een hyperstatische proef. 

Voor een goed meetresultaat is het van belang om de belasting doorbuigings
gestuurd op te voeren. Dit zorgt er voor dat na de eerste scheurvorming, de plaat 
niet meteen kapot wordt gedrukt. Dit geeft namelijk geen goede weergave van 
het krachtsverloop. Tijdens het verloop van de proef wordt de kracht zodanig 
opgevoerd, dat de doorbuiging in het midden van de plaat met 1 ,5 mm/min 
toeneemt tot een totale doorbuiging van 25 mm. De plaat is dan formeel 
bezweken. De opstelling voor de Square Panel Test is te zien in afbeelding 6.6-
2. Deze plaattest kent een hogere betrouwbaarheid dan de balktesten en de 
variantie ligt ook lager dan bij de gebruikelijke balktesten. 

Afbeelding 6.5-2: Proefopstell ing square panel test 

- 11 7 -



Hoewel deze test algemeen geaccepteerd is in Europa en veel andere landen in 
de wereld, kleven er een aantal duidelijke nadelen aan de toepassing ervan. Het 
belangrijkste nadeel is de noodzaak voor een perfect vlakke basis van het 
proefpaneel. Wanneer de oplegging niet perfect is, zal het spanning-rek diagram 
een onregelmatig verloop krijgen met meerdere pieken. Dit wordt veroorzaakt 
door een afwijkend scheurpatroon gevolgd door herverdeling van de belasting in 
het paneel en daarmee weer nieuwe scheurvorming. Het gevolg is een 
onvoorspelbaar en moeilijk reproduceerbaar testgedrag met meetwaarden die 
lastig te interpreteren zijn. In afbeelding 6.5-3 zijn de scheurpatronen te zien van 
2 testpanelen uit het promotie-onderzoek van P. van Doosselaere en J.van 
Gastel [1 7]. De door het paneel opgenomen kracht wordt gemeten als een 
hoeveelheid energie (in Joules) en is alleen door minutieuze opmeting van alle 
scheurlengtes en oppervlakken om te zetten in een spanning uitgedrukt in 
N/mm2

. De omzetting van de krachten is hierdoor een zeer bewerkelijk proces 
met een geringe precisiegraad. 

Een tweede belangrijk nadeel van de square panel test is het optreden van 
wringspanning in de hoeken van het betonnen testpaneeL Wanneer er belasting 
wordt aangebracht op het midden van het paneel, zal het beton haaks op de 
ondersteuning willen doorbuigen. Bij een vierkant proefstuk betekent dat, dat 
waar 2 assen van de ondersteuning samenkomen, de doorbuigingsrichtingen in 
het beton haaks op elkaar staan. Dit lijdt tot wringspanning en daarmee 
afwijkingen in het meetresultaat (zie afbeelding 6.5-4). 

Theoretisch gezien zou je verwachten dat de optredende scheuren de 
diagonalen van de plaat volgen. In de werkelijkheid gebeurt dit vaak niet als 
gevolg van de vrij kleine afmetingen van de plaat in relatie tot de dikte. Een 
oplossing hiervoor kan liggen in het groter maken van de testpanelen, wat 
hogere kosten en moeilijkere verwerkbaarheid met zich meebrengt. Een tweede 
oplossingsrichting kan liggen bij het dunner maken van de panelen. Hierbij dient 
wel rekening te worden gehouden met de verhouding tussen de dikte van het 
paneel en de lengte van de toegepaste vezels. 
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In tegenstelling tot bij de Round Determinate Panel Test wordt er bij de Square 
Panel Test geen rekening gehouden met het vervormen van de testopstelling. Er 
wordt aangenomen dat het frame stijf genoeg zal zijn en daardoor geen 
vervorming zal ondergaan. Een factor die ook een rol zou kunnen spelen, maar 
lastig te kwantificeren is, is het optreden van enige mate van doorponsing: De 
gedrongen testpanelen vragen een relatief hoge belasting voordat het bezweken 
stadium wordt bereikt. Hoewel de krachten overgebracht worden via een stalen 
plaatje van 1 00 x 100 mm, kan het toch gebeuren dat de randen van dit plaatje in 
het beton worden gedrukt. Het gevolg van dit ponsen is, dat een deel van de 
belastingsenergie wegvloeit via de betonnen plaat, wat daarmee de 
meetresultaten in enige mate beïnvloedt. 

50 frame tbv oplegging - r-: 
frame tbv oplegging 

1"-. / 
"' / 

belasting • 60 0 600 

"' l/ 
""' 600 l---600---l 

Afbeelding 6.5-4: Bovenaanzicht proefopstelling (links) en schematische weergave doorbuigingsrichting 
testpaneel (rechts) 

Er kan gesteld worden dat bij de Square Panel Test een systeem getest wordt, 
als gevolg van de totale insluiting van de randen van het paneel. Dit is dermate 
afwijkend van andere testvarianten dat de met deze test behaalde resultaten niet 
te vergelijken zijn met resultaten van andere testen. Als gevolg van de 4-zijdige 
oplegging kan de plaat niet wegglijden onder invloed van een toenemende 
doorbuiging en fungeert het vierkante frame als een vorm van inklemming. 
Hierdoor kunnen de meetresultaten hoger uitvallen dan bij een glijdende 
oplegging. Als laatste speelt de moeizame omzetting van de meetresultaten naar 
spanningen een bepalende rol bij de overweging om de Square Panel Test niet 
te gebruiken. 
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6.5.3 Round Determinate Panel Test 
De Round Determinate Panel (ROP) Test is in 1998 door E.S. Bernard 
ontwikkeld om de tekortkomingen van de EFNARC Panel Test zoveel mogelijk te 
overwinnen. Deze test is vastgelegd in ASTM C 1550. Voor deze test wordt er 
een ronde schijf met hoogte 75 mm en diameter 800 mm van vezelversterkt 
spuitbeton op 3 symmetrisch verdeelde steunen geplaatst. Door de ronde vorm 
van het proefstuk, wordt er voorkomen dat er wringspanning kan ontstaan, zoals 
dat wel gebeurt in de hoeken van het paneel bij de square panel test. 

steunpunt steunpunt 

en schematische weergave van het bovenaanzicht 

Net als bij de square panel test wordt het testpaneel met het gietvlak naar 
beneden geplaatst, waarna in het midden een puntlast aangebracht wordt. Door 
de drievoudige ondersteuning heeft de vlakheid van het proefstuk geen invloed 
op het testresultaat. De panelen vertonen dan ook vrijwel altijd een gelijkvormig 
bezwijkgedrag, namelijk door het hart van de niet ondersteunde velden (zie 
afbeelding 6.5-5) . De puntlast wordt doorbuigingsgestuurd aangebracht door 
middel van een zuiger, met een snelheid van 4 mm/min tot de centrale 
doorbuiging 40 mm bereikt. 

De mal voor een round determinate panel bestaat normaal gesproken uit een 
ronde multiplex basis (0 800 mm), waarop een stalen strip wordt bevestigd, 
zodanig dat de hoogte binnen de mal 75 mm bedraagt. Wanneer de mal vol 
gespoten is, dient de bovenzijde van het beton zo vlak mogelijk afgereid te 
worden. Het produceren van testpanelen met een uniforme dikte is namelijk, 
naast de homogeniteit van het betonmengsel, een belangrijk criterium voor het 
bereiken van een lage variantie in de meetresultaten. Evenals bij de Square 
Panel Test moet bij deze testmethode het proefresultaat in Joules omgezet 
worden naar spanningen in N/mm2

. De constante scheurpatroon maakt het 
omzettingsproces echter een stuk minder arbeidsintensief. 
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De prestatie van een testpaneel wordt gemeten als de kracht die nodig is om de 
eerste scheur in een testpaneel te veroorzaken en de energieopname bij 
bepaalde waardes van centrale doorbuiging. De meest gebruikte waarden, 
waarbij de door het paneel opgenomen energie wordt gemeten, zijn een centrale 
doorbuiging van respectievelijk 5 mm en 40 mm. De eerste waarde (5 mm) wordt 
gebruikt om het constructieve gedrag te meten bij lage vervormingswaarden, 
zoals bijvoorbeeld vereist is bij civiele toepassingen waar scheurvorming slechts 
beperkt is toegestaan. De meetwaarden bij een centrale doorbuiging van 40 mm 
worden gebruikt om de prestatie van het beton te bepalen bij een hoge 
vervormingsgraad. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij gebruik in de mijnbouw, 
waar uitgebreide scheurvorming geen probleem is zolang de constructieve 
veiligheid niet in gevaar komt. 

De productie van te-:tpanelen op een ondergrondse 

Aansluitend aan de test, wordt de dikte van het paneel gemeten op verschillende 
punten langs iedere radiale scheur. Vervolgens worden de vezels geteld in het 
breukvlak op intervallen van 100 mm. Een betrouwbare schatting van de 
gemiddelde vezeldichtheid kan gedaan worden, door de uitstekende vezels te 
tellen op stukken van 10 x 1 00 mm van de scheur. 

De totale scheurlengte in één testpaneel komt neer op 1200 mm, wat aanzienlijk 
meer is dan bij balkproeven (tot ongeveer 150 mm). Dit is van belang, omdat de 
prestatie van het beton zeer sterk afhangt van het aantal vezels en hun oriëntatie 
op de plaats van het breukvlak. Hierdoor is het zeer aannemelijk, dat het kleine 
breukvlak bij een balkproef niet geheel representatief is voor het vezelbeton dat 
getest wordt. Het langere breukvlak van de paneeltesten geeft een aanzienlijk 
ruimere steekproef van de kwaliteit van het vezelbetonmengsel en zal daarmee 
een betere weergave geven van de eigenschappen van het geteste beton. 
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6.5.4 Vierkante plaatproef Bekaert 
De testmethode die gebruikt wordt bij Bekaert om de buigtreksterkte van 
vezelbeton te beproeven, is een variant op de 3-punts balkproef die is vastgelegd 
inNEN-EN 14651 . De panelen zijn te schematiseren als een brede balk met 
afmetingen 600 x 600 x 100 en een zaagsnede met hoogte 10 mm in het midden 
van de plaat. De vierkante panelen zijn opgelegd op rollen met een diameter van 
30 mmeneen hart op hart afstand van 500 mm. De vervormingsmeter of LVDT 
wordt ingeklemd op de middellijn van het paneel en meet de vervorming in het 
hart van de zaagsnede. 

1 
100 90 

1 
I. 500 .I 

Afbeelding 6.5-7: Schematische weergave van de proefopstelling 

Het voordeel van deze vierkante plaatproef is het veel grotere scheuroppervlak 
ten opzichte van de traditionele balkproeven, waardoor er een veel ruimere 
steekproef wordt genomen van de eigenschappen van het geteste vezelbeton. 
Hierdoor is de spreiding van de resultaten aanzienlijk kleiner dan bij een balktest 
en kan er worden volstaan met minder proefstukken. Daarnaast kan deze test 
met slechts kleine aanpassingen worden uitgevoerd op een standaard 
testopstelling voor het testen van balken. 

Wanneer deze testmethode wordt toegepast voor het testen van spuitvezelbeton, 
heeft het schaduweffect van de malranden zoals beschreven in §6.5.1 een veel 
kleinere invloed op de testresultaten als gevolg van het grotere oppervlak van het 
paneel. Deze reductie van het schaduweffect is in meer of mindere mate van 
toepassing op alle plaattesten die hier besproken zijn. 
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De grote afmetingen van het paneel hebben net als bij alle plaattesten wel hun 
neerslag op het gewicht van het proefstuk, wat met 90 kg aanzienlijk zwaarder is 
dan een balkvormig proefstuk. Als gevolg hiervan veranderen de logistieke eisen 
enigszins en is de inzet van een heftruck noodzakelijk om de panelen te 
verplaatsen. Op de meeste bouwplaatsen is echter voldoende materieel 
aanwezig om dit op te lossen. 

Afbeelding 6.5-9: Verplaatsing van juist geproduceerd proefstuk met behulp van een heftruck 
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6.5.5 Testprocedures BAM 
Naast de plaat en balktesten voor de bepaling van de buigtreksterkte, worden er 
bij het werken met spuitbeton ook nog andere testen uitgevoerd. Het 
onderstaande overzicht komt uit het controleprotocol van BAM Betontechnieken 
en beschrijft welke testen er voor, tijdens en na het aanbrengen van het 
spuitbeton uitgevoerd worden. De volgende aspecten worden daarbij beoordeeld: 

a. Type mortel 
b. Beoordeling ondergrond 
c. Ingangscantrele 
d. Scheurvorming en/of holklinkende delen 
e. Volumieke massa, waterindringing en druksterkte 
f. Hechtsterkte 

Type mortel 
Aan de hand van de door de opdrachtgever gestelde eisen wordt een type mortel 
gekozen die volgens de productinformatie aan deze eisen kan voldoen. 
Bovendien is de locatie van uitvoering van belang (bereikbaarheid, besloten I 
kleine ruimte). 

Beoordeling ondergrond 
Voordat met het aanbrengen van het spuitbeton wordt begonnen, is de 
ondergrond gesaneerd. Hierbij worden loszittende of holklinkende delen 
verwijderd. Vervolgens wordt het oppervlak gestraald door middel van hoge druk 
water of straalgrit 

De ondergrond wordt geïnspecteerd of er geen losse delen meer aanwezig zijn 
en of de hoedanigheid van het stralen voldoende is, teneinde een goede 
aanhechting te kunnen waarborgen. 

lngangscontrole 
Om er zeker van te zijn dat de juiste mortel op het werk aanwezig is, wordt het 
type mortel aangegeven op de verpakking vergeleken met de omschrijving in het 
kwaliteitsplan. Tevens wordt de fabricagedatum gecontroleerd in verband met de 
houdbaarheidstermijn van de mortel. 

Scheurvorming en/of holklinkende delen 
Daags na het aanbrengen van het spuitbeton wordt het oppervlak gecontroleerd 
op scheurvorming in het spuitbeton en wordt er gecontroleerd of holklinkende 
delen aanwezig zijn. 

Afhankelijk van de temperatuur kan de controle later plaats vinden, echter bij het 
aanbrengen van meerdere lagen altijd voor het aanbrengen van de volgende 
laag. 
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Volumieke massa, waterindringing en druksterkte 
Tijdens het aanbrengen van het spuitbeton worden spuitmallen gevuld. Na het 
ontkisten van de mallen, worden de proefstukken naar het laboratorium gebracht 
en onder geconditioneerde omstandigheden opgeslagen. Na 28 dagen wordt de 
volumieke massa, de waterindringing en de druksterkte bepaald. 

Hechtsterkte 
Vooraf wordt met de opdrachtgever overeengekomen of de hechtsterkte in het 
werk of aan de hand van vervaardigde proefstukken wordt bepaald. Hierbij kan 
de bereikbaarheid of vervolgwerkzaamheden een belangrijke rol spelen. 
Na 28 dagen worden de beproevingen uitgevoerd. 

Uiteindelijk worden de testresultaten beoordeeld aan de hand van de criteria 
zoals deze in overleg met de opdrachtgever zijn vastgesteld. 

Bron: BAM Betontechnieken 
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6.5.6 Conclusie en aanbeveling 
Wetenschappelijk onderzoeken ervaringen uit het verleden tonen aan, dat het 
testen van vezelbeton met behulp van grotere proefstukken leidt tot een 
aanzienlijk kleinere variantie in de testresultaten in vergelijking tot testen met 
kleinere proefstukken. Dit is ook statistisch verklaarbaar uit het feit dat een groter 
breukoppervlak een ruimere steekproef neemt, waardoor de variantie lager is. 
Daarnaast spelen onder andere de hoogte van de vezeldosering en de kwaliteit 
van de vezelverdeling een rol. 

rreat armeu....,.,... lllr -- v---·~~ , . ._.. 

(b*h*l) lnmm1 

Balk ASTM c-1609 100 x 100 x 600 mm nee 10.000 hoog 
Balk NEN-EN 14651 150 x 150 x 600 mm ja 18.750 hoog 
BalkEFNARC 75 x 125 x 600 mm nee 9.375 hoog 
tsauare Panel EFNARC 600 x 100 x 600 mm nee 259.770 laag 
Round Detennlnate Panel 0 600x 100 mm I nee 90.000 laag_ 
Vierkante Plaatproef Bekaart 600 x 100 x 600 mm I ja 54.000 laag 

.. . 
Atbeeldmg 6.5-10: Vergehjkmg testmethodes 

Vezelversterkt spuitbeton is bij uitstek een driedimensionaal materiaal en moet 
dus ook overeenkomstig getest worden. De plaatproeven geven een betere 
representatie van de werkelijke toepassingen van spuitvezelbeton en hebben 
daarom de voorkeur boven de balkproeven. De Square Panel Test van EFNARC 
valt af, omdat daar een systeem wordt getest en de testresultaten zijn niet of 
nauwelijks reproduceerbaar als gevolg van de grillige breukpatronen. Zowel de 
plaatproef van Bekaart als de Round determinate Panel Test laten een lage 
spreiding van de resultaten zien en kennen een hoge mate van 
reproduceerbaarheid van de testresultaten. Het belangrijkste verschil zit in wat er 
wordt gemeten. Bij de round Determinate Panel test wordt de energie opname 
van het paneel gemeten, uitgedrukt in Joules. De vierkante plaatproef van 
Bekaart meet spanningen in N/mm2 

, waardoor de resultaten direct aansluiten bij 
wat er gevraagd wordt in de Nederlandse bouwnormen. Een bijkomend voordeel 
is dat de bestaande testapparatuur die normaal gesproken ingezet wordt voor 
balkproeven, zonder aanpassingen ingezet kan worden voor deze nieuwe 
testmethode. Er hoeven dus geen investeringen te worden gedaan voor de 
aanschaf van een nieuwe testinrichting. 

Voor de bepaling van de buigtreksterktes van de tijdens de spuitproef geteste 
vezelbetonsamenstellingen wordt de vierkante plaatproef van Bekaart gebruikt. 
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6.6 Conclusie 
Het werken met staalvezelbeton vraagt een omslag in het functioneren en 
denken van de Nederlandse bouwindustrie. Er moet een netwerk komen van 
betoncentrales die gecertificeerd zijn om vezelbeton te mogen produceren. Door 
een goede spreiding van de centrales kunnen korte rijtijden van de centrale naar 
de bouwplaats worden verzekerd. Vervolgens is het van even groot belang dat 
de logistiek op de bouwplaats goed verzorgd is. Wanneer het zorgvuldig 
geregelde betontransport op een bouwplaats aankomt die nog niet klaar is voor 
de snelle verwerking van het beton, komt de homogeniteit van het 
staalvezelbeton alsnog in gevaar. 

De staalvezels moeten in de betoncentrale mechanisch en via een geijkte 
doseerinstallatie gelijktijdig met de toevoeging van zand en toeslagmaterialen 
aan de betonmix toegevoegd worden. Alleen op deze manier wordt de basis 
gelegd voor een homogene menging van de verschillende grondstoffen. Door 
een vergaande mechanisatie van de productie van vezelbeton en een 
gedragsturende procesinrichting worden menselijke onzorgvuldigheden 
vermeden, wat uiteindelijk moet leiden tot een betrouwbaarder product. Door 
mensen bewust te maken van het belang van hun taak in het proces wordt het 
verantwoordelijkheidsgevoel vergroot en kan de waardering voor een bepaalde 
taak toenemen. Dit komt de kwaliteit uiteindelijk ten goede. 

De grote keuze aan testmethodes voor de bepaling van de constructieve 
eigenschappen van staalvezelbeton zorgt samen met een gebrek aan begrip van 
het functioneren van vezelbeton voor een slechte informatievoorziening over de 
eigenschappen van verschillende vezelbetonmengsels. Voor de beproeving van 
vezelversterkt spuitbeton zijn plaatproeven het meest geschikt vanwege de 
betere representatie van de praktijktoepassing en een aanzienlijk lagere 
spreiding van de resultaten. De vierkante plaatproef sluit daarbij het beste aan bij 
de nu al in Nederland gangbare balkproeven. Hierdoor kunnen deze proeven 
plaatsvinden met minimale aanpassing van de bestaande testopstellingen. 
Vanwege deze redenen wordt er voor de spuitproef gebruik gemaakt van de 
vierkante plaatproef van Bekaert. 
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7. Marktacceptatie 
De herstructurering van de vezelbetonbranche moet uiteindelijk leiden tot het op 
een goede manier verwerken van vezelbeton tot een betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk product met voorspelbare eigenschappen. In dit onderdeel 
van het onderzoek wordt onderzocht welke stappen er nodig zijn om vezelbeton 
geaccepteerd te laten worden door de marktpartijen. Hierbij kan gedacht worden 
aan onder andere: 

• De certificering van de producten 

• Een breed kennis- en opleidingsaanbod voor aannemers, architecten e.d. 

• De implementatie van betrouwbare inspectiemethoden 

• Het realiseren van aansprekende referentieprojecten in eigen land 

Voor de opzet van dit hoofdstuk is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

"Welke stappen dienen er genomen te worden om vezelversterkt beton 
geaccepteerd te laten worden door marktpartijen?" 
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7. 1 De Nederlandse bouwpraktijk 
Volgens de huidige regelgeving is staalvezelbeton in Nederland alleen 
toegestaan voor bedrijfsvloeren die al dan niet op palen staan. Dit is vooral te 
wijten aan het gebrek aan ervaring met het materiaal. Door het alleen toe te 
staan op plekken waar er geen mensen onder de vloer komen, wordt het risico 
bij falen van de constructie beperkt. Het wel toestaan van begane grondvloeren 
op palen is opvallend. Uitgangspunt is de gedachte dat de vloeren op een 
grondslag worden gestort. Deze zakt weliswaar iets weg, maar een eventuele 
verzakking van de vloer is toch beperkt. Aangezien de grondslag in bijvoorbeeld 
Rotterdam zomaar 20 cm kan wegzakken, kan dit toch zeer gevaarlijke situaties 
opleveren bij onder andere ruimtes met hoge magazijnstellingen. 

Toch lijken er mogelijkheden voor verdiepingsvloeren van staalvezelbeton in 
Nederland. Hoewel het nog niet volledig binnen de huidige regelgeving past, kan 
de bestaande CU A-aanbeveling voor bedrijfsvloeren op palen wel als leidraad 
dienen bij een uitzonderingsverzoek gericht aan een gemeentelijke 
bouwtoezichtinstelling. In een ideale situatie wordt de huidige CUR-aanbeveling 
echter aangepast, zodat deze ook geldig is voor verdiepingsvloeren. Hiervoor is 
echter wel eerst een structurele professionalisering nodig van de Nederlandse 
vezelbeton branche. 

In veel bouwkundige bestekken worden de eigenschappen van een 
vezelbetonvloer uitgedrukt in een aantal kilo vezels met een bepaalde lengte per 
kubieke meter beton. De verschillen in constructieve eigenschappen, 
verwerkbaarheid en kostprijs van de verschillende vezels is echter enorm. Het 
gevolg is dat er vaak een goedkope vezel van lage kwaliteit wordt geselecteerd, 
die niet of nauwelijks voldoet aan de eisen die de constructeur in gedachten 
heeft. De bedrijfsvloer wordt hiermee behandelt als een sluitpost in de begroting, 
terwijl functioneel gezien de vloer het belangrijkste onderdeel van een gebouw is. 

Vanaf het begin van de jaren '90 is het gebruik van staalvezels als 
hoofdwapening in betonconstructies in opkomst en wordt het nu wijdverspreid 
toegepast. De ontwikkeling van onder andere superplastificeerders en nieuwe 
betonsoorten heeft hier in grote mate aan bijgedragen. Als gevolg van 
achterblijvende kennis bij de bouwindustrie en terughoudendheid van 
normeringcommissies heeft vezelbeton echter nog lang niet zijn volledige 
potentie waar kunnen maken. Hoewel er vrij veel vezelbeton wordt gebruikt in de 
bouwindustrie, gebeurt dat vooral in een zeer beperkt aantal verschillende 
toepassingen. De meeste expertise over het gedrag van verschillende typen 
vezels en de benodigde dosering voor constructieve toepassing van 
staalvezelbeton is geconcentreerd bij slechts enkele vezelleveranciers en 
gespecialiseerde bedrijven. Vooralsnog zullen materiaalontwikkelingen vooral 
vanuit deze bedrijven plaats moeten vinden. 
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7.2 Normen en aanbevelingen 
Met afwegingen als "is die trap wel stevig genoeg" en "meet ik de luchtkwaliteit in 
deze ruimte wel op de juiste manier" bewegen we ons in het dagelijks leven 
onbewust al heel snel op het vlak van de normen en normbepalingen. Producten 
moeten veilig zijn, processen bij voorkeur efficiënt en producten en processen 
moeten op elkaar aansluiten. Hiervoor worden door producenten, 
consumentenorganisaties, handelaars, inspecteurs en andere belanghebbenden 
onderling afspraken gemaakt, die vervolgens worden vastgelegd in 
aanbevelingen of normen. Zo dragen normen bijvoorbeeld bij aan de veiligheid 
thuis en op het werk en aan een gezonde en duurzame samenleving. 

De verbetering van het functioneren van de producenten en verwerkers van 
vezelbeton kan een positieve impuls krijgen door het opstellen van bruikbare 
normen die specifiek zijn afgestemd op de doelgroep. Op dit moment bieden de 
normen voor vezelbeton bijvoorbeeld nog zeer ruime marges voor de toegestane 
spreiding van de vezeldosering en zijn er geen richtlijnen voor de maximaal 
toelaatbare scheurvorming. Een norm voor de maximaal toelaatbare 
scheurwijdte van bijvoorbeeld 0,2 mm draagt bij aan de gegarandeerde 
bruikbaarheid van een staalvezelbetonvloer. Betere regelgeving moet leiden tot 
een kwaliteitsverbetering van de vezelbetonbranche waar uiteindelijk alle 
betrokkenen baat bij hebben. 

In de volgende paragrafen wordt de structuur uiteengezet van de belangrijkste 
normeringsinstanties voor de Nederlandse bouwindustrie. 
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7.2.1 CUR- aanbevelingen 
Om snel in te kunnen spelen op innovatie in de bouw wordt vaak eerst een CU A
aanbeveling opgesteld. Deze worden bijvoorbeeld opgesteld naar aanleiding van 
een directe vraag vanuit marktpartijen of de overheid, of komen voort uit een 
onderzoeksproject. Een aanbeveling bevat breed gedragen technische regels die 
het gebruik mogelijk maken van nieuwe materialenen/of nieuwe (constructieve) 
toepassingen, waarvoor nog geen algemeen geaccepteerde regels bestaan. Om 
de CU A-aanbevelingen zo actueel mogelijk te houden, worden ze constant 
aangevuld met de nieuwste inzichten, die in een relatief korte tijd doorgevoerd 
kunnen worden. Let wel, ook hier geldt: Wie betaalt, die bepaalt. Dat betekent 
dat deelnemers aan de commissie voor een nieuwe CUR-aanbeveling 
inhoudelijk invloed uit kunnen oefenen op de criteria die vast worden gelegd in 
de aanbeveling. Die invloed kan zich bijvoorbeeld richten op de vaststelling van 
de beoordelingscriteria voor een bepaald product of de keuze van een 
testprocedure voor de toetsing van de kwaliteit van het betreffende product. 

De inhoud van een CU A-aanbeveling heeft het karakter van een norm. Het 
draagvlak wordt gewaarborgd, doordat gebruikers en de relevante marktpartijen 
deel uitmaken van de voorschriftencommissie. Vervolgens doorloopt de 
conceptaanbeveling een goedkeuringsprocedure, die borg staat voor de 
inhoudelijke kwaliteit ervan. Vanwege het grote draagvlak worden CUR
aanbevelingen daarom opgevat als prenormatieve documenten. 

Een aanbeveling heeft geen publiekrechtelijke status en is dus niet wettelijk 
verplicht. Wel kunnen partijen onderling besluiten een CUR-aanbeveling van 
toepassing te verklaren in bijvoorbeeld een bestek of een beoordelingsrichtlijn 
(BRL). Daarmee krijgt het document wel een privaatrechtelijke status. Bij het 
ontbreken van relevante regelgeving, kan op basis van een aanbeveling een 
beroep worden gedaan op het gelijkwaardigheidprincipe in het kader van het 
bouwbesluit 

Voor dit onderzoek is bijvoorbeeld CUR-Aanbeveling 111 van belang: 
"Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen". Deze aanbeveling bevat regels voor 
de dimensionering en uitvoering van staalvezelbeton vloeren. 
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7.2.2 NEN-normen 
In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut, wat inhoudt dat 
afspraken over producten en processen door deNENworden vastgelegd in 
wettelijk bindende normen. NEN-normen kunnen worden gezien als een 
formalisering van wat vaak al eerder is vastgelegd in een CUR-aanbeveling. De 
totstandkoming van de normen is dan ook grotendeels op dezelfde manier 
georganiseerd als bij CUR: Normcommissies worden samengesteld uit onder 
andere betrokken marktpartijen, overheden en consumentenorganisaties, die 
vervolgens samen afspraken maken over de betreffende producten of 
werkwijzen. Als lid van een normcommissie kun je dus meedenken over de 
inhoud van een norm en daarmee ook mede de inhoud bepalen. 

7.2.3 CEN-normen 
Binnen de Europese Unie worden steeds meer beleidszaken en daarmee ook 
normen internationaal op elkaar afgestemd. De Nederlandse inbreng voor de 
ontwikkeling van deze CEN-normen wordt verzorgd door de normcommissies 
vanNEN. Omdat bedrijfstakken in verschillende landen soms moeilijk te 
vergelijken zijn, worden de Europese normen voorzien van een Nederlandse 
aanvulling die specifiek gericht is op de plaatselijke omstandigheden. Daarbij kan 
gedacht worden aan verschillen in onder andere: 

• Klimaat: vergelijk Nederland maar eens met Spanje 

• Cementsoorten: In Nederland wordt veel Hoogovencement gebruikt, in 
tegenstelling tot sommige van de ons omringende landen 

• Granulaten: In veellanden wordt gebruik gemaakt van de daar algemeen 
verkrijgbare gebroken granulaten. De Nederlandse betonindustrie werkt 
juist veel met rivierzand en -grind. 

De mondiale variant van de CEN kan worden gevonden in de International 
Organization for Standardization (ISO). 
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7.3 Marktacceptatie 
Wanneer we traditionele wapening vergelijken met vezelwapening is er een 
belangrijk verschil in de controleerbaarheid van de effectiviteit en goede 
uitvoering van de wapening. De toepassing van vezelbeton vraagt als het ware 
om een vorm van geloof dat de vezels zitten waar ze moeten zitten met de juiste 
homogene verdeling en in de juiste dosering. Op dit moment kan de vraag of het 
allemaal goed gegaan is met de uitvoering van een vezelbetonnen constructie
deel alleen worden beantwoord wanneer er schade optreedt of door destructief 
onderzoek. Dit stimuleert onderbuikgevoelens van onveiligheid die de brede 
acceptatie van vezelbeton in de weg staan. Het wegnemen van deze 
onderbuikgevoelens is een grote stimulans voor onderzoek naar nieuwe 
inspectiemethoden die specifiek geschikt zijn voor vezelbeton. Het publiek moet 
namelijk vertrouwen krijgen in de kwaliteit die staalvezelbeton te bieden heeft. 

Afbeelding 7.3-1: Destructief onderzoek door middel van het boren van cilinders uit een 
staalvezelbetonvloer 
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7.3.1 Inspectiemethoden 
De grote beperking voor bestaande inspectiemethoden is de enorm fijne 
verdeling van de vezels over de doorsnede van een betonnen constructiedeeL 
De grote hoeveelheden vezels maken het lastig om alles precies in kaart te 
brengen. Relevante informatie van een bruikbare inspectiemethode zou moeten 
bestaan uit gegevens als de hoeveelheid vezels, de spreiding, de lengte en 
eventueel het soort vezels. Dit soort gegevens zouden ook bijzonder handig zijn 
voor bijvoorbeeld de controle achteraf bij verandering van het gebruik van een 
gebouw, de toetsing van een theoretisch idee over vezelverdeling aan de praktijk 
en het aanvullen van onvolledige gegevens over de samenstelling van een 
constructiedeeL Op dit moment is de enige methode om dit soort zaken te testen 
het uitvoeren van destructief onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan het 
zagen van testbalken uit een vloer of het boren van cilinders. In de praktijk wordt 
dit soort onderzoek zelden uitgevoerd vanwege de hoge kosten en moeite voor 
het herstellen van de veroorzaakte schade. 

In de huidige situatie zijn er een aantal methoden die eventueel in aanmerking 
zouden kunnen komen als inspectiemiddel voor staalvezelbeton. Röntgen maakt 
gebruik van een zender en een ontvanger, waarvoor er dus tweezijdig toegang 
nodig is tot een bepaald constructiedeeL Dit maakt deze inspectiemethode al bij 
voorbaat ongeschikt voor de controle van staalvezelbetonvloeren, aangezien 
deze altijd op de begane grond worden toegepast. Voor ander vezelbeton
producten is dit eventueel een optie, hoewel de nauwkeurigheid van Röntgen nu 
nog niet aansluit bij de vereiste precisie van een geschikte inspectiemethode. 

Bestaande wapeningsdetectoren maken gebruik van een elektrische spanning 
om de diepte en de dikte van wapeningsstaven te meten. Ook in dit gevallijkt de 
haalbaarheid gering door de grote hoeveelheid vezels in het beton. 

Op dit moment is er een inspectiemethode op basis van magnetisme in 
ontwikkeling. Deze is echter niet geschikt voor het niet destructief onderzoeken 
van bestaande constructiedelen. Het gaat om een stalen kubus met ribben van 
150 x 150 mm. Met behulp van een sterk magnetisch veld kan bijvoorbeeld de 
vezelhoeveelheid en oriëntatie bepaald worden. Wellicht wordt het in de 
toekomst mogelijk om deze specifieke methode uit te breiden naar grootschaliger 
toepassingen. 
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7.3.2 Productinformatie 
Een andere factor die kan bijdragen aan een beter imago van de 
vezelbetonindustrie is het verstrekken van goed vergelijkbare en betrouwbare 
productinformatie. In de kunststoffenindustrie bestaat er al tientallen jaren een 
database met alle eigenschappen van de verschillende verkrijgbare materialen 
en vezels. Compounderingsbedrijven maken op verzoek vezels met alle 
gewenste eigenschappen op het gebeid van bijvoorbeeld treksterkte, lengte en 
elasticiteit. 

De oprichting van een centrale database van kant en klare vezelbetonsoorten 
met vastgestelde functionele eigenschappen zou de keuze voor bepaalde 
producten aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Een constructeur die bijvoorbeeld 
een bepaalde soort vezelbeton zoekt met buigtreksterkte A, treksterkte B en 
elasticiteit C kan dan eenvoudig enkele betonsoorten opzoeken met de gewenste 
eigenschappen, waarna op basis van duidelijke vergelijkingscriteria een 
definitieve keuze kan worden gemaakt. Bestekken waar de eigenschappen van 
een vezelbeton worden uitgedrukt in een aantal kilo vezels met een bepaalde 
lengte per kubieke meter beton moeten hiermee definitief tot het verleden gaan 
behoren. In plaats daarvan moeten er prestatie-eisen worden opgesteld van 
bijvoorbeeld de scheurbeheersing en taaiheid. Wat dat betreft zal in dit geval de 
kost voor de baat uit moeten gaan: Het samenstellen van zo'n database en het 
vaststellen van al deze eigenschappen zal moeten plaatsvinden middels 
constructieve onderzoeken. Het is de vraag of veel vezel- en/of 
betonproducenten daar op zitten te wachten 
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7.3.3 Referentieprojecten 
Wanneer het er op aankomt zijn uiteindelijk alle mooie plannen voor 
structuurverbeteringen en betere inspectiemethoden een veel minder effectief 
propagandamiddel dan aansprekende referentieobjecten, het liefst in de directe 
omgeving van potentiële klanten. Technische details en eigenschappen zijn voor 
veel mensen een moeilijk te doorgronden informatiebron, terwijl iedereen 
bepaalde gevoelens van aantrekkingskracht of afkeur heeft voor uitgesproken 
architectuur. 

Wanneer de werkelijke mogelijkheden van vezelbeton of vezelversterkt 
spuitbeton worden getoond in kwalitatief aansprekende referentieobjecten, geeft 
dat mensen de gelegenheid om de mogelijkheden met eigen ogen te zien en zelf 
fysiek te beleven. Uiteindelijk zorgt dat een veel helderder idee van de potentie 
van een bepaalde bouwmethode dan alle cijfermatige of tekstuele informatie bij 
elkaar. 

Afbeelding 7.3-2: Overzicht van de verschillende paviljoens van zeeaquarium Oceanografie in Valencia. 
Deze schaalconstructies zijn gebouwd met behulp van een combinatie 

van 1 laag traditionele wapening en SFRS 
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7.4 Certificering 
In heel Nederland zijn er op dit moment maar 3 gecertificeerde vezelleveranciers 
en is er maar 1 gecertificeerde betoncentrale voor staalvezelbeton. Deze 
betoncentrale is gecertificeerd voor 1 betonmix, die ook nog eens slechts in 
kleine hoeveelheden geproduceerd wordt. Blijkbaar is de stimulans voor de 
aanvraag van een kwaliteitskeurmerk als certificering zeer klein. Dit is des te 
meer teleurstellend, wanneer we de hoge percentages van schadegevallen aan 
staalvezelbetonvloeren kennen. 

Certificering van aan vezelbeton gerelateerde producten en bedrijven kan een 
belangrijke rol spelen bij de verdere professionalisering van de vezelbeton
branche. Uit het grote aantal schadegevallen blijkt, dat de branche niet in staat is 
om zelf een structurele kwaliteitsverbetering door te voeren. Het resultaat is een 
onbetrouwbaar product, dat het imago van vezelbeton op de lange termijn 
schaadt. De gebrek aan aantrekkelijkheid van certificering moet echter niet 
alleen bij de betoncentrales en vezelproducenten gezocht worden 

De bestaande certificering voor producten van betoncentrales is gericht op 
factoren die niet altijd relevant zijn voor vezel beton. Hierbij moet gedacht worden 
aan zaken als druksterkte, milieuklassen en consistentiegebieden. Andere 
factoren die niet zijn vastgelegd bij de certificering spelen echter een veel grotere 
rol bij de kwaliteit van vezelbeton. Het is bijvoorbeeld veel belangrijker of een 
mengsel stabiel is, hoe hoog de buigtreksterkte is en of de verwerkbaarheid wel 
goed is. Hierdoor kunnen situaties ontstaan dat een bepaalde soort vezelbeton 
wel gecertificeerd is, maar niet aansluit bij de behoeftes van de verwerkers. 

~ CE: 
ISO 9001 CE ASTM A820 

• CE LABEL: Dr8n"'ix8 ia certifiad tor CE mark ayatam 1: staal fibrn for structural use. 
For datailed info: CE info sheet ava~abla on request. 

• ISO 9001 LABEL: Dram~ is ISO 9001 certifiad. The sama quality atandarda ara appliad in tha 
following planta: 
• Balgium 
• Czec:h Republic 
• Twkey 

• Brazil 
• China 
•lndoneaia 

• OTHER LABELS: Bakaart ia close to the rnaritet. Bekaart saeka conformanee to every neceuary, 
national product quality standard, in case ene or more requin11nenta are not coverad in tha CE a 
ISO 9001 certifications. 

Afbeelding 7.4-1: Specificatie van de van toepassing zijnde certificeringen op het productblad van de 
RC 65/35 BN vezel van Bekaert 
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In België is bij wet vastgelegd dat gecertificeerde betoncentrales mogen werken 
met kleinere veiligheidsfactoren voor de berekening van vezelbetonconstructies 
dan niet gecertificeerde centrales. Dit wordt dan verwerkt in de rekenfactor die 
als veiligheid op de constructieve eigenschappen wordt gezet. De 
betonproducten van een gecertificeerde centrale krijgen zo een belastingfactor 
van 1 ,3 mee, terwijl er voor producten van engecertificeerde betoncentrales moet 
worden gerekend met een belastingfactor van 1 ,5. Wanneer dit soort 
maatregelen gecombineerd worden met goede certificatiecriteria kan dat een 
belangrijke stimulans vormen voor certificering. 

Wanneer we nog een stap verder gaan, wordt ook een vergaande automatisering 
een verplicht onderdeel van de certificering van betoncentrales. Het 
implementeren van vezeldoseermachines neemt hierbij een centrale plaats in bij 
de verdere automatisering van het productieproces van vezelbeton en moet 
leiden tot veel lagere producttoleranties. Door vooraf afspraken te maken over 
hoe een proces ingericht moet worden en deze vast te leggen in protocollen is 
het in de toekomst veel eenvoudiger om de productie en verwerking van het 
vezelbeton kwalitatief te toetsen. 

Voor de certificering van vezels is het noodzakelijk om erkende testprocedures 
verplicht te stellen, die volgens een vast protocol uitgevoerd moeten worden. 
Productgegevens van de eigenschappen van veel vezels zijn nu vaak gebaseerd 
op oude onderzoeksresultaten, die bovendien niet altijd correct uitgevoerd of 
geïnterpreteerd zijn. De onduidelijkheid die hierdoor ontstaat, draagt bij aan de 
huidige onbetrouwbaarheid van sommige vezelbetonproducten. 
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7.5 Economische overweging 
Bij de promotie van een alternatieve bouwmethode speelt de financiële 
vergelijking ten opzichte van de concurrerende bouwmethoden een niet te 
onderschatten rol. Op het eerste gezicht steekt vezelversterkt beton in deze 
vergelijking negatief af tegen zijn concurrenten: De materiaalkosten zijn vaak een 
veelvoud van die van de referentiematerialen. Een reële kostencalculatie moet 
echter uitgaan van een complex aan factoren die samen het totale kostenplaatje 
vormen. Hieronder volgen 2 illustraties van dit principe. 

7.5.1 Voorbeeld 1 
In de mijn- en tunnelbouw wordt met staalvezels versterkt spuitbeton, beter 
bekend onder de naam Steel Fiber Reinforeed Shotcrete (SFRS), steeds vaker 
gebruikt om de tunnelwanden te stabiliseren. In een Zwitsers onderzoek zijn de 
kosten tegen elkaar afgezet van 2000 m 1 tunnel, afgewerkt met 100 mm 
spuitbeton, uitgevoerd als SFRS volgens de natte methode en volgens de droge 
spuitmethode met stalen wapeningsnetten. De kosten worden uitgedrukt in 
Zwitserse francs (CHF). Het kostenoverzicht is opgebouwd uit 5 posten, namelijk: 

• Investeringskosten: De nieuwwaarde van al het benodigde constructie
materieel 

• Materiaalkosten: Directe kosten van alle ingrediënten in de betonmix, 
inclusief de versneller die pas bij de spuitmond wordt toegevoegd. 

• Reboundkosten: Verlies aan materiaal als gevolg van rebound, kosten 
van extra materiaal dat ter compensatie aangebracht moet worden en de 
kosten voor het verwijderen van de rebound 

• Stabilisatiekosten: Alle directe kosten voor het aanbrengen van het 
spuitbeton en de wapening, exclusief indirecte kosten voor gedeelde 
infrastructuur, administratie, etc. 

• Uitvoeringstijd: Benodigd aantal manuren voor de totale uitvoering 

In tabel 7.5-1 worden de 5 eerder genoemde posten gekwantificeerd. 
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Droge mix met ·~ Natte mix met etuivezels 

lnveeterlnaekosten 125 CHF 450.000 CHF 

MatertaalkoetM 166 CHF/m3 betonmix 327 CHF/m3 betonmix 

FleboundkoetM 1.1 00.000 CHF 300.000CHF 

Stabllleatlekoeten 1 00%, geen bedrag bekend 42% van bedrag bij dr9ge mix 

Ultvoertnptl)d 7.013 manuren 1192 manuren 
... .-

Tabel 7.5-1: vergeiiJking kos ten droge spUitmethode met wapemngsnetten en natte spUitmethode met 
staalvezelwapening 

I 

Wanneer we naar tabel 7.5-1 kijken, valt op dat de hoge investeringskosten voor 
SFRS volledig wegvallen tegenover de lagere reboundkosten. Met het verschil in 
reboundkosten kunnen de investeringskosten voor SFRS zelfs 1 ,8 keer worden 
betaald. De materiaalkosten liggen aanzienlijk hoger voor SFRS, maar daar staat 
tegenover dat er minder van nodig is (zie punt 2 van onderstaande opsomming) . 
Het grootste verschil is echter terug te voeren op de uitvoeringstijd. De totale 
besparing bij SFRS ten opzichte van de droge methode met wapeningsnetten 
bedraagt maar liefst 83%. De 4 belangrijkste technische oorzaken die aan deze 
verschillen ten grondslag liggen worden hieronder uitgelegd: 

• Moderne robotgestuurde natte spuitsystemen hebben een maximale 
capaciteit van ongeveer 25m3/uur. Dit is vooral nuttig wanneer het te 
bespuiten oppervlak continu spuiten mogelijk maakt. 

• Er is geen tijd nodig voor het aanbrengen van de wapeningsnetten. 
Daarnaast hoeft er niet 3 keer van werkzaamheden worden gewisseld, 
zoals bij het werken volgens de droge methode met wapeningsnetten. 
Een laag spuitbeton van 1 00 tot 150 mm voorzien van wapeningsnetten 
vereist normaal gesproken 50% meer beton voor de dekking van de 
netten. 

• Ongeacht de gebruikte spuitmethode, vergroot het aanbrengen van 
wapeningsnetten de hoeveelheid rebound aanzienlijk. Wanneer we de 2 
extremen tegenover elkaar zetten, treedt bij een natte mix met staalvezels 
10% rebound op en bij een droge betonmix met wapeningsnetten 30% 
rebound. Dat is een verschil van 67%. 

• Het direct aanbrengen van de permanente ondersteuning elimineert de 
noodzaak voor tijdelijke ondersteuningen van de instabiele net 
uitgegraven rotswand. 
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Het gebruik van SFRS voor de stabilisatie van tunnels en mijnwanden heeft 
aantoonbare voordelen op het gebied van veiligheid, materiaalverbruik, tijd en 
kosten. Het is daarbij van belang dat we ons niet laten leiden door de direct 
zichtbare materiaal- en investeringskosten. In plaats daarvan moet er gefocust 
worden op het zo efficiënt mogelijk indelen van het bouwproces en het daarmee 
elimineren van onnodige tussenstappen. Alleen dan kan het dure spuitmaterieel 
optimaal ingezet worden in een doorlopend proces. 
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7.5.2 Voorbeeld 2 
Voor de fabricage van voorgespannen betonnen damwanden uit hogesterkte 
vezelbeton werd een vezeldosering gebruikt van 125 kg staalvezels (OL 13/.16) 
per m3

. Het mengsel was ongeveer 4 keer zo duur als die van het normaal 
gebruikte 865 beton. De hoeveelheid benodigde hogesterkte vezelbeton was 
echter slechts 1/3 van wat nodig zou zijn voor een damplank uit 865. Het 
prijsverschil werd hierdoor gereduceerd tot 33%. Daarnaast bleken de nieuwe 
dunwandige profielen veel beter stapelbaar en lichter van gewicht dan de oude 
damwandprofielen, waardoor er veel meer damwanden per vrachtwagen kunnen 
worden vervoerd. Het lagere gewicht leidde vervolgens ook weer tot een 
verbeterde hanteerbaarheid op de bouwplaats en de inzet van lichter materieel, 
terwijl het dunne profiel (45 mm) sneller in de grond kon worden gewerkt dan het 
dikkere alternatief. Dit resulteerde in een snellere oplevering van de totale 
damwand. Als laatste was de schade aan de damwandprofielen als gevolg van 
het inslaan kleiner door de werking van de vezels. De conclusie van deze 
integrale benadering is, dat damwanden uit hogesterkte vezelbeton op zijn minst 
concurrerend zijn ten opzichte van traditionele betonnen damwanden. 
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7.6 Conclusie 
De ontwikkelingen van goede en specifiek op vezelbeton afgestemde normen en 
certificeringstrajecten kunnen een grote bijdragen aan een structurele 
verbetering van de Nederlandse vezelbetonindustrie. Naast een het bieden van 
een goed product, moet ook het imago van vezelbeton vertrouwen uitstralen naar 
potentiele gebruikers en opdrachtgevers. De ontwikkeling van goede 
inspectiemethoden, betrouwbare productinformatie en aansprekende 
referentieobjecten kan klanten het vertrouwen geven om zelf ook een bewuste 
keuze voor vezelbeton te maken. 

Uiteindelijk draait alles om de kostenvergelijking tussen de verschillende 
bouwmethodes. De 2 rekenvoorbeelden in §7.5 geven aan dat een oppervlakkige 
kostenvergelijking die puur is gebaseerd op materiaalkosten vrijwel altijd in het 
nadeel uitvalt van vezelbeton. Bij een zorgvuldige en gebalanceerde vergelijking 
van alle kostenfactoren die meespelen in het proces, kan de balans echter heel 
anders uitvallen. Het is aan de producenten van vezelbeton en vezels om de 
voordelen bij een integrale kostenbenadering aan de klant duidelijk te maken, 
zodat deze een weloverwogen keuze kan maken. 
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8. Slotconclusie 
Door de opkomst van de zogenaamde BLOS-architectuur is het gebruik van 
schaalconstructies opnieuw in een brede belangstelling komen te staan. Deze 
schaalconstructies zijn interessant door hun efficiënte materiaalgebruik en 
krachtige vormentaal. De vormen zijn namelijk direct afgeleid van de 
krachtswerking in de schalen. De realisatie van de dubbelgekromde vormen van 
de betonschalen vergt echter veel arbeid, waarbij met name op het gebied van 
de bekisting en wapening veel winst valt te behalen. In dit afstudeeronderzoek is 
gekeken of de ontwikkeling van een nieuw soort vezelversterkt spuitbeton kan 
bijdragen aan een grotere vormgevingsvrijheid en snellere bouwtijd voor 
schaalconstructies. De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens getoetst 
door middel van een grote spuitproef. 

Doelstelling 

Onderdelen van het onderzoek 

Afbeelding 8.0-1: Onderzoeksopzet 

Voordat vezelversterkt spuitbeton het mogelijk kan maken om de traditionele 
wapening van schaalconstructies volledig te vervangen door vezelwapening, 
moeten eerst de constructieve eigenschappen van het vezelversterkt spuitbeton 
fors verbeterd worden. Een hybride combinatie van lange staalvezels met 
eindverankering en korte rechte staalvezels blijkt door het ontstaan van een 
synergetisch effect in staat, om de constructieve kwaliteiten van de in het beton 
aanwezige staalvezels beter te benutten. De hiermee behaalde constructieve 
verbetering is echter nog vrij klein als gevolg van de beperkende bovengrens van 
50 kg staalvezels per kubieke meter spuitbeton. De resultaten van de spuitproef 
hebben echter aangetoond, dat deze bovengrens doorbroken kan worden met de 
hulp van de inzet van spuitrobots en grotere nozzlediameters. Het is niet 
ondenkbaar dat de werkelijke bovengrens voor de dosering van staalvezels rond 
de 60 tot 70 kg staalvezels per kubieke meter ligt. Dit biedt ruimte voor een 
verdere verbetering van het rendement en de constructieve eigenschappen van 
het vezelbeton. De kans is echter wel aanwezig dat vervolgens andere factoren, 
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zoals voldoende verdichting van het vezelversterkt spuitbeton een kritische factor 
worden. 
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Met de toevoeging van fijne korte vezels aan het spuitbetonmengsel is de 
noodzaak voor een goede procesbeheersing nog groter geworden dan deze al 
was. De fijne OL 13/.20 vezels veroorzaken bij een onzorgvuldige betonproductie 
een grotere spreiding in de constructieve eigenschappen van het vezelbeton. Het 
is de vraag of het daarom verstandig is om de hybride vezelmix op dit moment 
zomaar toe te passen bij een project. Hiervoor is eerst een structurele 
verbetering nodig van de procescontrole bij de betoncentrales. 

De implementering van vezeldoseringsmachines kan een belangrijke rol spelen 
in de verdere optimalisering van de vezelbetonproductie op de betoncentrales. 
De resulterende verbeterde procescontrole maakt de toepassing van alle soorten 
vezelbeton veel betrouwbaarder en daarmee aantrekkelijker voor opdrachtgevers. 
Deze verbetering kan echter pas effectief zijn na een grondige herstructurering 
en mentaliteitsverandering in de vezelbetonbranche, waarbij het vezelbeton 
wordt behandeld als het high tech materiaal wat het is. 

De doelstelling die aan het begin van dit afstudeeronderzoek is gesteld, luidde: 

"Het ontwikkelen van constructief vezelbeton ten behoeve van schaalconstructies 
in spuitbeton." 

Het onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad een verbetering is gemaakt op 
het gebied van de constructieve eigenschappen van het vezelversterkte 
spuitbeton. De op dit moment behaalde meerwaarde van de hybride 
vezelmengsels is zoals gezegd nog betrekkelijk klein, waardoor het waarschijnlijk 
is dat er in de praktijk wordt gekozen voor de meer gangbare en betrouwbare 
vezelbetonsoorten. Toekomstig onderzoek naar de meerwaarde van hybride 
vezelmengsels met hogere vezeldoseringen tot misschien wel 70 kg staalvezels 
per kubieke meter beton kan in mijn ogen leiden tot een aanzienlijke verbetering 
van de constructieve eigenschappen van het vezelbeton. Wanneer dit 
samengaat met een verbeterde procescontrole op de betoncentrales, acht ik het 
niet onmogelijk dat goed ontworpen schaalconstructies in de toekomst volledig 
uitgevoerd kunnen worden in staalvezel versterkt spuitbeton. 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: Werkopzet mock-up fietsenstalling 

Bijlage 2: Verslag en resultaten spuitproef 
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Bijlage 1: Werkopzet mock-up fietsenstalling 
In deze bijlage is de opzet voor het bouwproces van de entreeschalen van de 
fietsenstalling weergegeven die is beproefd tijdens de realisatie van de mock-up. 
Naar aanleiding van de mock-up zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd aan 
het bouwproces. De belangrijkste daarvan is het terugbrengen van het aantal 
spuitgangen van 3 naar 2. 

Opzet uitvoering Mock-up 
De bekisting voor de schaaldelen die de entrees gaan vormen, is opgebouwd uit 
secties van 3 meter. Er is gekozen om de laatste 6 meter van de schaal op ware 
grootte na te bouwen op het terrein van de BAM te Schiedam. Het eindstuk van 
de entree is een vrijdragend gedeelte van de schaal en kraagt vanaf een 1 meter 
lange console ongeveer 8 meter uit. Dit gedeelte van de schaal is technisch het 
meest uitdagend en wordt daarom meegenomen in de mock-up. Dit wordt 
gerealiseerd door middel van het vierkant opspuiten en later afspanen van de 
schaal. Het gedeelte van de schaal dat in de mock-up beproefd wordt, kraagt uit 
ten opzichte van de hoofdconstructie. Dit betekent dat hier geen funderingsbalk 
of gestorte schaalvoet onder zit. Ten behoeve van de stabiliteit zal de voetplaat 
van de mock-up wel stekeinden moeten hebben. 

--.. --@ 
~~~-~--iiiiiioó-----=------ """"'=-----~:~----- --~~ 

,- , 

Bovenaanzicht 
(21\ 
~y 

((' 
/, 

\ 
---0 

@ 
I -- --® 

Bovenaanzicht entree met gearceerd het stuk van de spuitproef 

- 151 -



Het beton wordt in 31agen gespoten, waarbij de eerste laag beton (50mm) de 
binnenste wapeningslaag fixeert. De schaal wordt tot 10 cm onder het straatwerk 
doorgezet. Dit zou bij voorkeur gelijk verticaal moeten zijn in verband met het 
klinken van het straatwerk. Om het effect van het spuiten van 1 laag beton over 
meerdere dagen bij de uiteindelijke uitvoering te simuleren, worden de 1 e en de 
38 betonlaag over 2 verschillende dagen gespoten. Elke complete laag 
spuitbeton krijgt vervolgens 3-4 dagen om uit te harden voordat de volgende laag 
aangebracht wordt. 

Hechting 
Om een goede hechting tussen de verschillende betonlagen te waarborgen, 
dient de oude betonlaag eerst te worden voorbewerkt met een hogedrukspuit om 
zodoende de cementhuid te verwijderen, voordat een nieuwe betonlaag 
opgespoten wordt. 

De voet van de schaal wordt uitgevoerd in B55 en de schaal zelf in B35. Dit 
levert spanningen op ivm met verschillende materiaaleigenschappen, wat kan 
leiden tot lichte scheurvorming ter plaatse van de aansluiting. De naad tussen 
het gestorte en het gespoten deel van de schaal zal niet dmv een latje in de kist 
gecontroleerd worden, in plaats daarvan wordt het gehele oppervlak licht 
gestraald. De buitenzijde van de schaal wordt voorzien van een epoxy coating en 
de binnenzijde van een dekkend verfsysteem. Een alternatief is een 
hydrofobeermiddel die het beton meteen een gelijkmatige kleur geeft. Dit zal 
eventueel getest moeten worden in de mock-up. 

Wapening 
Om de wapening op een goede manier de kromming te kunnen laten volgen, 
wordt er gebruik gemaakt van hulpstaven in de horizontale richting, hoh 750 mm, 
met een dekking van 22 mm. De hulpstaven in de fietsenstalling moeten 
vanwege de geringe dekking thermisch worden verzinkt, bij de proefopstelling is 
dit nog niet noodzakelijk. Deze staven worden op hun plek gehouden door 
middel van afstandhouders. Om een goede afweging te kunnen maken voor de 
meest geschikte afstandhouder, worden in de mock-up 3 verschillende types 
getest. Deze zullen worden geselecteerd door BAM Betontechnieken. Bij het 
buigen van de 1 e wapeningslaag rond 8 over de hulpstaven moet worden gelet 
op de minimale betondekking. Dit is het meest kritisch op de plaatsen met de 
grootste kromming als gevolg van koordewerking van het wapeningsstaal. 
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Beëindigingen 
De randafwerking aan de kopse kant van de betonnen schaal wordt uitgevoerd in 
de vorm van een rvs stafprofiel 0 1 Omm, waarlangs het beton kan worden 
afgestreken, een soort van stucstopprofieL De bevestiging aan de wapening 
gebeurt met behulp van aan het stafprofiel gelaste lippen. De glasstijlen worden 
ingemeten op de bekistingsmal, wanneer deze voor het eerst opgebouwd wordt 
in Schiedam. Bij de uiteindelijke bouw in Eindhoven worden de glasstijlen aan de 
bekistingsmal bevestigd voor het spuiten. Het opvangen van de maatafwijkingen 
tussen bekisting en de gekromde glasstijlen heeft nog aandacht nodig. De 
randafwerking van de glasoppervlakken zal belangrijk bijdragen aan de beleving 
van de schaal. 

• 

• 

• • • 

• • • 

1 Detail Movares 

Rand schaal met aansluiting gin 

RVS stafstaal 0 0 mm met 
ge laste bevestigingslippen 

====~====~====~=== • • 
====~====~====E====• e 

Rand schaal met varlabel hoek 
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Testen aan mock-up 
Na de bouwvak zal de mock-up aan enkele tests worden onderworpen, om het 
eindresultaat te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: 

• Druksterkte spuitbeton: 6 kernen 
• Hecht-treksterkte spuitbeton, om de hechtsterkte tussen de 3 betonlagen te 

bepalen: 6 kernen 
• Samenstelling spuitbeton: beoordeling d.m.v. vrijkomende kernen van de 

eerste 2 tests 
• Betondekking: het meten van de gerealiseerde dekking mbv een 

elektronische dekkingsmeter, met name tussen de hulpstaven 
• Bepaling hechting tussen spuitbeton en coating buitenzijde: 6 

metingen/kernen. 
• Beproeving is niet nodig bij toepassing van Faceal colour (volgens opgave 

Movares) aan de binnenzijde van de schaal, dit is een gekleurde 
hydrofobeer. 

Beoordeling resultaat 
Om alle betrokken partijen in de gelegenheid te stellen om de resultaten van de 
verschillende bouwfases te kunnen beoordelen, wordt de rand van de mock-up 
trapsgewijs opgebouwd. Van elke stap in het proces is op deze manier een stuk 
te zien. Zie onderstaande figuur voor de opbouw. 

hulpstaaf 

support 
, I ( 300 

Trapsgewijze opbouw rand mock-up, afmetingen in mm 
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Stappenplan 
In deze paragraaf worden alle deelstappen beschreven en verduidelijkt met 
behulp van de bijgevoegde tekeningen 

Stap 1: 
Stellen van de bekisting op voetplaat met stekeinden ten behoeve van de 
stabiliteit van het proefstuk. Horizontale hulpstaven worden mbv afstandhouders 
geplaatst, fixeren dmv hulpmaterialen die verwijderd worden na het plaatsen van 
de 1 e wapeningslaag. De tekening van de bekisting is een benadering. 

Verticale Doorsnede Eindresultaat voetdetail 
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Stap 2: 
Buigen van de eerste wapeningslaag rond 8, let op de dekking tussen de 
hulpstaven. Plaatsen van supporten voor de 29 wapeningslaag. Verwijderen van 
de hulpmaterialen voor het fixeren van de hulpstaven uit stap 1. Plaatsen van 
binnenste rvs-stafstaal aan de kop van de schaal en fixeren aan de eerste 
wapeningslaag (zie onderstaande tekening) . 

1 I 250 
Verticale Doorsnede 
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Stap 3: 
Aanbrengen eerste laag spuitbeton van 50 mm, zodat de 18 wapeningslaag 
gefixeerd wordt. De 1 e laag wordt over 2 dagen aangebracht, zodat het effect 
van meerdere dagopbrengsten gesimuleerd wordt. 

0 
0 
1..() 

N 

Verticale Doorsnede 

Stap 4: . 

Horizontale Doorsnede 

Plaatsen van 28 wapeningslaag op de supporten. Dit is maatgevend voor de 
latere kromming van de schaal. Plaatsen buitenste rvs-stafstaal aan de kop van 
de schaal, fixeren aan buitenste wapeningslaag. 

0 
0 
1..() 

N 

1-- J 250 
Verticale Doorsnede Horizontale Doorsnede 
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Stap 5: 
Stralen van 18 laag spuitbeton. Spuiten 26 laag beton tot aan buitenzijde 28 

wapeningslaag. 

Stap 6: 

0 
0 
I[) 
N 

r 

l 1250 
Verticale Doorsnede Horizontale Doorsnede 

Plaatsen van pvc-buizen 0 30 mm, hoh 1700 mm, op buitenste wapeningslaag. 
De buizen moet worden kromgetrokken langs de wapening in de vorm van de 
buitenhuid van de betonschaal en dienen samen met het rvs-stafstaal aan de 
kop van de schaal als af reilatten voor de buitenste betonlaag. 

I 0 
0 
I[) 
N 7777; 

/ / / / ~ 

1500 Houten lat I 
1 1250 

Verticale Doorsnede Horizontale Doorsnede 
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Stap 7: 
Stralen van 28 laag spuitbeton. Spuiten van de laatste betonlaag in de 2 
gearceerde delen (zie onderstaande tekening), afspanen met behulp van de pvc
buizen. 

pvc-buizen 

--------c>IJ \ 6000 rvs-sto.f'proflel Tro.psgewljze opbouw ro.nd 

J 
0 
IJ) 
N 

1 1250 
Verticale Doorsnede Horizontale Doorsnede 
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Stap 8: 
Verwijderen van de pvc-buizen en verwijderen losse delen. Spuiten van de 
laatste schaalsectie en afspanen met behulp van de al uitgeharde, eerder 
gespoten secties. 

Stap 9: 

0 
0 
L{) 
N 

Verticale Doorsnede Horizontale Doorsnede 

Verwijderen bekisting. Aanbrengen van epoxy coating aan de buitenzijde van de 
schaal. Binnenzijde schaalconstructie nastralen en coaten. 

Stap 10: 
Boren van testcil inders en uitvoeren andere tests volgens opgave onder het 
kopje "Testen aan mock-up". 
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Bijlage 2: Verslag en resultaten spuitproef 
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1. Spuitproef 25 mei 2009 

Op maandag 25 mei heeft een spuitproef plaatsgevonden op het terrein van 
betoncentrale Raijmakers te Asten. In onderstaand verslag zijn de 
uitgangspunten en resultaten van deze spuitproef uiteengezet. 

1. 1 Inleiding 
Deze spuitproef is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek naar "V ezelversterkt 
spuitbeton ten behoeve van schaalconstructies" aan de TU/e. Het concept voor 
dit onderzoek is afgeleid van een proefschrift van Ivan Markovic getiteld "High
Performance Hybrid-Fibre ConcretE!' (TU Delft, 2006). In de proef onderzoeken 
we of de gevonden principes uit het proefschrift van Markovic te vertalen zijn 
naar een toepassing in spuitbeton met aanzienlijk lagere vezeldoseringen. Indien 
succesvol kan deze ontwikkeling leiden tot een ruimere toepassingsmogelijkheid 
voor vezelversterkt spuitbeton en daarmee een grotere vormgevingsvrijheid bij 
toepassing in bijvoorbeeld schaalconstructies. 

1.1.1 Doel 
Onderzoeken of een combinatie van korte en lange staalvezels in spuitbeton leidt 
tot een verhoging van de treksterkte, met behoud of verbetering van de duetiele 
eigenschappen van het vezelversterkt beton. 

1.1.2 Deelnemende partijen 
Bij de test zijn de volgende bedrijven en/of organisaties betrokken: 

BAS b.v. 

Bekaert 
Faber 
FC Services 
Putzmeister 
Raijmakers-Someren 
TUle 
Van der Spek 

Onderzoekslaboratorium en kenniscentrum, 
gespecialiseerd in betonbranche en asfaltsector 
Producent van staalvezels en staalkabels 
Betonpomponderneming 
Advies en dienstverlening op het gebied van vezelbeton 
Producent van o.a. betonpompen en spuitmaterieel 
Betoncentrale en locatie spuitproef 
Initiatiefnemer van de spuitproef 
Nederlandse distributeur van Putzmeister 
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2. Opzet van de proef 
Het concept voor de in deze spuitproef geteste hybride vezelcombinatie is 
afkomstig van een promotieonderzoek van Ivan Markovic getiteld "High
Performance Hybrid-Fibre Concrete' (TU Delft, 2006). Markovic gebruikte voor 
zijn onderzoek hoogwaardige zelfverdichtende betonsoorten in combinatie met 
vezeldoseringen die variëren van 1 volume% tot maximaal 7 volume% 
staalvezels. Hierbij staat 1 volume% gelijk aan 78 kg staalvezels per m3 beton. 
De vezelprestaties werden op verschillende manieren vergeleken: De 
afzonderlijke prestaties van lange en korte vezels in beton en samengevoegd in 
verschillende hybride mengsels. Hieruit bleek dat de juiste combinatie van 
verschillende vezels een hoger rendement oplevert dan het simpelweg verhogen 
van de vezeldosering. 

Spuitbeton heeft echter heel andere eigenschappen dan de gebruikte 
betonsoorten in het onderzoek van Markovic. Zo is spuitbeton nooit 
zelfverdichtend en zijn er beperkingen aan de maximale vezellengte en 
vezeldosering. In deze spuitproef wordt onderzocht, of een hybride vezelmengsel 
in een veel lagere dosering van in totaal 50 kg/m3 beton bij een gangbare 
betonkwaliteit ook beter presteert dan een mengsel met een enkele vezelsoort. 
Om een goed vergelijk te kunnen maken, wordt de betonsamenstelling gelijk 
gehouden voor alle batches en is het totaalgewicht aan toegevoegde vezels ook 
altijd gelijk, namelijk 50 kg/m3

. Als referentie wordt een betonmix gebruikt, 
waaraan een enkele vezelsoort (lengte 35 mm) met eindverankering is 
toegevoegd. Dit is een veelgebruikte samenstelling in de mijn- en tunnelbouw, 
waarbij de gehaakte vezels zorgen voor het gewenste duetiele gedrag van het 
vezelbeton. De hoeveelheid vezels is gebaseerd op de in de praktijk algemeen 
gebruikte bovengrens voor staalvezels in spuitbeton. 

In deze test worden 2 x 4 batches (geordend van A t/m H) met elk een andere 
vezelsamenstelling beproefd door middel van het spuiten van 6 vierkante 
testpanelen per batch. De afmetingen van deze panelen zijn 600 x 600 x 100 mm. 
Elke batch bestaat uit 1 m3 spuitbeton met een gegeven vezeldosering (zie 
volgende bladzijde). De gebruikte vezelsoorten zijn RC-65/35-BN (lengte 35 mm, 
diameter 0,55 mm, met eindverankering) en OL 13/.20 (lengte 13 mm, diameter 
0.20 mm, zonder eindverankering), beide afkomstig uit de productlijn Dramix van 
Bekaert. Er wordt gestart met de meest eenvoudige mix, waarna er met de 
opeenvolgende batches een steeds groter aandeel fijne vezels wordt toegevoegd. 
Hierdoor is aan de hand van de voorgaande batch, de verwerkbaarheid van de 
komende batch beter in te schatten. Wanneer problemen rond de 
verwerkbaarheid zich dreigen voor te doen, is er dus de mogelijkheid om 
aanpassingen te doen aan de daaropvolgende batch. Zoals gezegd wordt de 
betonsamenstelling gelijk gehouden voor elke batch en wordt de 
verwerkbaarheid van het beton zo nodig gestuurd door aanpassingen aan de 
hoeveelheid plastificeerder. 
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De gebruikte vezeldoseringen per batch per m3 beton zijn: 

Batch A enE: 50 kg vezels RC 65/35 BN (referentie) 

Batch B en F: 40 kg vezels RC 65/35 BN en 10 kg OL 13/.20 (50 kg in totaal) 

Batch C enG: 35 kg vezels RC 65/35 BN en 15 kg OL 13/.20 (50 kg in totaal) 

Batch D en H: 30 kg vezels RC 65/35 BN en 20 kg OL 13/.20 (50 kg in totaal) 

OL131.20 RC-65135-BN 
Afbeelding 2.0-1 : De gebruikte vezelsoorten 

Zowel 's morgens (batch A t/m D) als 's middags (batch E t/m H) wordt de gehele 
test uitgevoerd. Na het afronden van de ochtendsessie vindt er een evaluatie 
plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken of de betonsamenstelling 
of uitvoeringsmethode aangepast dient te worden voor de middagsessie. Na 28 
dagen worden de geproduceerde panelen getest in het laboratorium van BAS. 
Per batch wordt 1 paneel al na 14 dagen getest, als indicator voor de resultaten 
na 28 dagen. 

De opzet van de spuitproef maakt het tot een meervoudig experiment: In de 
praktijk wordt staalvezelbeton doorgaans verspoten met behulp van een 
spuitrobot en een nozzlediameter van bijvoorbeeld 65 mm. Vanwege de 
kleinschalige aard van de proef en de schaal van de op korte termijn te 
verwachten projecten is er hier gekozen om te werken met een lichtere pomp en 
een nozzlediameter van slechts 38 mm. Dit maakt het handmatig verspuiten van 
het beton nog net mogelijk. Doordat de verhouding vezellengte : nozzlediameter 
hiermee bijna 1 :1 wordt, is het mogelijk ontstaan van verstoppingen in de 
betonslang en bij de nozzle extra kritisch. Als een vuistregel wordt namelijk 
gebruikt: 

"maximale vezellengte : 2/3 diameter nozzle" 

Dat komt neer op een nozzlediameter van 50 mm (bij vezellengte 35 mm), waar 
in praktijk vaak wordt gekozen voor een veilige marge met een nozzle van 60 
mm of meer. Door het richten van de vezel in de stroomrichting van het beton 
moet het toch mogelijk zijn om te werken met de kleinere nozzlediameter. Als 
laatste wordt ook de uitwerking van het staalvezelbeton op een membraan getest. 
Dit wordt gedaan met het oog op toepassing van staalvezelbeton in combinatie 
met voorgevormde ballonnen bij dubbelgekromde geometrieën. 
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2. 1 Betonsamenstelling 
Voor de betonsamenstelling is uitgegaan van een basisrecept dat afkomstig is uit 
de tunnelbouw. De toepassing op voorgevormde ballonnen vraagt om een snelle 
sterkteopbouw, zodat het spuitbeton al vroeg de dragende functie over kan 
nemen van de ballon. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel vervorming van 
het membraan kan plaatsvinden onder invloed van het gewicht van het al 
aangebrachte beton. Spuitbeton in de tunnelbouw dient ook snel op sterkte te 
komen, vanwege het verzekeren van de structurele veiligheid van de net 
blootgelegde tunnelsectie. De eisen die in beide toepassingen aan het beton 
worden gesteld, zijn dus gelijksoortig. 

Hieronder staat de samenstelling waar de proef mee begonnen is. Voor een 
goede omhulling van de staalvezels en voldoende smering van de betonspecie in 
de slang is het van belang dat de mix minimaal 550 kg fijn materiaal (<0,250 mm) 
bevat per m3 beton. Het zand bevat 7% fijn ( <0,250 mm). Het totale gehalte fijn 
(cement+ vliegas+ zand< 0,250 mm) is dan dus 570 kg. Vaak wordt er gebruik 
gemaakt van het zeer fijne silica fume voor een reductie van de rebound en 
verdichting van de cementmatrix. Aangezien silica fume een relatief duur product 
is, wat niet standaard aanwezig is op de Nederlandse betoncentrales, is er voor 
gekozen om te werken met het iets grovere vliegas. Op deze manier blijft het 
product toegankelijk qua prijs en eenvoudig produceerbaar op elke centrale. 

De hoeveelheid plastificeerder is in het begin lager (0,8% t.o.v. het 
cementgewicht), maar wordt later eventueel opgevoerd om de verwerkbaarheid 
goed te houden bij een groter aandeel fijne vezels (tot maximaal 2,0- 2,5 %). De 
gebruikte superplastificeerder is OFT 2. Hierbij is het criterium dat de zetmaat na 
toevoeging van de staalvezels groter dan 1 00 mm dient te zijn. 

Grondstof massa dichtheid volume 

Cement CEM I 450 kg 3150 kg/m3 1431 
Vliegas 50kg 2250 kg/m3 221 
Water (w/b factor= 0,5) 235 kg 1000 kg/m3 2351 
Zand 0-4 mm 998 kg 2650 kg/m3 3771 
Grind 2-8 mm 427 kg 2650 kg/m3 161 I 
Staalvezels 50 kg 7800 kg/m3 61 
Lucht (5%) 50 I 
Plastificeerder (1 ,5%) 7 kg 1050 kg/m3 61 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal 2217 kg 1000 I 

Tabel 2.1-1: Samenstelling van 1 m3 betonspecie 
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Als gevolg van het grote aandeel bindmiddelen, is het aandeel water vrij hoog 
(235 liter) . Er wordt gestart met de toevoeging van 200 liter, waarna de zetmaat 
(>100 mm) visueel gecontroleerd wordt in de menger. Indien nodig wordt het 
watergehalte verhoogd, tot de gewenste zetmaat bereikt is. 

De verhouding zand/grind is afgeleid van de voorschriften die EFNARC heeft 
opgesteld voor de gewenste korrelgradering van spuitbeton. In afbeelding 2.1-1 
is de bandbreedte te zien waarbinnen de ontworpen zand/grind samenstelling 
moet vallen. Aan de hand van de zeefanalyses van het gebruikte zand en grind 
is vervolgens de juiste verhouding tussen deze twee vastgesteld op 70% zand en 
30% grind. De maximale korrelgrootte is al eerder vastgesteld op 8 mm, wat 
vooral gerelateerd is aan de gebruikte vezelsoorten en hun dosering. 
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Afbeelding 2.1-1: Korrelgradering voor spuitbeton volgens EFNARC 
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2.2 Opstelling en voorbereiding 
De voorbereiding en het opbouwen van het materieel voor de test is rond 7.00 
uur gestart met het opstellen van de betonpomp, de compressor en de beton
slangen met de spuitnozzle aan het einde daarvan. Voor de ondersteuning ter 
plekke is er een mobiellaboratorium van BAS naast de spuitlocatie geplaatst. 
Vanuit deze laboratoriumbus worden alle noodzakelijke testen uitgevoerd voor 
de directe controle van de kwaliteit van de aangeleverde en/of verspoten specie. 

einde terrein 

r 
lege mallen 

PM BAS 

gevulde mallen 

Afbeelding 2.2-1 : tekening proefopstelling 

De mallen voor de testpanelen zijn schuin geplaatst op 2 houten balken. 
Hierdoor kan de optimale spuithoek, loodrecht op het oppervlak, beter worden 
gerealiseerd. De vezels voor de eerste 4 batches zijn nauwkeurig afgewogen en 
in emmers klaargezet voor handmatige dosering in de mixer. Daarnaast is er 
gezorgd voor een opvangbak voor het spuitafval, bestaande uit aanloopverlies, 
rebound en overgebleven beton. 

- . 

Afbeelding 2.2-2 en 2.2-3: opstelling op houten balken met het testvat ernaast. Achter de mallen is 
de opvangbak voor het spuitafval te zien (2.2-2). Het vullen van het luchtvat (2.2-3) 
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2.3 Spuitmaterieel 
Een goede afstemming tussen het spuitmaterieel en het te verspuiten vezelbeton 
is cruciaal voor het goede verloop van de spuitproef. Omdat er relatief kleine 
hoeveelheden beton verspoten dienen te worden, is er gekozen voor een lichte 
zuigerpomp. De P 715 van Putzmeister (maximale capaciteit 18,2 m3 luur) is 
een door diesel aangedreven dubbelzuigerpomp die geschikt is voor handmatig 
spuiten. De 2 zuigers van de pomp zijn door een aandrijfcilinder hydraulisch met 
elkaar verbonden en werken tegen elkaar in. Op deze manier ontstaat er een 
constante stroom beton in de slang. De keuze voor een relatief kleine pomp zorgt 
voor minder materiaalverbruik en -verlies, vooral doordat de hoeveelheid beton in 
de hopper minder groot hoeft te zijn om de pomp te kunnen laten draaien. 

Afbeelding 2.3-1: De P715 dubbelzuigerpomp op locatie 

Hoewel er in het verleden al ervaring was opgedaan met het verspuiten van 
staalvezelbeton met de P 715, waren de vezellengtes en doseringen in het 
verleden aanzienlijk kleiner. De geschiktheid voor het verpompen van een vezel 
met een lengte van 35 mm met een dosering van 50 kg/ m3 was hiermee nog 
niet bewezen. Zoals al gesteld in §2.0 is de vuistregel voor de maximale 
vezellengte: 

"maximale vezellengte : 213 diameter nozzle" 
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Voor het beoogde handmatig verspuiten van het vezelbeton is een nozzle 
diameter van 38 mm echter het maximaal haalbare. Door het richten van de 
vezel in de stroomrichting van het beton werd het toch mogelijk geacht, om te 
werken met de kleinere nozzlediameter. Hiervoor is het wel noodzakelijk, dat de 
verwerkbaarheid van het beton ruimte biedt aan het richten van de vezels. 
Daarnaast wordt de diameter van de spuitleiding zeer geleidelijk teruggebracht 
door middel van 2 reduceerbuizen. Wanneer de diameter van de leiding namelijk 
te snel wordt teruggebracht, is het risico op verstoppingen zeer groot. De 
uitgangsdiameter van de pomp is 100 mm, waarna de eerste reduceerbuis de 
diameter verkleint naar 65 mm. Hierna volgt 2 rubberen slangdelen met 
daartussen nog een reduceerbuis die de diameter verder terugbrengt van 65 
naar 50 mm. Voor een goede drukopbouw in de spuitmond wordt de diameter in 
de nozzle verder gereduceerd naar 38 mm. Alle losse onderdelen worden aan 
elkaar gekoppeld door metalen sluitringen, die in het geval van een verstopping 
met een enkele handbeweging kunnen worden losgemaakt. 

Afbeelding 2.3-2 t/m 2.3-4: De twee verloopstukken van de spuitleiding en de spuitnozzle (2.3-4) met in 
het midden de aansluiting voor de betonslang, links de aansluiting voor de eventuele versneller en rechts de 

aansluiting voor de perslucht 

Naast de betonpomp zorgt de compressor voor de voortstuwing van het beton. 
Perslucht wordt via een aparte leiding naar de nozzle gevoerd, waar het de druk 
levert die ervoor zorgt, dat het beton met kracht uit de nozzle kan worden 
gespoten. De benodigde capaciteit van de compressor is afhankel ijk van het type 
pomp dat gebruikt wordt. In dit geval had de compressor een capaciteit van 7 m3

, 

een werkdruk van 7 bar en een leveringscapaciteit van 119 liters/sec. 
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• 11 Flnltm*tl .... 511 •• 4,5". !11" 421329 3 
• 11 Redllrilmlllr S1 1.W 4.5" -$11 6!i/3". 22426!1111!1 4 

1 ___ 

• 21 Scbll .......... 4.5" 431613 1 
• 21 Didlblnglll1 •. 4,5" 857341088 2 
• 131 S~ill 81887811114 • • 11 lleduziemJk SI flil :t' -$11 511 3". 0586701108 13 

1 .• 111111 
• 11 FilrdtndllaiiCII n 65/3". 5_ 0111- 857 886082 5 
• 111 SCIIII~SI3" 417 7!1 1 
• 111 Oicllllnglll ~ 3" 864 88411114 i 
• 11 Ülllq I lilt 882714 881 11 
• 11 llillllsddaiiidi 1115115 ...... 281617815 14 

13• 
• 11 PM bpplulll ll 51t 2" 211 600 088 11 
• 11 Balonsprilzdiise V 511. 38 111111 on15711114 12 
• 21 Lllllscldaucll ~-. 28 • 415 815 15 
• 61 SclniarJI1RDIIel. I 65- 088246088 15 
• 61 ScllamnDpl. I 61- 000 212 815 17 

Weillires Zlllehör: 
~ 1ïr ElstlnllllpNsdlllllllillf (Sifibl): 
• 11 SilbHlosi ......... Ollcllllf- 802 423 111!1 19 

lllbitll (~) lllil Jllsclllusslilqlplllll 
• 21 ~V!". 28m DOt 9831183 28 
• 11 Llllbddauch ~-. 28 • 416815 11 

Afbeelding 2.3-5: Weergave van alle onderdelen van de gebruikte spuitslang. De lichtgekleurde onderdelen 
zijn voor de mogelijke toevoeging van een versneller (niet gebruikt voor deze test). De versnellerpomp 

wordt apart aangedreven door de compressor. 

- 172 -



2.4 Werkvolgorde 
Het stappenplan dat is gehanteerd op de dag van de spuitproef. 

Vooraf: 
7.00 uur: aanvang opbouw spuitlocatie aan de hand van tekening. Afstellen 
materieel door Putzmeister en Faber. 

Rond 8.00 uur: Werkbespreking en taakverdeling voor proef 

Bij elke batch: 
1. Plaatsen 6 mallen naast elkaar op balken. Mallen met blokje haaks op 

lengte balk voor bereikbaarheid heftruck. Mallen aan onderzijde labelen 
(batch/etter A t/m H en mal 1 t!m 6) 

2. Spuitmaterieel klaarmaken, spuitslang voorspoelen met dunne cementmix 
(alleen de 1 e keer) 

3. Start mengen beton wanneer alles op locatie klaarstaat. Vezels handmatig 
toevoegen in mengervanuit voorgewogen, gelabelde emmer. Blijven 
mengen tot alle verlijmde vezels goed los zijn gekomen en een homogeen 
mengsel is ontstaan. 

4. Visueel controleren slump in menger (>100 mm), indien nodig water 
toevoegen. 

5. Betonspecie met behulp van truckmixer naar spuitlocatie 
6. Truckmixer op locatie 10 slagen vol toeren laten draaien 
7. Start spuiten: in gereedstaande bak spuiten tot constante straal en 

homogene mix is bereikt. Daarna aankoppelen van de nozzle en vullen 
van de 6 mallen + luchtvat 

8. Uitvoeren benodigde testen door BAS op beton direct uit truckmixer en het 
volgespoten luchtvat 

9. Alleen bij batch C enG: uitvoeren perforatietest op zeildoek. 
10. Overgebleven vezelbeton in opvangbak spuiten 
11. Mallen verplaatsen naar verzamelplek met behulp van heftruck. 

Neerzetten in zelfde volgorde en afreien volgens voorschriften ASTM C-
1550 

12.Afdekken mallen met folie ter voorkoming van uitdroging beton 
13. Bespreken verwerkbaarheid betonspecie en eventueel aanpassen voor 

volgende batch 

Hierna begint alles weer bij stap 1 voor de volgende batch 

Middagsessie 
Evaluatie van het verloop van de ochtend. Verwerking van eventuele 
aanpassingen. In de middag worden alle batches en stappen van de ochtend 
herhaald met medeneming van de wijzigingen aan de betonsamenstelling. Na 
afloop vindt er nog een korte evaluatie plaats van de hele dag 
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3. Verloop van de proef 
Maximale dagtemperatuur op 25-05- '09: ruim 27°C met zeer zonnig weer 

Omstreeks 9.00 uur is de spuitproef gestart met de eerste batch. Ondanks het 
besluit om met minder water te beginnen (200 liter) en deze desgewenst op te 
voeren tot maximaal 235 liter, bleek de eerste batch al gelijk te waterig. 
Desondanks is er toch besloten om batch A te verspuiten, om op die manier het 
resultaat te kunnen beoordelen. Hierbij ontstond al snel een verstopping in de 
spuitleiding. Dit was het gevolg van de vorm van het rooster op de hopper van de 
betonpomp. Het rooster in 2 richtingen blokkeerde de doorgang van de 
staalvezels, waardoor deze werkten als een zeef voor de rest van het beton. Het 
resultaat was een fijne slurrie in de slang, gevolgd door een kluit vezels die met 
behulp van een schep toch door het rooster is geforceerd. Een verstopping van 
de slang was daarmee bijna onvermijdelijk. Met het demonteren van de 
verschillende onderdelen van de spuitslang, kon dit echter snel verholpen 
worden. Hierna is nog geprobeerd om te werken met een rooster in 1 richting, 
maar ook hier was de vorm van het rooster niet optimaal en werden de lange 
vezels te veel tegengehouden. Daarom is uiteindelijk besloten om het rooster de 
rest van de dag volledig weg te laten. 

u"""'J. IU E; •~u 3.0-1 en 3.0-2: op rooster in 2 richtingen (3.0-1). Nauw rooster in 1 
richting blokkeert vooral de lange vezels (3.0-2) 

Na het verhelpen van de verstopping kon gestart worden met het vullen van de 
mallen voor de testpanelen. De volgorde is hierbij altijd gelijk: 

Het beton wordt vanuit de truckmixer gestort In de hopper van de pomp (Inhoud 
:roo liter), waarna er een hoeveelheld vezelbeton door de slang wordt gepomp 
tot er een constante, homogene stroom uit de slang komt. Vervolgens wordt de 

mpressor gestart, de nozzle aan de slang gekoppeld en kan het spun 
fbeoinnen. De betonspuiter slaat de slang over zijn schouder voor een betere 
'""ntrole tijdens het spuiten en wordt daarbij geholpen door een 2e persoon die 
'de slan mee ondersteunt. Dit is tevens bedoeld om het schokken van de slang 

- 174 -



~s gevolg van het verpompen op te vangen. De houten mallen worden vanuit 
hoeken naar binnen toe gevuld, om te voorkomen dat rebound zich ophoopt o~ 
ie plaatsen. Na het vullen van de mallen en het vat dat wordt gebruikt voor de 
paling van het luchtgehalte van de betonspecle, blijft de overgebleven speel 

in de slang zitten. Om te voorkomen dat het beton zich gaat hechten in de slang 
aat de operator de pomp af en toe een slag slaan. Op deze manier wordt de 
:pecie In beweging gehouden en wordt hechting aan de slangwanden 

voorkomen. Zo kan ook bij een langere doorlooptijd voorkomen worden, dat de 
spuitleldingen na elke batch schoongemaakt dienen te worden. Bij het 
verpompen van de daaropvolgende batch kan aan de hand van de veranderende 

lstentie van de betonstroom worden gezien, wanneer het oude beto 
volledig uit de slang is gepompt en overgaat in het verse beton. Op dat momen 
lkan de nozzle weer worden aan{Nsloten voor het vullen van de vo ende B 
mallen • 

.. . . 

Afbeelding 3.0-3: "worst" van het oude beton dat tussen de batches door langzaam 
gepompt 

Zoals al verwacht bleek het beton van batch A te dun om goed in de schuin 
geplaatste mallen te blijven liggen. Nadat de eerste 2 mallen weer waren 
leeggeschept, zijn alle mallen vlak op de grond geplaatst en vervolgens 
volgespoten. Na overleg is besloten om na batch A verder te gaan met 180 liter 
water en zonder de superplastificeerder. Aan de hand van een visuele zetmaat 
controle in de menger is vervolgens gekeken of er meer water toegediend moest 
worden. Uiteindelijk is alleen bij batch B 1 0 liter water extra bijgevoegd. 

Batch B is de eerste batch die de fijnere OL 13/.20 vezel bevat. In tegenstelling 
tot de grotere AC 65/35 BN vezel is deze niet verlijmd en heeft deze geen 
eindverankering. Voor een betere menging is geprobeerd om de vezels aan de 
aggregaten toe te voegen voordat het water erbij kwam. Door de beperkte ruimte 
aan de randen van de weegcel , bleek het echter te lastig om op deze manier de 
fijne vezels te spreiden. Als gevolg daarvan ontstond er tijdens het spuiten van 
batch B een verstopping bij de nozzle. Deze werd veroorzaakt door een "egel" 
bestaande uit alleen de kleine, niet verlijmde vezels. Vanaf batch C zijn daarom 
de vezels rechtstreeks in de menger toegevoegd, waarbij de niet verlijmde vezels 
langs de rand van de emmer gespreid in de menger zijn geschud. Nadat de 
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spreiding beter gewaarborgd was in het mengproces, zijn er geen verstoppingen 
meer opgetreden. 

Wat opvalt bij de verwerkbaarheid van het vezelbeton, is dat deze na de eerste 
aanloopproblemen nauwelijks meer wijzigde. De gevonden waarden van de 
zetmaat en schudmaat laten slechts een kleine terugloop zien bij een groter 
aandeel fijne vezels, terwijl de rest van de betonsamenstelling gelijk werd 
gehouden. Het luchtgehalte loopt wel licht op met een stijgend percentage fijne 
vezels, maar dit blijft ruim binnen de acceptabele waarden (<3%). 

Naast een korte terugkoppeling na elke batch over de verwerkbaarheid van de 
laatste betonmix, is er in de middagpauze een korte evaluatie geweest van het 
verloop van de 4 ochtendbatches. Na de problemen met batch A is besloten om 
batch E te beschouwen als de nieuwe referentie voor batch B t/m D. Vanaf batch 
F is het aandeel cement met 20 kg teruggebracht (water -5 liter), om te kijken of 
we met het minimaal benodigde aandeel fijne deeltjes(<0,250 mm) van 550 kg 
ook een goede kwaliteit staalvezel spuitbeton kunnen realiseren. Dit bleek voor 
de verwerkbaarheid in ieder geval geen problemen op te leveren. 

De vooraf gemaakte keuze om 1 m3 vezelbeton per batch aan te laten maken, 
blijkt ruim voldoende te zijn voor de uitgevoerde test. Daarbij is er rekening 
gehouden met verlies als gevolg van verstoppingen of andere factoren. In 
praktijk was er bij elke batch ruim voldoende beton over, wat na afronding van 
elke batch in een verzamelbak is gestort. 
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3. 1 Praktische problemen 

Beperkingen materieel 
Bij de laatste 2 batches begon verhard beton in de hoeken van de hopper een rol 
te spelen bij de verwerking van het spuitbeton. Als gevolg van het telkens 
onderbroken pompproces kreeg het vezelbeton de kans om zich in de hoeken 
vast te zetten, waardoor de doorgang naar de spuitslang steeds kleiner werd. 
Hierdoor werd het steeds moeilijker om het beton door de leiding te krijgen en 
kwam het met horten en stoten uit de spuitmond. Dit kan een negatief effect 
hebben op de verdichting en daarmee de kwaliteit van het uiteindelijke beton. Bij 
een doorlopend gebruik van de betonpomp krijgt de betonspecie geen kans om 
zich te hechten aan de wanden van de hopper. Daarnaast zijn er gedurende de 
dag problemen geweest met het functioneren van de compressor, wat uiteindelijk 
ervoor zorgde dat het laatste paneel van batch H niet meer gespoten kon worden. 

Bepaling rebound 
Hoewel er in eerste instantie gepland was om de hoeveelheid rebound te meten, 
is hier vanwege praktische problemen van afgezien. Bij proeven met 
vezelversterkt spuitbeton in bijvoorbeeld de tunnelbouw wordt er een vooraf 
bepaalde hoeveelheid beton met een bekende dosering aan vezels in de 
truckmixer gedaan, waarna deze volledig leeggespoten wordt op bijvoorbeeld 
een tunnelwand. Aangezien bij deze test een onbekende en kleine hoeveelheid 
beton in de mallen (en de ruimte daar direct omheen) wordt gespoten, is een 
gevonden hoeveelheid rebound niet om te zetten in een verhoudingsgetal. 
Daarnaast is er vermenging van de rebound met beton dat langs de malranden 
wordt gespoten. Dit overtreft het aandeel rebound ruimschoots en de beide delen 
zijn ook niet van elkaar te scheiden (zie afbeelding 3.1-1 ). 
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4. Testgegevens 
De testmethode die gebruikt wordt om de buigtreksterkte van de geproduceerde 
panelen te beproeven, is een variant op de 3-punts buigtrekproef die is 
vastgelegdinNEN-EN 14651. De panelen zijn te schematiseren als een brede 
balk met afmetingen 600 x 600 x 1 00 en een zaagsnede met hoogte 1 0 mm in 
het midden van de plaat. De vierkante panelen zijn opgelegd op rollen met 
diameter 30 mmeneen hart op hart afstand van 500 mm. 

1 
100 90 

l 
I. son .I 

Afbeelding 4.0-1 : Schematische weergave van proefopstelling 

Om een goed beeld te krijgen van de aangeleverde vezels en de nauwkeurigheid 
van de afmetingen en verpakkingshoeveelheden zijn deze steekproefsgewijs 
gecontroleerd. De verpakkingshoeveelheden bleken binnen een marge van 50 
gram nauwkeurig te zijn. Dit komt neer op een afwijking van maximaal%%. De 
afmetingen van de vezels zijn ook in overeenstemming met de opgegeven 
waarden, zoals is te zien in onderstaande tabel. De meetwaarden zijn verkregen 
met behulp van een digitale schuifmaat. 

RC65/35 BN diameter (mm) lengte (mm) OL 13/.20 diameter (mm) lengte (mm) 

1 0.56 36 1 0.20 13.5 

2 0.57 36 2 0.20 13.5 

3 0.57 36 3 0.21 13.0 

4 0.56 36 4 0.21 13.0 

5 0.56 36 5 0.20 13.0 

gemiddeld 0.564 36 gemiddeld 0.204 13.2 

gegeven 0.55 35 gegeven 0.20 13 

tabel 4.0-1: overzicht van de afmetingen van de gebruikte vezels 
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4. 1 Uit te voeren testen en metingen 

4.1.1 Voorbereiding 

Afwegen vezelhoeveelheden: 
Bepalen werkelijke inhoud vezelverpakkingen (steekproef 5 zakken en alle 3 
dozen) en afwegen hoeveelheid vezels per batch. Emmers met vezels coderen 
naar batch. Voor aanvang proef voor batch A t/m D, voor start middagsessie voor 
batch E t/m H. 

Bepalen werkelijke afmetingen vezels: 
Bepaling van de lengte en diameter van de vezels met behulp van een digitale 
schuifmaat 

4.1.2 Tijdens de testdag 

Bepalen zetmaat en schudmaat: 
Bepalen zetmaat (slump > 100 mm) en schudmaat van de aangeleverde 
betonspecie voor elke batch 

Bepalen luchtgehalte betonspecie: 
1 monster á 8 liter van alle batches ter bepaling van het luchtgehalte van de 
gespoten betonspecie. Monsters worden daarna gebruikt voor uitspoelproef. 

Uitspoelproef· 
1 monster á 8 liter van elke batch ter bepaling van het vezelgehalte van de 
aangeleverde betonspecie 

Per{oratietest: 
Bespuiten zeildoek (60 x 60 cm) met rest betonspecie batch C enG. Afspoelen 
aanklevend beton van doek en tellen vezels die in het doek steken. Ook aan 
achterzijde controleren op uitstekende vezels. 

4.1.3 Na de testdag 

Bepalen buigtreksterkte: 
5 testpanelen (600 x 600 x 100 mm) per batch. Beproeven na 28 dagen 

Bepalen druksterkte: 
1 testpaneel (600 x 600 x 100 mm) per batch. Uit het hart van het paneel worden 
na 28 dagen 3 kubussen gezaagd om te testen op druksterkte. Door de 
kubussen uit een groter paneel te halen, wordt de invloed van bijvoorbeeld 
schaduwwerking aan de randen van de kist vermeden. 
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4.2 Meetwaarden op testdag 
Vanuit het mobiellaboratorium van BAS zijn gedurende de dag verschillende 
metingen gedaan aan de betonspecie van de 8 batches. Het doel daarvan is een 
beter begrip krijgen van de verwerkbaarheid van de verschillende betonsamen
stellingen en het zo nodig bijsturen van het proces. Daarnaast zijn de latere 
testresultaten eventueel te relateren aan de gevonden meetwaarden op de dag 
van de test. In de onderstaande tabel zijn de verschillende waardes per batch op 
een rijtje gezet. 

batch 

A 

B 
c 
D 

E 
F 

G 
H 

batch 

A 
B 
c 
D 

E 

F 

G 
H 

zetmaat (mm) schudmaat (mm) luchtgehalte (%) 

260 > 600 * 2,2 
130 400 ** 
90 390 1,9 

100 400 ** 
130 430 2,3 
130 450 2,1 
100 400 2,5 
110 400 2,8 

* schudmaat zonder schudden al niet meer meetbaar 

**geen meetgegevens beschikbaar 

Tabel 4.2-1: meetwaarden testdag 

soortelijk massa (kg/m3) 

2325 
2356 
2358 
2343 
2348 
2344 
2344 
2294 

vezelgehalte (gr) vezelgehalte (kg/m3) zand+ grind (gr) totaal gewicht (gr) 

398 49.8 12615 13013 
487 60.9 12977 13464 
429 53.6 12838 13267 
427 53.4 12929 13356 
451 56.4 12893 13344 
** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** ** 

**geen meetgegevens beschikbaar 

Tabel 4.2-2: samenstelling monster betonspecie (8 liter) van uitspoelproef 
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4.2.1 Perforatietest 
Eén van de beoogde toepassingen voor het vezelversterkte spuitbeton gaat uit 
van het bespuiten van een voorgevormde ballon met vezelversterkt beton. Zo 
kan op een efficiënte manier een (dubbel) gekromde vorm worden gerealiseerd. 
Onderzoek van onder andere Arno Pronk (TU/e) heeft uitgewezen dat het 
vormgeven met behulp van deze methode technisch goed uitvoerbaar is. Het 
gevaar bestaat echter, dat het membraan waaruit de ballon is gemaakt, 
geperforeerd wordt door de in het spuitbeton aanwezige staalvezels. 

Eerder onderzoek aan onderzoeksinstituten in Frankrijk en Oostenrijk naar de 
mogelijke perforatie van waterkerende membranen in tunnels toonden aan, dat 
de staalvezels in het spuitbeton geen lekken veroorzaakten in de membranen. Bij 
deze tests is doorgaans een extra geo-textiel aangebracht over het waterkerende 
membraan voor extra bescherming tegen perforaties. In het geval van 
voorgevormde ballonnen die als mal worden gebruikt, is 1 00 % dichting van 
minder groot belang. De textiele vorm dient zodanig luchtdicht te zijn, dat deze 
goed op druk kan worden gehouden en eventueel ontsnappende lucht het vers 
aangebrachte spuitbeton niet aantast. 

Afbeeldingen 4.2~1 en 4.2-2: Het zeildoek is opgespannen op een houten frame 

Om de mate van perforatie te bepalen die kan optreden bij de 2 geteste 
vezelsoorten, is een nylon zeildoek (600 gr/m2)met dubbelzijdige pvc-coating 
opgespannen op een houten frame van 600 x 600 mm. Deze is gedurende enige 
tijd bespoten met de betonspecie van batch C en dat is 's middags herhaald met 
de betonspecie van batch G. Hierin zat 35 kg/m3 RC 65/35 BN en 15 kglm3 OL 
13/.20 vezels. De snelheid en druk die gebruikt is tijdens het bespuiten van het 
doek is gelijk aan de druk waarmee de testpanelen zijn gespoten. Voor de 
fabricage van een voorgevormde ballon zal over het algemeen een enkelzijdig 
gecoat doek worden gebruikt, omdat deze soepeler zijn. Het dubbelzijdig 
gecoate doek zal als gevolg iets meer weerstand vertonen tegen perforatie, maar 
geeft toch een goed beeld van het gedrag van een ballon. 
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Na het schoonspoelen van het doek met water bleek dat de AC 65/35 BN vezels 
met een dikte van 0,55 mm niet in staat zijn om het zeildoek te perforeren. De 
korte OL 13/.20 vezels zijn met een dikte van 0.20 mm aanzienlijk slanker en 
bleken wel in staat om door het doek te steken. Dit gebeurde bij batch C in totaal 
2 maal en bij batch G gebeurde dat 1 maal. Deze korte vezels zijn vrijwel recht 
en hebben dus geen eindverankering. Hierdoor was het zeer eenvoudig om de 
vezels weer uit het doek te trekken. 

Bij een toekomstige toepassing van de kleinere OL 13/.20 vezels in spuitbeton in 
combinatie met een textiele vorm, verdient het nader onderzoek om te kijken wat 
het effect is van de door het doek stekende naaldjes op een groter oppervlak. De 
vezels zullen dan in alle richtingen door het doek steken, wat wellicht tot een 
sterkere hechting kan leiden van het spuitbeton aan de ballon. Factoren als 
verminderde herbruikbaarheid van de ballon en eventuele beschadiging van het 
betonoppervlak bij het verwijderen van de ballon kunnen dan een rol gaan spelen. 
Wanneer deze problemen zouden optreden, kan de toepassing van een dikker of 
dichter doek waarschijnlijk veel problemen voorkomen. 
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4.3 Resultaten 14 dagen 
Veertien dagen na de spuitproef is er van batch B t/m G elk 1 paneel getest op 
buigtreksterkte. Door technische problemen op de dag van de spuitproef is er 
zowel van batch A als van batch H één paneel verloren gegaan. Deze zijn van de 
14 dagen test afgehaald, zodat er voor de 28 dagen test 8 complete sets van 5 
panelen overblijven. Batch E dient als referentie met een standaard 
vezelsamenstelling, de andere batches hebben een hybride vezelsamenstelling. 

De proefstukken zijn per batch genummerd van 1 t/m 8. Daarbij is paneel 1 
gebruikt voor de bepaling van de buigtreksterkte na 14 dagen. Paneel 2 t/m 5 is 
gebruikt voor de bepaling van de buigtreksterkte na 28 dagen en uit het zesde 
paneel zijn 3 drukkubussen (1 00 x 100 x 100 mm) gehaald die 6 t/m 8 zijn 
gelabeld. De gebruikte codes zijn daarmee opgebouwd uit eerst de letter van de 
batch (A t/m H) en vervolgens het nummer van het proefstuk (1 t/m 8) 

Buigtreksterkte 14 dagen 
6 

5 

N 

E 4 
E z 
1: 
·; 3 
1: 

- 81 
"2 
1: - C1 
[2 
rn - D1 

- E1 

1 -- - F1 
- G1 

0 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Doorbuiging in mm 

Afbeelding 4.3-1: Curven buigtrekproef na 14 dagen 
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F._ FL F~ , ..... F,,..... p.,.._ ,.,... w, w. ...... Nlmml Nlmml N/mml Nlmml Nlmml Nlmmz Nfmml Nm Nm 
81 4.27 4.27 4.27 3.32 4.03 4.2 4.12 15.57 81.63 

C1 5.48 4.66 4.66 4.56 5.34 5.47 5.26 20.87 107.28 
D1 5.01 5.01 5.01 3.83 4.57 4.68 4.52 17.1 90.81 
E1 5.06 3.87 3.87 4.02 4.87 5.05 4.93 17.47 97 

F1 4.49 4.49 3.98 3.54 4.29 4.43 4.32 16.45 86.23 

01 4.25 4 .25 4.25 3.47 4.12 4.21 4.06 14.63 81 .16 

Tabel 4.3-1: meetwaarden bmgtrekproef na 14 dagen 

Wanneer we de buigtrekcurven van de 14 dagen test analyseren, valt op dat de 
curven nagenoeg parallel aan elkaar lopen. De belangrijkste uitzondering hierop 
is de curve van referentiebatch E, welke een sterker duetiel gedrag laat zien dan 
de hybride mengsels. De panelen van de eerste 4 batches (8 t/m E) laten 
gemiddeld gezien betere resultaten zien dan die van de laatste 2 batches (F en 
G). Hierbij speelt de reductie van het aandeel cement vanaf batch F een rol: het 
beton komt hierdoor minder snel op sterkte. 

De nog niet volledig uitontwikkelde sterkte van het beton speelt vooral een rol in 
het eerste deel van de curve. De eerste treksterkte en het eerste deel van de 
curve zijn sterk afhankelijk van de betonkwaliteit, terwijl de 28 helft van de curve 
vooral wordt bepaald door de prestatie van de staalvezels. Het duetiele deel van 
de curve zal dus niet of nauwelijks meer verbeteren als gevolg van de verdere 
uitharding van het beton na 28 dagen. 

Hoewel de toevoeging van de fijne OL 13/.20 vezels in alle gevallen voor een 
hogere eerste treksterkte heeft gezorgd dan die van het referentiemengsel, blijkt 
alleen paneel C1 hoger te scoren op het gebied van ductiliteit. De invloed van 
voldoende lange vezels weegt hier over het algemeen dus zwaarder dan 
eventuele synergie afkomstig van een hybride mengsel. 

Hoewel het verleidelijk is om met de 14 dagen resultaten in de hand de eerste 
conclusies te trekken, dienen we hier voorzichtig mee te zijn. Doordat er bij de 14 
dagen test slechts 1 paneel per batch hebben beproefd, hebben eventuele 
toevallige uitschieters een grote invloed op de resultaten en eventuele conclusies. 
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4.4 Resultaten 28 dagen 
Precies 28 dagen na de spuitproef (22-07 -'09) is gestart met het testen van de 
proefpanelen en drukkubussen. In eerste instantie was het de planning om alle 
panelen in 2 dagen (dag 28 en 29) te beproeven. Doordat het testen toch 
tijdrovender bleek, heeft het in totaal 4 dagen geduurd voordat alle panelen 
beproefd waren. De kubussen zijn wel allemaal op dag 28 gedrukt. In de 
onderstaande tabel is te zien op welke dag welke panelen zijn beproefd: 

Tabel 4.4-1 : Overzicht verwerkingsdag testpanelen 

Afbeelding 4.4-1: Proefopstelling voor de buigtrekproef in het mechanisch lab bij BAS b.v. 
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4.4.1 Druksterkte 
Voor het bepalen van de betonkwaliteit zijn er 28 dagen na de spuitproef van 
elke batch 3 kubussen gedrukt Deze kubussen zijn enkele dagen voor de test 
gezaagd uit het midden van een groter paneel (zie afbeelding 4.4-3) om het 
schaduweffect van de wanden van de mal te vermijden. Aan de rand van de mal 
is de kans groot dat de verdichting en de samenstelling van het paneel niet 
representatief is voor de rest van het paneel. 
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Afbeelding 4.4-3: Zaagplan voor drukkubussen 

Nadat de exacte afmetingen van de kubussen zijn bepaald, worden de kubussen 
belast tot ze bezwijken volgens NEN-EN 12390-3 en NEN-EN 12390-7. De 
opstelling die hiervoor is gebruikt is te zien op afbeelding 4.4-2 op de vorige 
bladzijde. 

De waarden van de gevonden druksterktes na 28 dagen variëren van minimaal 
52,5 N/mm2 tot maximaal 67,5 N/mm2

. De meerderheid van de waarden zitten in 
de bandbreedte van 60 tot 65 N/mm2 met een gemiddelde van 61,5 N/mm2

. 

Achteraf gezien is dit een te hoge betonkwaliteit voor deze testserie. Ervaring 
leert dat de duidelijkste resultaten te behalen zijn, wanneer de betonsterkte 
bewust laag wordt gehouden, bijvoorbeeld rond de C20/25 of iets hoger. De 
sterkte van het beton speelt dan een kleinere rol, terwijl de prestatie van de 
vezels duidelijker te bepalen is. 

Bij het bepalen van de buigtreksterktes na 28 dagen, uit de hoge betonkwaliteit 
zich in een hoge 1 e treksterkte met daarna een relatief diepe val. Vervolgens is 
er weer een sterke stijging in de curve als gevolg van het activeren van de 
staalvezels. Beton wordt steeds brosser naarmate de druksterkte toeneemt, 
waardoor het grafiekverloop van een buigtrekproef grilliger wordt en de 
spanningen die op de vezels komen na de eerste scheurvorming groter. Op de 
volgende bladzijde is het complete overzicht te zien van de gevonden waardes 
voor de druksterkte. 

- 187 -



ma. 
kubus ..... brwdte F t•. ...... 

(mm) (mm) (kN) Nfmm2 kdln' 
M 102,14 103,13 551,4 52,5 2330 
A7 102,39 103,31 657,2 62,0 2320 ,. 102,19 103,10 671,5 63,5 2330 
BI 104,29 98,28 612,7 60,0 2310 
87 103,79 101,87 622,7 59,0 2310 
B8 104,05 98,21 624,2 61,0 2310 

~ 101,59 102,48 700,7 67,5 2320 
C7 103,27 100,19 679,9 65,5 2310 
C8 103,65 100,03 603,8 58,0 2270 
D 101,10 101 '12 652,4 64,0 2320 
ll 101,82 101,26 624,5 60,5 2300 
D 102,67 100,92 662,1 64,0 2320 
ee 102,24 99,58 626,7 61,5 2320 
E7 101,31 99,10 642,2 64,0 2320 
E8 101 '12 99,05 612,2 61,0 2320 
.. ., 100,16 100,20 629,9 63,0 2320 
F7 101,34 101,07 582,0 57,0 2260 
F8 101 ,25 101,29 616,2 60,0 2310 
Gtl 100,44 102,01 665,9 65,0 2310 
07 101 ,63 99,21 612,7 61,0 2310 
G8 102,89 100,93 608,6 58,5 2300 
Hl 101,38 100,45 617,1 60,5 2270 
H7 100,63 102,36 676,6 65,5 2320 
H8 101,82 101,26 624,5 60,5 2300 

gemiddeld algemeen 632,4 61 ,5 2309 
Tabel 4.4-2: Druksterktes na 28 dagen 
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4.5 Buigtreksterkte 28 dagen 
In tabel4.5-1 zijn de meetwaarden weergegeven van de buigtreksterkte test na 
28 dagen. Bij batch B t/m G zijn ook de waarden van de 14-dagen test 
bijgevoegd. Deze geven over het algemeen voor het 28 deel van de waarden een 
vergelijkbaar beeld als de test na 28 dagen, maar t/m CMOD = 0,5 vallen de 
waarden wat lager uit. Dit heeft te maken met de verdere sterkteontwikkeling van 
het beton. ,_ "- ,...._ , ...... ,1 .... ,"... F.,._ w, w. 

~---
Nlmm* Nlmmt Nlmm* Nlmm* Nlmm* 1\rmm* Nlmm* Nm Nm 

14 5,24 5,24 5,24 3,63 3,97 4,03 3,68 14,21 69,83 
A3 5,88 5,88 5,88 4,71 5,38 5,20 4,63 19,43 95,25 
A4 5,79 5,79 5,79 4,35 5,22 4,64 4,13 19,30 96,47 
M 5,98 5,62 5,62 5,12 5,91 5,69 5,20 22,21 111,75 
81 4,27 4,27 4,27 3,32 4,03 4,20 4,12: 15,57 81,63 

B2 6,12 5,12 5,12 5,34 6,07 5,93 5,43 23,29 120,23 
B3 5,51 5,08 5,08 4,29 5,17 5,24 4,95 18,27 103,71 
B4 5,21 5,21 5,21 4,09 4,70 4,66 4,37 17,83 92,13 
BI 5,87 5,87 5,87 4,42 5,23 5,30 4,96 19,63 103,03 
C1 5,48 4,66 4,66 4,56 5,34 5,47 5,26 .20,87 107,28 

C2 6,15 6,15 6,15 4,86 5,64 5,64 5,33 19,54 101,39 
C3 5,66 5,66 5,66 3,58 3,97 3,89 3,67 14,33 70,14 
C4 5,87 5,87 5,87 4,33 4,93 4,94 4,63 17,69 89,45 
Cl 6,03 6,03 6,03 4,68 5,51 5,52 5,24 19,79 102,08 
01 5,01 5,01 5,01 3,83 4,57 4,68 4,52 17,10 90,81 

D2 5,74 5,72 5,72 4,48 5,38 5,30 4,98 25,14 126,07 
D3 5,01 5,01 5,01 4,20 4,79 4,82 4,61 17,04 87,22 
D4 5,08 4,98 4,98 4,21 4,99 5,04 4,89 17,10 91,96 
D6 5,89 5,89 5,89 3,88 4,27 4,27 4,10 16,19 79,06 
E1 5,06 3,87 3,87 4,02 4,87 5,05 4,93 17,47 97,00 

E2 6,97 5,47 5,47 5,24 6,54 6,60 6,19 19,99 113,00 
E3 5,29 5,04 5,04 3,84 5,01 5,23 4,84 15,57 90,92 
E4 5,06 4,37 4,37 3,77 4,87 5,04 4,86 15,14 88,95 
E5 4,67 4,35 4,35 3,75 3,88 4,60 4,62 14,84 82,05 
F1 4,49 4,49 3,98 3,54 4,29 4,43 4,32 16,45 86,23 

F2 5,40 5,22 5,22 4,35 5,24 5,36 5,15 16,79 92,27 
F3 5,12 4,77 4,77 4,36 4,98 5,08 4,94 16,51 90,13 
F4 5,09 4,88 4,88 4,21 5,07 4,92 4,65 17,30 89,41 
f& 6,06 6,06 6,06 4,30 5,33 5,51 5,26 17,71 95,01 
G1 4,25 4,25 4,25 3,47 4,12 4,21 4,06 14,63 81,16 

G2 5,09 5,09 5,09 4,12 4,66 4,44 4,16 17,42 90,87 
G3 4,98 4,98 4,98 3,97 4,23 4,33 4,00 19,59 94,21 
G4 5,00 5,00 5,00 3,85 4,37 4,39 4,03 17,80 91,94 
G5 6,23 6,23 6,23 4,94 5,63 5,56 5,17 21 ,24 110,16 

H2 5,53 5,53 5,53 3,60 4,05 4,04 3,86 16,06 79,27 
H3 5,68 5,68 5,68 4,23 4,68 4,61 4,37 18,91 93,00 
H4 5,33 5,33 5,33 3,90 4,23 4,04 3,76 17,55 83,14 
H5 5,50 5,50 5,50 4,63 5,17 5,04 4,65 20,27 101 '12 .. .. 

Tabel 4.5-1: Meetwaarden bUigtreksterkte test. Waarden m hebtgriJS van de met "1 "gelabelde panelen ZIJn 
afkomstig van de 14-dagen test. 
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4.6 Analyse per batch 
In de volgende paragrafen worden de bijzonderheden in de resultaten per batch 
toegelicht. Een uitgebreide en chronologische beschrijving van het verloop van 
de spuitproef is te vinden in §3.0. 

Afbeelding 4.6-1: Gepolijst oppervlak van een drukkubus uit batch H, de spreiding van de zilvergrijze 
staalvezels is duidelijk waarneembaar 
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4.6.1 Batch A 
50 kg RC 65/35 BN vezels 

Zetmaat: 
Schudmaat 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 
Vezelgehalte: 

260mm 
> 600mm 
2,2% 
2325 kglm3 

49,8 kglm3 

Hoewel er voor de start van de proef al besloten was, om te beginnen met een 
lagere waterdosering van 200 liter in plaats van 235 I, bleek de betonspecie van 
de eerste batch veel te dun. Daarnaast waren er problemen met de doorvoer van 
de vezels door het rooster in 2 richtingen. Het gevolg was een zeer dunne specie 
met een slechte spreiding van de vezels. Dat veroorzaakt een relatief grote 
spreiding in de resultaten. 

Bu igtre kste rkte batch A 
7~------------------------------------------------~ 
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N 5 
E 
E z 
1: 4 ; IM;'-----r-

C) 
1: ·c: 3 
1: 
111 
c. 
liJ 2 

1 

- A2 
- A3 
- A4 
- AS 

0 +-----.-----,-----,-----.-----.------.-----.----~ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Doorbuiging in mm 

Afbeelding 4.6-1: Curves buigtreksterkte batch A 
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,_ FL ,......_. , ....... r,,._ Fu- F.,._ w, w. 
paneel Nfmml Nimftil Nimftil Nfmm& NIJnml Nimftil NlftUnl Nm Nm 

A2 5,24 5,24 5,24 3,63 3,97 4,03 3,68 14,21 69,83 
A3 5,88 5,88 5,88 4,71 5,38 5,20 4,63 19,43 95,25 
A4 5,79 5,79 5,79 4,35 5,22 4,64 4,13 19,30 96,47 
M 5,98 5,62 5,62 5,12 5,91 5,69 5,20 22,21 111,75 . 5,7.2 5~_63 5,6_3 4,45 !),1_2 4,89 4,41 1_8, 7~~ - 93,325 
5D : 0,3309 0,283 0,283 0,16322 1 0,8214 1 0,7161 0,6542 3,3338 17,369 

-·· 5,39 5,35 5,35 3,82 4,30 4,17 3,76 15,45 75,96 
Tabel4.6-1 : Meetwaarden bUigtreksterkte van batch A. 

De grote spreiding in de prestaties van de verschillende panelen geven geen 
duidelijk beeld van de eigenschappen van dit staalvezelbetonmengsel. 
Gemiddeld genomen ligt de buigtreksterkte lager dan bij die van het 
referentiemengsel: batch E. Scheurvorming zal eerder optreden, doordat er meer 
zwakke plekken in het paneel zijn met een lage vezeldichtheid ten opzichte van 
de panelen van batch E. 

Ondanks de relatief hoge w/c-factor en de toegevoegde plastificeerder, ligt de 
volumieke massa van batch A rond het gemiddelde en is de druksterkte slechts 
marginaal lager. 

drukvlak max. na drukalwtde volumieke 
kubua lengte breedte F f'u m .... 

(mm) (mm) (kN) Nlmm2 kalm3 

M 102,14 103,13 551,4 52,5 2330 
A7 102,39 103,31 657,2 62,0 2320 
M 102,19 103,10 671,5 63,5 2330 

]gemiddeld deze batch 59,3 2327 
gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-2: Meetwaarden druksterkte van batch A. 
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4.6.2 Batch B 
40 kg RC 65/35 BN en 10 kg OL 13/.20 vezels 

Zetmaat: 
Schud maat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 
Vezelgehalte: 

130mm 
400mm 
onbekend 
2356 kglrrf 
60,9kg/m3 

De betonspecie van batch B vertoonde een veel betere consistentie dan die van 
de eerste batch. Als gevolg van de beperkte ruimte bij de weegcel boven de 
menger was het moeilijk om de vezels goed te spreiden. Dit is vooral een 
probleem voor de kleine OL 13/.20 vezels, die de neiging hebben om vezelballen 
te vormen. De in plaatjes verlijmde RC 65/35 BN vezel laat zich veel makkelijker 
spreiden door de betonspecie. Als gevolg van de slechte spreiding van de fijne 
vezels, is de betonslang tijdens het spuiten verstopt geraakt door een "egel", 
welke volledig bestond uit OL 13/20 vezels. 

7 
Buigtreksterkte batch B 

6 

N 5 
E 
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z 4 
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1: 
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- 84 
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- 8 1 
0 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Doorbuiging in mm 

Afbeelding 4.6-2: Curves buigtreksterkte batch B 
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,_ FL F......_ F.,._ F,,._ F.,._ F,_. w. w. 
peneet Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nfmmt Nfmml Nfmmt Nm Nm 
_.a-r- 4,27 4,27 4,27 3,32 4,03 4,20 4,12 15,,57 81,63 

B2 6,12 5,12 5,12 5,34 6,07 5,93 5,43 23,29 120,23 
83 5,51 5,08 5,08 4,29 5,17 5,24 4,95 18,27 103,71 
84 5,21 5,21 5,21 4,09 4,70 4,66 4,37 17,83 92,13 
85 5,87 5,87 5,87 4,42 5,23 5,30 4,96 19,63 103,03 

0 5,68 5,32 5,32 4,54 5,29 5,28 ( t93 19,76 104,78 
SD 0,3998 0,3707 0,3707 0,5536 0,5699 0,519G Q,4339 2,4781 11,589 

v-w•• 5,28 4,95 4,95 3,98 4,72 4,76 4,49 17,28 93,19 
Tabel 4.6-3: Meetwaarden butgtreksterkte van batch B 

Vergelijking met referentiebatch E 
De testresultaten van batch 8 vertonen een relatief grote spreiding, die vooral 
wordt veroorzaakt door een slechte menging van de OL 13/.20 vezels. De 
gemiddelde resultaten worden sterk omhoog gedreven door paneel 82, maar 
door de hoge standaarddeviatie is de gecorrigeerde waarde toch representatief. 
De druksterktes en volumieke massa liggen rond het gemiddelde. 

Als gevolg van de toevoeging van de fijne vezels zijn buigtreksterktes in de 
eerste helft van de curve iets hoger dan die van het referentiemengseL Door het 
lagere aandeel lange vezels is de ductiliteit iets lager. Het lage percentage .fijne 
vezels en het marginaal kleinere aandeel lange vezels laten geen duidelijk 
verschil in eigenschappen zien. 

drul :vlak ma. drubtiM'Ide volumieke 
kubus lengte breedte F f'u m ... 

(mm) (mm) (kN) Nlmm2 kalml 
88 104,29 98,28 612,7 60,0 2310 
87 103,79 101,87 622,7 59,0 2310 
88 104,05 98,21 624,2 61,0 2310 

[gemiddeld deze batch 60,0 2310 
gemiddeld algemeen 61 ,5 2309 

Tabel 4.6-4: Meetwaarden druksterkte van batch B 
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4.6.3 Batch C 
35 kg RC 65/35 BN en 15 kg OL 13/.20 vezels 

Zetmaat: 
Schudmaat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 
Vezelgehalte: 

90mm 
390mm 
1,9% 
2358 kglm3 

53,6 kglm3 

Batch C is de eerste batch waar zowel de consistentie van het beton als de 
vezelspreiding goed gewaarborgd was. De vezels zijn direct in de menger 
toegevoegd en goed gespreid toegevoegd. Door een zaagfout voor de 
beproeving van paneel C3, was het nodig om het paneel in 2 richtingen in te 
boren. Daarnaast vertoonde het paneel een groot hoogteverschil van 6 mm 
tussen beide zijden. De resulterende waarden van de buigtrekproef van paneel 
C3 zijn sterk lager dan die van de overige panelen (zie afbeelding 4.6-3), 
waardoor deze geschrapt wordt uit de vergelijking. Het betonmengsel dat is 
gebruikt voor batch A t/m E is afkomstig uit de tunnelbouw. Deze is ontworpen 
om zeer snel op sterkte te komen, waardoor de resultaten van de 14 dagen test 
meegenomen kunnen worden met resultaten na 28 dagen. De eerste treksterkte 
valt wel lager uit als gevolg van de nog oplopende betonsterkte. 

Buigtreksterkte batch C 
7 -,--------------·---·------ ---------, 
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Afbeelding 4.6-3: Curves buigtreksterkte batch C 
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F- FL p....._. F..,_ F1.a- F",_ Fa.s- w, w. 
paneel Nlmml Nlmml Nlmml Nlmml Nlmtn2 N/rNnl Nlmml Nm Nfn 

C1 5,48 4,66 I 4,66 4,56 5,34 5,47 5,26 20,87 107,28 

C2 6,15 6,15 6,15 4,86 5,64 5,64 5,33 19,54 101,39 ........- 5,66 5,66 5,66 3,58 3,97 3,89 3,67 14,33 70,14 
C4 5,87 5,87 5,87 4,33 4,93 4,94 4,63 17,69 89,45 
C5 6,03 6,03 6,03 4,68 5,51 5,52 5,24 19,79 102,08 . 5,88 5,68 5,68 4,6,1 5,36 5,39 5,12 19,473 100,05 
SD 0,291 8, : 0,688 0,688 I 0,2223 0,3088 I 0,31 0,3256 1,32111 7,5399 

_. .. 5,59 4,99 4,99 4,39 5,05 5,08 4,79 18,15 92,51 
Tabel4.6-3: Meetwaarden hmgtreksterkte van batch C 

Vergelijking met referentiebatch E 
Afgezien van paneel C3 vertoont batch C een gemiddelde spreiding van de 
resultaten. De eerste treksterkte is zeer hoog als gevolg van het hogere aandeel 
fijne vezels en na de eerste scheurvorming worden de staalvezels snel 
geactiveerd. Dit zorgt voor een kleinere dip in de curve. De druksterktes liggen 
iets boven het gemiddelde en de volumieke massa is gemiddeld. 

De buigtreksterktes van batch C liggen over de hele curve hoger dan die van het 
referentiemengseL Wat opvalt is dat de sterktes vooral in de eerste helft van de 
curve aanzienlijk hoger liggen (verschil op Fo,s mm = 15%). In de 29 helft van de 
grafiek lopen de curves van batch C sneller terug, doordat de fijne vezels vooral 
nog indirect bijdragen aan de sterkte door het synergetisch effect. De hogere 
standaarddeviatie van batch C drukt de gecorrigeerde waarden van de 
buigtreksterkte. Dit wordt veroorzaakt doordat de homogeniteit in een hybride 
mengsel moeilijker te realiseren is dan in een mengsel met alleen verlijmde 
vezels. 

drukvlak max. na drukaterkte !VOlumieke 
kubus lengte breedte F , .• IIlilMa 

(mm) (mm) (kN) N/mm2 kgfm3 

C8 101,59 102,48 700,7 67,5 2320 
C7 103,27 100,19 679,9 65,5 2310 
ca 103,65 100,03 603,8 58,0 2270 

gemiddeld deze batch 63,7 2300 
gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-6: Meetwaarden druksterkte van batch C 
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4.6.4 Batch D 
30 kg RC 65/35 BN en 20 kg OL 13/.20 vezels 

Zetmaat: 
Schudmaat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 
Vezelgehalte: 

100mm 
400mm 
onbekend 
2343 kg/m3 

53,4 kg/m3 

Als gevolg van een vergissing bij het zagen, is bij de panelen van batch D de 
zaagsnede aan de stortzijde van het paneel gezet in plaats van aan de kistzijde. 
Bij het testen van deze panelen bleek het lastig om de rollen goed schoon te 
houden, waardoor de glijdende oplegging in gevaar kan komen. Het eerste 
paneel is daarom opgelegd op rubber stroken (zie afbeelding 4.6-5). Het ruwe 
betonoppervlak groef zich echter in het rubber, wat schommelingen veroorzaakte 
in de curve. Daarom is besloten om de overige 3 panelen van deze batch zonder 
oplegrubber te testen. Hoewel er meer vervuiling optrad van de oplegrollen, 
bleek dit geen problemen te geven bij het verdere verloop van de test. 
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Afbeelding 4.6-4: Curves buigtreksterkte batch D 
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F- FL F....._ F..- F1,.._ Fu- Fs,a.. w, w. 
Nfmtnl Nlmtnl Nfmml Nlmtnl Nlmtnl Nlmtnl Nlmtnl Nm Nm 

01 5 ,01 5 01 5,01 3,83 4,57 4,6~ 4;52 17,10 90,81 

D2 5,74 5,72 5,72 4,48 5,38 5,30 4,98 25 ,14 126,07 
D3 5,01 5,01 5,01 4,20 4,79 4,82 4,61 17,04 87,22 
D4 5,08 4,98 4,98 4,21 4,99 5,04 4,89 17,10 91 ,96 
D5 5,89 5,89 5,89 3,88 4,27 4,27 4,10 16,19 79,06 . 5,35 5,32 5,32 4,12 4,80 4,82 4,62 18,514 95,024 
SD 0,4497 0,4729 0,4729 0,2454 0,462 0,4381 ' 0,396 4,2023 20,693 

___. .. 4,90 4,85 4,85 3,87 4,34 4,38 4,22 14,31 74,33 
Tabel4.6-7: Meetwaarden butgtreksterkte van batch D 

Vergelijking met referentiebatch E 
De buigtreksterkte van batch D vertoont alleen tot CMOD = 0,5 een marginaal 
hogere waarde dan die van de referentiebatch. De ductiliteit is echter lager als 
gevolg van het lage aandeel RC 65/35 BN vezels. Daarnaast is de 
standaarddeviatie zeer hoog als gevolg van de moeilijkere spreiding van het 
grote aandeel fijne vezels. Zowel de druksterkte als de volumieke massa liggen 
rond het gemiddelde. 

dru ltvlak max.be VOlumieke 
kubua lengte lnadte F , .• ..... 

(mm) (mm) (kN) Nlmmt kafmS 
D8 101 '10 101 '12 652,4 64,0 2320 
D7 101,82 101,26 624,5 60,5 2300 
D8 102,67 100,92 662,1 64,0 2320 

gemiddeld deze batch 62,8 2313 
gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-8: Meetwaarden druksterkte van batch D 

- 198 • 



4.6.5 Batch E 
50 kg RC 65/35 BN vezels 

Zetmaat: 
Schudmaat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 
Vezelgehalte: 

130mm 
430mm 
2,3% 
2348 kg/m3 

56,4kg/~ 

Batch E is door de problemen bij batch A de referentiebatch voor het bepalen 
van het rendement van de verschillende hybride vezelbeton samenstellingen. 
Wat opvalt is de zeer lage spreiding van resultaten uitgezonderd die van E2. De 
meetwaardes van E2 kunnen statistisch worden beschouwd als een uitschieter of 
uitbijter aangezien: 

E2 > gemiddelde + 3 * standaarddeviatie overige panelen 

E2 wordt hierom niet meegenomen in de gemiddelde waarden. De dip in de 
curve van ES is veroorzaakt door het wegglijden van de LVDT van de aluminium 
strip die aan de onderkant van het testpaneel is gelijmd. De meetwaardes van 
F1,s mm en F2,s mm van paneel ES worden daarom ook geschrapt uit de vergelijking. 

8 
Buigtreksterkte batch E 

7 

6 
N 

E 
E 5 
z 
c 
-~ 4 
c 
"2 
c 3 
"' - E2 
c. 
U) - E3 

2 - E4 

1 - ES 
- E1 

0 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Doorbuiging in mm 

Afbeelding 4.6-6: Curves buigtreksterkte batch E 
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F- FL Fu.ee- F.,._ f1.s- F"._ Fa.a- w, w. 
paneel Nimflil Nimflil Nimflil Nimflil Nimflil Nimftil Nimflil Nm Nm 

E1 5,06 3,87 3;87 4,02 4,87 5,05 4,93 17,47 97,00 

~ 6,97 5,47 5,47 5,24 6,54 6,60 6,19 19,99 113,00 
5,29 5,04 5,04 3,84 5,01 5,23 4,84 15,57 90,92 

E4 5,06 4,37 4,37 3,77 4,87 5,04 4,86 15,14 88,95 
E5 4,67 4,35 4,35 3,75 ~ ~ 4,62 14,84 82,05 

. 5,:o2 4.41 4 ,41 3,85 4,'92 5,11 4,81 15,76 89,73 
SD 0,25,73 I 0,4809' 0,4809 0,1.229 0,0808 0,1:069 0,134 1,1819 6,1606 

_. .. 4,76 3,93 3,93 3,72 4,84 5,00 4,68 14,57 83,57 
Tabel4.6-9: Meetwaarden bUigtreksterkte van batch E 

De cuNes van batch E bereiken een relatief lage eerste treksterkte, maar kennen 
een sterk duetiel gedrag wat lang aanhoudt. De tot plaatjes verlijmde vezels laten 
zich gemakkelijk mengen, wat leidt tot een zeer lage standaarddeviatie. De 
goede voorspelbaarheid van de eigenschappen, zorgt voor een efficiënte 
benutting van de constructieve capaciteit van het vezelbeton. 

drukvlak max. belaatlna druat.kte volumieke 
kubus lengte breedte F f',. ...... 

{mm) . (mm) lkN) Nlmm2 kalm1 

~6 102,24 99,58 626,7 61,5 2320 
E7 101 ,31 99,10 642,2 64,0 2320 
EB 101 '12 99,05 612,2 61,0 2320 

gemiddeld deze batch 62,2 2320 
gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-10: Meetwaarden druksterkte van batch E 

Breukvlakken 
Om een beeld te krijgen van verschillen in aantallen vezels in de breukvlakken 
van 2 gelijk presterende panelen, zijn er een aantal panelen volledig doorgedrukt 
en zijn de vezels geteld. Het verschil in vezelgehalte tussen paneel E3 en E4 
blijkt met 5 % zeer gering te zijn. 

Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Totaal Niet Percentase 
1 z 3 4 5 6 aastrekt 

E3 a 45 43 37 47 52 52 276 29 10,5% 
E3 b 41 48 51 52 40 51 283 30 10,6% 

E3 a+b 86 91 88 99 92 103 559 59 10,6% 

E4a 47 48 48 43 50 42 278 31 11,2% 
E4 b 60 54 48 60 37 50 309 36 11,7% 

E4 a+b 107 102 96 103 87 92 587 67 11,4% 
Tabel4.6-ll: Hoeveelheden RC 65/35 BN vezels m breukvlak + percentage met gestrekte 

eind verankeringen 
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Wanneer we de oppervlakstructuur van de breukvlakken van panelen E3 en E4 
vergelijken met die van 2 panelen uit batch G (35 kg 65/35 BN en 15 kg OL 
13/.20), valt op dat de panelen uit batch E veel brosser zijn gebroken (zie 
afbeelding 4.6-7). Het betonoppervlak is onregelmatiger en bevat veellosse 
stukjes beton die aan uitstekende staalvezels hangen. Dit wordt gereflecteerd in 
een telling van het aantal niet gestrekte eindverankeringen in het breukvlak. 
Gemiddeld ligt dit percentage bij batch E rond de 11% en bij batch G rond 5,5%. 
Een niet gestrekte eindverankering betekent dat het beton de zwakke schakel is 
in plaats van de vezel. Hierdoor wordt de aanwezige capaciteit van de 
toegevoegde vezels niet volledig benut. 
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4.6.6 Batch F 
40 kg RC 65/35 BN en 10 kg OL 13/.20 vezels 

Zetmaat: 
Schudmaat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 

130mm 
450mm 
2,1% 
2344 kglm3 

Vanaf batch F is het aandeel cement met 20 kg en het aandeel water met 5 liter 
teruggebracht. Daardoor komt de cementmatrix minder snel op sterkte en 
worden de resultaten van de 14 dagen test niet meegenomen in de vergelijking. 
Doordat de menging van de fijne vezels beter is verzorgd, is de spreiding van de 
resultaten veel kleiner dan bij de vergelijkbare batch B. 
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Afbeelding 4.6-8: Curves buigtreksterkte batch F 
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F- FL F......_ F.,._ F,,._ Fu- Fu- w. w. 
-• Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nm Nm --~ 4,49 4,49 3,98 3,54 4,29 4,43 4,32 16,45 86,23 

F2 5,40 5,22 5,22 4,35 5,24 5,36 5,15 16,79 92,27 
F3 5,12 4,77 4 ,77 4,36 4,98 5,08 4,94 16,51 90,13 
F4 5,09 4,88 4,88 4,21 5,07 4,92 4,65 17,30 89,41 
F5 6,06 6,06 6,06 4,30 5,33 5,51 5,26 17,71 95,01 

. 5,42 5,23 5,23 4,31 5,16 5,22 s.oo 17,08 91,71 
SD 0,4505 0,584 0,584 0,0686 0,1589 0,2666 0,2685 0 ,5336 2,5159 

-·· 4,97 4,65 4,65 4,24 5,00 4,95 4,73 16,54 89,19 
Tabel4.6-12: Meetwaarden bUigtreksterkte van batch F 

Vergelijking met referentiebatch E 
Als gevolg van de toevoeging van de fijne vezels zijn buigtreksterktes in de 
eerste helft van de curve hoger dan die van het referentiemengseL Door het 
lagere aandeel lange vezels loopt het 26 deel van de curve iets terug ten 
opzichte van de referentie. Het lage percentage fijne vezels en het marginaal 
kleinere aandeel lange vezels laten hier geen duidelijk verschil in eigenschappen 
zien. Zowel de druksterktes als de volumieke massa laten geen afwijkingen zien 
ten opzichte van het gemiddelde. 

drukvlak max. belutlna druksterkte volumieke 
kubua lengte breedte F f'u I'INIMII 

(mm) (mm) (kN) N/mm2 ka/ma 
F8 100,16 100,20 629,9 63,0 2320 
F7 101,34 101,07 582,0 57,0 2260 
F8 101 ,25 101,29 616,2 60,0 2310 

!gemiddeld deze batch 60,0 2297 
gemiddeld algemeen 61 ,5 2309 

Tabel 4.6-13: Meetwaarden druks terkte van batch F 
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4.6. 7 Batch G 
35 kg RC 65/35 BN en 15 kg OL 13/.20 vezels 

Zetmaat: 
Schud maat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 

100mm 
400mm 
2,5% 
2344 kg/m3 

De resultaten van paneel G1 worden buiten beschouwing gelaten, vanwege de 
veranderde betonsamenstelling (zie §4.6.6). Vanaf batch G werd het verspuiten 
van het vezelbeton moeilijker. Dit is het gevolg van het gedurende de dag 
aankoeken van betonresten in de hoeken van de hopper. Dit maakt de doorgang 
voor de verse betonspecie moeilijker, waardoor het beton schoksgewijs door de 
slang komt. De verdichting en het homogeen vullen van de mallen komt hierdoor 
in gevaar. De resultaten van paneel G5 worden buiten beschouwing gelaten, 
aangezien: 
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G5 > gemiddelde + 3 * standaarddeviatie overige panelen 
(Zie §4.6.5) 
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Afbeelding 4.6-9: Curves buigtreksterkte batch G 
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F- FL F~ F.,._ F1.a- Fa.s- Fs.s- w • w. 
.. PBJ'Iael Nlmml Nlmml Nlmma Nlmml Nlmml Nlmml Nlmml Nm Nm 

~ 4,25 4 ,25 4 ,25 3,47 4 ,12 4,21 4106 14,63 81,16 

G2 5,09 5,09 5,09 4,12 4,66 4,44 4,16 17,42 90,87 
G3 4,98 4,98 4,98 3,97 4,23 4,33 4,00 19,59 94,21 
G4 5,00 5,00 5,00 3,85 4,37 4,39 4,03 17,80 91 ,94 

_.Jilr 6,23 6,23 6,23 4,94 5,63 5,56 5,17 21,24 110,16 . 5,02 5,02 5,02 3,98 4 ,42 4,39 4,06 18,27 92,34 

SU 0,_0586 0,0586 0,0586 0,1353 0,2193 0,0551 0,085 1,1588 1,7055 

~-·-· 
4,96 4,96 4,96 3,84 4,20 4,33 3,98 17,11 90,63 

Tabel4.6-l4: Meetwaarden butgtreksterkte van batch G 

Vergelijking met referentiebatch E 
Waar de vergelijkbare batch C zich onderscheidt ten opzichte van de 
referentiebatch door fors hogere waarden in het eerste deel van de buigtrekcurve, 
blijven de resultaten van batch G achter. Daarnaast is het luchtgehalte 0,6 % 
hoger dan bij batch C. Een oorzaak kan liggen in het lagere aandeel cement, 
waardoor de omhulling van de vezels met fijne deeltjes minder goed is. Hierdoor 
kunnen ze makkelijker uit de cementmatrix worden getrokken. De resultaten van 
batch G blijven dan ook achter bij die van de referentiebatch, met name in het 29 

deel van de curve. Het verlagen van de hoeveelheid cement heeft hiermee een 
aantoonbaar toenemende negatieve invloed op de buigtreksterkte naarmate het 
aandeel fijne vezels (en daarmee het te omhullen oppervlak) toeneemt. 

drukvlak max. na druksterkte volumieke 
kubus lengte breedte F f'u m .... 

(mm} (mm} (kN} N/mm2 kalm3 

06 100,44 102,01 665,9 65,0 2310 
G7 101,63 99,21 612,7 61,0 2310 
08 102,89 100,93 608,6 58,5 2300 

!gemiddeld deze batch 61,5 2307 
gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-15: Meetwaarden druksterkte van batch G 

Breukvlakken 
Batch G toont een over het algemeen kleine spreiding van de buigtrekwaarden 
met één duidelijke uitschieter in de vorm van paneel G5. Net als bij batch E zijn 
er van batch G twee panelen doorgedrukt om de vezels in de breukvlakken te 
tellen. Hierbij wordt de uitschieter G5 vergeleken met een gemiddeld presterend 
paneel G3. De verschillen tussen de panelen blijken groot: paneel G5 telt 29% 
meer vezels in het breukvlak dan paneel G3. Naast een niet homogene verdeling 
van de vezels in de betonspecie kan het moeizame vullen van de mallen een rol 
spelen, doordat vezels ergens blijven hangen aan betonresten en na verloop van 
tijd in een grotere concentratie doorkomen. 
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~k Vlllk Vlllk Vlak Vlak Vlak Totaal Niet Percentaae 
1 z 3 4 5 6 pstrekt 

G3a 40 31 18 26 27 43 185 10 5,4% 
G3b 47 27 26 26 27 25 178 10 5,6% 
G3a+b 87 58 44 52 54 68 363 20 5,5% 

GSa 36 51 37 44 49 30 247 12 4,9% 
GSb 34 29 33 43 53 29 221 15 6,8% 
GSa+b 70 80 70 87 102 59 468 27 5,8% 
Tabel 4.6- 16: Hoeveelheden RC 65/35 BN vezels m breukvlak + percentage met gestrekte 

eindverankeringen 

Wanneer we de oppervlakstructuur van de breukvlakken van panelen G3 en G5 
vergelijken met die van 2 panelen uit referentiebatch E, valt op dat de panelen uit 
batch G veel regelmatiger zijn gebroken (zie afbeelding 4.6-10). Zoals eerder 
vermeld ligt het percentage niet gestrekte vezels bij batch E rond de 11% en bij 
batch G rond 5,5%. Een niet gestrekte eindverankering betekent dat het beton de 
zwakke schakel is in plaats van de vezel. Hiermee is aangetoond dat wanneer de 
RC 65/35 BN vezels in combinatie worden gebruikt met de OL 13/.20 vezels, 
deze veel efficiënter worden benut. 
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4.6.8 Batch H 
30 kg RC 65/35 BN en 20 kg OL 131.20 vezels 

Zetmaat: 
Schud maat: 
Luchtgehalte: 
Soortelijke massa: 

110mm 
400mm 
2,8 % 
2294 kg/m3 

Evenals bij batch G was het verspuiten van het beton voor batch H zeer 
moeizaam en is de laatste mal niet meer gevuld doordat de compressor er 
definitief mee ophield. Hierdoor is er geen 14 dagen buigtrektest gedaan voor 
deze batch. De laatste 2 panelen zijn zeer moeizaam gevuld, waardoor de 
verdichting ook gering is. 
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Afbeelding 4.6-11: Curves buigtreksterkte batch H 
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F- FL F...,._ F.,._ F1"_ F~ Fu- w • w. .. Nfmml Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nlmmt Nm Nm ..,.._ 
tt2 5,53 5,53 5,53 3,60 4,05 4,04 3,86 16,06 79,27 
H3 5,68 5,68 5,68 4,23 4,68 4,61 4,37 18,91 93,00 
H4 5,33 5,33 5,33 3,90 4,23 4,04 3,76 17,55 83,14 
H& 5,50 5,50 5,50 4,63 5,17 5,04 4,65 20,27 101,12 

5,51 5,51 5,51 4Ç09 4"5325 4,4325 4,16 ' 18,198 89,133 . 
' 

SU 0,1435 1 0,1435 0,1435 0,44·25 0,5008 ' 0,489 0,4~2 - 1,8066 9,863 

-·· 5,37 5,37 5,37 3,65 4,03 3,95 3,74 16,39 79,27 
Tabel 4.6-16: Meetwaarden bUigtreksterkte van batch H 

Vergelijking met referentiebatch E 
Evenals bij de vergelijkbare batch D is de standaarddeviatie hier het hoogst, 
doordat het grote aandeel fijne vezels zich moeilijk homogeen laat mengen. De 
buigtreksterkte van batch H vertoont alleen tot CMOD = 0,5 een marginaal 
hogere waarde dan die van de referentiebatch. Het rendement van de fijne 
OL 13/.20 vezels is duidelijk gereduceerd door het lagere cementaandeel van de 
laatste 3 batches. De ductiliteit is aanzienlijk lager dan die van de referentie als 
gevolg van het lage aandeel RC 65/35 BN vezels. 

drukvlak max. na druksterkte ~olumleke 
kubua lengte breedte F f•u maaaa 

(mm) (mm) (kN) Nlmm2 kg/m3 
H8 101,38 100,45 617,1 60,5 2270 
H7 100,63 102,36 676,6 65,5 2320 
H8 101,82 101,26 624,5 60,5 2300 

gemiddeld deze batch 62,2 2297 
' gemiddeld algemeen 61,5 2309 

Tabel 4.6-17: Meetwaarden druksterkte van batch H 
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4. 7 Conclusie resultaten 
Naar aanleiding van de analyse per batch is er een nieuw overzicht opgesteld, 
waarin de panelen die niet meegenomen worden in de berekening van de 
gemiddelde- en gecorrigeerde resultaten per batch zijn doorgehaald. 

F- 1\ F~ F...,_ F1,._ F.,._ Fa.s- w, w. 
paneel Nimrul NlmlftZ Nlmml Nlmma Nlmml Nlmml Nfnlml Nm Nm 

A2 5.24 5.24 5.24 3.63 3.97 4.03 3.68 14.21 69.83 
A3 5.88 5.88 5.88 4.71 5.38 5.20 4.63 19.43 95.25 
M 5.79 5.79 5.79 4.35 5.22 4.64 4.13 19.30 96.47 
A5 5.98 5.62 5.62 5.12 5.91 5.69 5.20 22.21 111 .75 

_..- 4.27 4.27 4.27 3.32 4.03 4.20 4.12 15.57 81.83 
82 6.12 5.12 5.12 5.34 6.07 5.93 5.43 23.29 120.23 
83 5.51 5.08 5.08 4.29 5.17 5.24 4.95 18.27 103.71 
B4 5.21 5.21 5.21 4.09 4.70 4.66 4.37 17.83 92.13 
86 5.87 5.87 5.87 4.42 5.23 5.30 4.96 19.63 103.03 
C1 5.48 4.88 4.88 4.51 5.34 5.47 5.21 20.87 107.28 
C2 6.15 6.15 6.15 4.86 5.64 5.64 5.33 19.54 101 .39 

...Jll!lr 5.66 5.66 5.66 3.58 3.97 3.89 3.67 14.33 70.14 
C4 5.87 5.87 5.87 4.33 4.93 4.94 4.63 17.69 89.45 
C5 6.03 6.03 6.03 4.68 5.51 5.52 5.24 19.79 102.08 
D1 5.01 5.01 6.01 3.83 4.57 4.88 U2 17.10 90.81 

D2 5.74 5.72 5.72 4.48 5.38 5.30 4.98 25.14 126.07 
D3 5.01 5.01 5.01 4.20 4.79 4.82 4.61 17.04 87.22 
D4 5.08 4.98 4.98 4.21 4.99 5.04 4.89 17.10 91 .96 
os 5.89 5.89 5.89 3.88 4.27 4.27 4.10 16.19 79.06 
E1 5.08 3.87 3.87 4.o2 4.87 5.05 4.93 17.47 97.00 --- 6.97 5.47 5.47 5.24 6.54 6.60 6.19 19.99 113.00 
E3 5.29 5.04 5.04 3.84 5.01 5.23 4.84 15.57 90.92 
E4 5.06 4.37 4.37 3.77 4.87 5.04 4.86 15.14 88.95 
E5 4.67 4.35 4.35 3.75 ~ ~ 4.62 14.84 82.05 _....... 4.48 .. 48 3 .88 3.14 4.2Q 4.43 4.32 18.46 88.23 
F2 5.40 5.22 5.22 4.35 5.24 5.36 5.15 16.79 92.27 
F3 5.12 4.77 4.77 4.36 4.98 5.08 4.94 16.51 90.13 
F4 5.09 4.88 4.88 4.21 5.07 4.92 4.65 17.30 89.41 
FS 6.06 6.06 6.06 4.30 5.33 5.51 5.26 17.71 95.01 

_.",.- 4.25 4.26 4.26 3.47 4.12 4.21 4.01 14.83 81.18 
G2 5.09 5.09 5.09 4.12 4.66 4.44 4.16 17.42 90.87 
G3 4.98 4.98 4.98 3.97 4.23 4.33 4.00 19.59 94.21 
CM 5.00 5.00 5.00 3.85 4.37 4.39 4.03 17.80 91 .94 --- 6.23 6.23 6.23 4.94 5.63 5.56 5.17 21.24 110.16 
H2 5.53 5.53 5.53 3.60 4.05 4.04 3.86 16.06 79.27 
H3 5.68 5.68 5.68 4.23 4.68 4.61 4.37 18.91 93.00 
H4 5.33 5.33 5.33 3.90 4.23 4.04 3.76 17.55 83.14 
H5 5.50 5.50 5.50 4.63 5.17 5.04 4.65 20.27 101 .12 

Tabel 4.7-1: Meetwaarden bUigtreksterkte test. Panelen die met mee worden genomen m de gemiddelde en 
gecorrigeerde resultaten per batch zijn doorgehaald. 
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Wanneer we de gegevens van tabel4.7-1 verwerken naar de gemiddelde 
waardes per batch ontstaat het overzicht in tabel 4.7-2. De gecorrigeerde waarde 
wordt bepaald door de gemiddelde waarde te reduceren met de waarde van de 
standaarddeviatie. De gecorrigeerde waarde kan beschouwd worden als een 
maat voor de rekenwaarde van het betreffende vezelbetonmengseL Een grote 
spreiding van de resultaten (en dus hoge standaarddeviatie) zorgt daarom 
automatisch voor een lagere rekenwaarde. 

Fo,s mm en Fa,s mm zijn de karakteristieke waarden die volgens de norm gebruikt 
worden voor de berekening van staalvezelbeton constructies. Achter de 
betreffende kolommen van deze waardes is een extra kolom toegevoegd, waarin 
de getalwaarde van de eerste kolom in verhouding is afgezet tegen de hoogste 
gemiddelde waarde van alle batches. Batch C is vastgesteld als de hoogste 
waarde en is dus 1 00%. De verhoudingspercentages maken het eenvoudiger om 
de verschillende resultaten onderling te vergelijken . 

blltch paneel 
,_ FL Fa....- F.,._ F.,._ F,,._ Fa.- Fu- f;:: w, w. 

Ntmma Nrmrnt Nfmml Nflnm8 Rel. Ntmma Nflnm& Nflnm8 Rel. Nm Nm 

. 5.72 5.63 5.63 4.45 97% 5.12 4.89 i 4.41 86% 18.79 93.33 

A SD 0.33 0.28 0.28 0.:63 0.82 0.72 : 0.65 3.33 17.37 

-·· 5.39 5.35 5.35 3 .. 82 87% 4.30 4.17 ' 3.76 78% 15.45 75.96 
' 

..-mldd. 5.68 5.32 5.32 4.54 93% 5.29 5.28 4.93 93% ~ 19.76 104.78 

B ID 0.40 0.37 0.37 0.55 0.57 0.52 : 0.43 I 2.48 11.59 ' 

-·· 5.28 4.95 4.95 3~98 . 93% 4.72 4.76 4.49 92'% 17.28 93.19 
I I . 5.88 5.68 5.68 4.61 1000/c 5.36 5.39 . 5·.t2 100·0/c 19.47 100.05 

- --

c SD 0.29 0.69 0.69 0.:22 0.31 0.31 0.33 1.32 7.54 

-·· 5.59 4.99 4.99 4.39 1 100'~~/c 5.05 5.08 4.7'9 100~/é 18.15 92.51 

. 5.35 5.32 5.32 4.12 89% 4.80 4.82 4.62 90% 18.51 95.02 

D so 0.45 0.47 0.47 0.25 0.46 0.44 0.40 4.20 20.69 
gecorr. 4.90 4.85 4.85 3.87 88% 4.34 4.38 4.22 88% 14.31 74.33 

. 5.02 4.41 4.41 3.85 84% 4.92 5.11 4.81 94% 15.76 89.73 

E SD 0.26 0.48 0.48 0.12 0.08 0.11 0.13 1.18 6.16 
___. .. 4.76 3.93 3.93 3.72 85% 4.84 5.00 4.68 98% 14.57 83.57 

. 5.42 5.23 5.23 4.31 93% 5.16 5.22 .s.oo I 98.o/o 17.08 91 .71 

F SD 0.45 0.58 0.58 0.07 0.16 0.27 0.27 ' 0.53 2.52 
gecorr. 4.97 4.65 4.65 4.24 97% 5.00 4.95 4.73 99% 16.54 89.19 

. 5.02 5.02 5.02 3.98 86% 4.42 4.39 4.06 79% 18.27 92.34 

G SD 0.06 0.06 0.06 0.14 0.22 0.06 0.09 1.16 1.71 
gecorr. 4.96 4.96 4.96 3.84 87% 4.20 4.33 3.98 83% 17.11 90.63 

. 5.51 5.51 5.51 4.09 89% 4.53 4.43 4.16 81% 18.20 89.13 
H 8D 0.14 0.14 0.14 0.44 0.50 0.49 0.42 1.81 9.86 

___. .. 5.37 5.37 5.37 3.65 83% 4.03 3.95 3.74 78% 16.39 79.27 
Tabel4.7-2: Gemtddelde en gecorngeerde waardes voor de bmgtreksterkte per batch 
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4. 7.1 Spreiding resultaten 
Na het overwinnen van de aanloopproblemen van de eerste 2 batches is er een 
trend te zien in de spreiding van de resultaten en de bijbehorende standaard
deviaties. Referentiebatch E heeft de laagste standaarddeviatie en naarmate het 
aandeel fijne vezels toeneemt bij de opeenvolgende batches, neemt de 
standaarddeviatie over het algemeen ook toe. Dit geldt in het bijzonder voor 
batches D en H met het hoogste percentage fijne vezels. De oorzaak voor een 
grotere spreiding is tweeledig: 

• Homogene verdeling van de fijne vezels is moeilijk te realiseren ; wat wordt 
versterkt door een groter aandeel ervan in het vezelbetonmengseL 

• Er zijn minder lange vezels in de betonmix die zorgen voor de ductiliteit, 
waardoor een kleine variatie van het aantal vezels in het breukvlak meer 
invloed heeft op het resultaat. 

De belangrijkste conclusie die hier uit dient te worden gehaald, is dat de 
nauwkeurigheid en goede spreiding bij de vezeldosering kritischer wordt bij 
toepassing van een toenemend aandeel OL 13/.20 vezels. De tot plaatjes 
verlijmde RC 65/35 BN vezels spreiden zich makkelijker door de betonspecie. 
Hierdoor is ook bij een minder zorgvuldige vezeldosering, de homogeniteit van 
het vezelmengsel beter gegarandeerd. 

4.7.2 Vezelrendement 
Bij de inventarisatie van de verhouding van RC 65/35 BN vezels in het breukvlak 
van gelijk presterende (E3 en E4) en zeer verschillend presterende panelen (G3 
en G5) is ook gekeken naar de verhouding tussen vezels met een gestrekte 
eindverankering en vezels met niet gestrekte eindverankeringen (tabel 4.7-3). Uit 
die inventarisatie blijkt, dat er in het referentiemengsel 2 maal zo veel 
ongestrekte eindverankeringen voorkomen dan in het mengsel dat is gebruikt in 
batch G. 

Het volledig kunnen strekken van de eindverankering is een maatstaf voor de 
effectiviteit van een vezel. De vezel wordt langzaam uit de betonmatrix getrokken, 
tot deze volledig recht is. Op die manier wordt dus zo veel mogelijk energie 
opgenomen en doorgegeven aan de rest van de matrix. Waar een 
eindverankering niet volledig is gestrekt is niet de vezel de zwakke schakel, maar 
is het beton op die plek voortijdig bezweken (afbeelding 4.7-1). De capaciteit van 
de vezel is dus niet volledig benut. Dit beeld wordt verder onderschreven door 
het brosse breukvlak van de 2 panelen van batch E. 
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Afbeelding 4.7-1: bezwijkgedrag van staalvezels (bron Markovic 2006) 

Hoewel het rendement van de f ijne vezels in batch G aanzienlijk lager is dan in 
de vergelijkbare batch C, geeft de toevoeging van de OL 13/.20 vezel een 
aantoonbaar hoger rendement aan de RC 65/35 BN vezels. Uit de resultaten van 
de buigtreksterktes blijkt dat dit rendement nog verbeterd kan worden bij een 
gelijke vezelsamenstelling in combinatie met een hoger cementgehalte. Het zeer 
fijne cement ( < 0,250 mm) zorgt voor een betere omhulling van de vezels en 
verbetert daarmee de verankering van de vezels in de cementmatrix. Het beter 
presteren van enkele hybride mengsels ten opzichte van het referentiemengsel is 
een duidelijke indicator voor het optreden van synergie tussen de 2 vezeltypes. 

Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Vlak Totaal Relatief Niet Relatief 
1 2 3 4 5 6 pstrekt 

G3a 40 31 18 26 27 43 185 10 I 5.4% 
G3b 47 27 26 26 27 25 178 10 I 5.6% 

G3a+b 87 58 44 52 54 68 363 100% 20 5.5% 

GSa 36 51 37 44 49 30 247 12 4.9% 
GSb 34 29 33 43 53 29 221 15 6.8% 

GSa+b 70 80 70 87 102 59 468 129% 27 5.8% 

E3a 45 43 37 47 52 52 276 29 10.5% 
E3b 41 48 51 52 40 51 283 30 10.6% 
E3a+b 86 91 88 99 92 103 559 100% 59 10.6% 

E4a 47 48 48 43 50 42 278 31 11.2% 
E4b 60 54 48 60 37 50 309 36 11.7% 
E4a+b 107 102 96 103 87 92 587 105% 67 11.4% 

Tabel 4.7-3 : Aantal vezels m de breukvlakke.n +percentages met ge.strekte emdverankermgen 
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4.7.3 Buigtreksterktes 
Bij de vergelijking van de gemiddelde waarden van de buigtreksterktes van de 
verschillende batches (tabel4.7-2) moet een onderscheid worden gemaakt naar 
voor en na het veranderen van het cementgehalte van het betonmengseL 
Daarnaast hebben aanloopproblemen de resultaten beïnvloed van batch A en B. 
Hierdoor ontstaan 3 groepen: 

Batch A en B: 
Aanloopproblemen veroorzaken een hoge spreiding en een lagere 
buigtreksterkte. Batch A was in eerste instantie de referentiebatch, maar is 
tijdens de spuitproef al vervangen door batch E. 

Batch C t/m E: 
Zowel het productieproces als de betonsamenstelling is optimaal. Hier worden de 
hoogste resultaten behaald. 

Batch F t/m H 
De reductie van het aandeel cement met 20 kg zorgt voor een minder goede 
verankering van de vezels. Dit effect wordt groter naarmate het aandeel fijne 
vezels toeneemt. Met andere woorden: Hoe groter het aandeel fijne vezels, hoe 
lager het rendement van alle vezels samen. Bij batch F is het aandeel fijne 
deeltjes nog voldoende om de aanwezige vezels goed te omhullen. Het 
omslagpunt ligt ergens tussen de 10 en 15 kg/m3 OL 13/.20 vezels. 

Er zijn 3 batches die (gemiddeld) beter presteren dan het referentiemengsel E, 
namelijk batches C, F en in mindere mate B. De best presterende batch C heeft 
een vezelsamenstelling van 15 kg OL 13/.20 vezels en 35 kg RC 65/35 BN vezels. 
Bij de toepassing van 50 kg staalvezels per kubieke meter beton heeft batch C 
de beste verhouding tussen gehaakte lange vezels voor de vereiste ductiliteit en 
rendementverhogende engehaakte fijne vezels. Hier vindt duidelijk synergie 
plaats: De OL 13/.20 vezels verhogen niet alleen de treksterkte, maar helpen de 
RC 65/35 BN vezels om beter te presteren dan op basis van de opgetelde 
waardes van de afzonderlijke delen verwacht mag worden. 

Uit de resultaten van de vergelijkbare batch G blijkt dat de optimalisatie van de 
betonsamenstelling van grote invloed is op het rendement van de toegevoegde 
vezels. De standaarddeviatie ligt wel aanzienlijk lager dan bij batch C. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van een leereffect bij het spreiden/doseren van· de 
vezels gedurende de spuitproef. 

Batches B en F scoren beide iets beter dan het referentiemengsel als gevolg van 
een kleine mate van synergie, maar de verschillen met het referentiemengsel zijn 
vrij klein. Batch D en H scoren lager, doordat de hoeveelheid gehaakte vezels 
niet meer toereikend is voor voldoende duetiel gedrag, ondanks het verhoogde 
rendement als gevolg van de fijne vezels. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

5. 1 Materieel en spuiten 
Voor de uitvoering van deze proef is vooraf een bewuste keuze gemaakt voor 
een kleinere pomp dan gebruikelijk voor de verwerking van staalvezelversterkt 
spuitbeton (SFRS). Deze keuze komt voort uit de schaal van de proef en 
eventuele projecten die op kortere termijn technisch haalbaar kunnen zijn. 
Bovendien maakte de lichte pomp in combinatie met een kleine nozzle het 
mogelijk om het beton handmatig te verspuiten . Hierdoor is de technische 
uitvoerbaarheid een stuk eenvoudiger en is er minder specialistisch materieel 
nodig. 

Tijdens de spuitproef bleek het mogelijk om het SFRS handmatig te verspuiten, 
hierbij wordt de spuiter ondersteund door een tweede persoon die de betonslang 
mee draagt. De aanzienlijke fysieke belasting van de betonspuiter maakt een 
hele dag betonspuiten echter onmogelijk en ARBO-technisch niet verantwoord. 
Mechanisatie van het spuitproces is de enige oplossing die hier structureel 
antwoord op kan geven. Met deze test is wel aangetoond dat het mogelijk is om 
met een kleinere pomp en nozzle diameter vezelbeton te verspuiten met een vrij 
hoge dosering staalvezels van 50 kg/m3

. Dit kan van pas komen bij de 
handmatige invulling van moeilijk bereikbare details op een verder mechanisch 
gespoten spuitbeton constructie. 

Een algemeen geaccepteerde vuistregel voor de maximale vezellengte bij een 
gegeven nozzle diameter is: 

"maximale vezellengte s 2/3 diameter nozzle" 

Uit de spuitproef is gebleken, dat wanneer de randvoorwaarden goed zijn 
ingevuld, deze norm te conservatief is. In werkelijkheid is hier succesvol 
toegepast: 

"lengte vezel = diameter nozzle" 
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5.2 Hogere doseringen 
De goede ervaringen met de dubbelzuigerpomp in combinatie met de 38 mm 
spuitnozzle wijzen uit, dat we nog niet de grenzen hebben bereikt van de 
capaciteit van dit materieel. Zelfs bij de batches met het hoogste percentage fijne 
vezels is de grens van de verpompbaarheid nog niet bereikt, waardoor er ruimte 
lijkt te zijn voor hogere vezeldoseringen. Bij de toepassing van de gebruikelijke 
grotere nozzlediameter van 65 mm wordt nu ook vaak een praktische 
bovengrens gesteld van de in de proef gebruikte 50 kg staalvezels per m3 beton. 
Het is niet ondenkbaar dat de werkelijke grens rond de 60 á 70 kg/m3 ligt. De 
kans bestaat dat in dat geval andere factoren, zoals voldoende verdichting van 
het spuitvezelbeton een kritische factor worden. Bij een hogere vezeldosering 
wordt vanzelfsprekend de betonsamenstelling en de productie van het beton ook 
nog meer een bepalende factor, waar veel aandacht aan besteed moet worden. 

5.3 controleerbaarheid product 
De ervaringen tijdens de spuitproef en de testresultaten wijzen uit, dat de 
toepassing van OL 13/.20 vezels hogere eisen stelt aan de spreiding en menging 
van de staalvezels, dan de toepassing van de verlijmde RC 65/35 BN vezels. 
Een hoger aandeel van de fijne vezels leidde bij de spuitproef tot een toename in 
de standaarddeviatie. Dit is direct te herleiden naar een geringere controle over 
de homogeniteit van de vezelverdeling. 

Het referentiemengsel bestaat volledig uit RC 65/35 BN vezels en stelt daarom 
iets lagere eisen aan de zorgvuldigheid van de verwerking en productie van het 
vezelbeton. Door de lagere spreiding in de resultaten is het met de huidige niet
gemechaniseerde productiemethoden een betrouwbaarder product. Onderzoek 
zal moeten uitwijzen wat de beste methode is voor de dosering en spreiding van 
de fijne vezels, maar hierbij kan gedacht worden aan inblazen, werken met een 
bepaalde roostervorm of een vezeldoseermachine. 

De toevoeging en spreiding van de staalvezels aan het beton is slechts een klein 
onderdeel van het productieproces van staalvezelbeton, maar tegelijkertijd het 
meest bepalend voor het eindresultaat. Bij deze stap wordt voor een groot deel 
de homogeniteit van het vezelbeton bepaald en als het hier mis gaat, is dat nooit 
meer te compenseren in de rest van het verwerkingsproces. 
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5.4 kwaliteit testresultaten 
Bij de bepaling van de betonsamenstelling is onvoldoende gestuurd op de 
betonkwaliteit. In de praktijk bleek de druksterkte van het beton met een 
gemiddelde van 61 ,5 N/mm2 aan de hoge kant, waardoor de buigtrekcurves een 
wat grilliger verloop kennen en minder "schone" resultaten laten zien van het 
gedrag van de vezelwapening. De lagere sterkte tijdens de 14 dagen test liet in 
dat perspectief een mooi buigtrekgedrag zien. 

Bij de toepassing van snelhardende betonsamenstellingen blijken de 
testresultaten van een 14 dagen test een goede indicator te zijn van de 
testresultaten na 28 dagen. Dit geldt in mindere mate voor het eerste deel van de 
buigtrekcurve, welke onder invloed van de nog toenemende druksterkte van het 
beton nog zal toenemen. Bij een kleine hoeveelheid proefstukken moet wel 
rekening worden gehouden met de invloed van eventuele uitschieters op het 
resultaat. 

Zorgvuldigheid en precisie tijdens elk stadium van een test is cruciaal voor het 
laag houding van de spreiding van de resultaten. Vanaf de productie van de 
mallen, tot de dosering van de staalvezels, het vullen van de mallen, het 
waterpas plaatsen en zorgvuldig afreien van de gevulde mallen, het precies 
inzagen van de panelen en de correcte plaatsing van de meetapparatuur, alle 
eventuele onzorgvuldigheden hebben hun weerslag op de testresultaten. 

De hoeveelheid testpanelen per batch bleken bij sommige batches aan de lage 
kant te zijn. Wanneer de spreiding van de resultaten vanwege een onvoorziene 
reden groter dan verwacht blijkt te zijn of er panelen verloren gaan, maakt het 
gebrek aan uniforme data het soms moeilijk om een sluitende conclusie te 
trekken. 

- 216 -



5.5 Meerwaarde hybride mengsels 
De toepassing van hybride vezelmengsels in spuitbeton levert een aantoonbaar 
hoger rendement per kilogram staalvezel op dan het traditionele vezelbeton. Het 
optreden van een synergetisch effect vanaf een lage dosering van de OL 13/.20 
vezels maakt het mogelijk dat zowel de treksterkte als de ductiliteit hoger zijn dan 
bij de toepassing van een enkele vezelsoort. De verschillen zijn op dit moment 
echter nog klein en in de praktijk zal een afweging moeten worden gemaakt 
tussen een licht hogere sterkte of een grotere betrouwbaarheid en ruimere 
productiemarges. 

In dit perspectief biedt de geconstateerde ruimte voor de toename van de 
mogelijke vezeldosering een opening naar toekomstig onderzoek. De hier 
gebruikte bovengrens van 50 kg staalvezels per kubieke meter spuitbeton zorgt 
voor een fragiele balans tussen voldoende gehaakte vezels voor het gewenste 
duetiele gedrag en voldoende fijne vezels voor een verhoging van de treksterkte 
en het synergetisch effect. Een hogere bovengrens biedt daarmee ruimte voor 
verdere optimalisatie van de verhoudingen van het hybride vezelmengsel en een 
verhoging van het rendement ten opzichte van een traditioneel vezelversterkt 
spuitbeton. 

5.6 Aanbevelingen 
Bij de toetsing van theoretische problemen in de praktijk, komen er onvermijdelijk 
problemen en nieuwe inzichten naar boven. In onderstaand overzicht worden de 
belangrijkste aanbevelingen op een rijtje gezet. 

• Duidelijk sturen op een lage betonkwaliteit bij testen met vezelbeton 

• Produceer voldoende proefstukken om eventuele afwijkingen of verlies 
van proefstukken te kunnen compenseren 

• Zorg voor een vlakke opstelplaats voor de opslag van de gevulde mallen, 
zodat de panelen niet uitharden een schuine bovenkant 

• Een goede vezeldosering is cruciaal voor de uitkomsten van een test. 
Wanneer dit niet goed gaat, is de rest van de test tevergeefs. 

• Zorg voor een duidelijke taakverdeling tijdens een testdag, waarbij 
iedereen snapt wat zijn of haar taak is. Vergeten metingen of handelingen 
zijn vaak niet meer te herhalen of corrigeren. 
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5. 7 Opmerkingen algemeen 
De stortkant van de proefstukken is zeer moeilijk volledig vlak te krijgen. Daarom 
worden bij balkproeven de balken gekanteld, zodat de stortkant opzij is gericht. 
De vlakke oppervlakken vormen een veel gelijkmatiger oppervlak. Wanneer men 
zoals in dit geval proefstukken met een ongelijke bovenkant gaat beproeven, 
kunnen uitstekende delen overmatig belast worden. Hierdoor ontstaan ongelijke 
zettingen en eventueel sprongen in de grafiek. 

Bij de verkeerd gezaagde panelen (kistzijde naar boven) bleek het lastig om de 
oplegrollen goed schoon te houden. Hierdoor kan de glijdende oplegging in 
gevaar komen, wat ongewenste krachtwerking en daarmee onbetrouwbare 
meetresultaten in de hand werkt. 

Beton dat is gespoten in een gesloten luchtvat is niet geschikt voor analyse van 
de betonsamenstelling en/of korrelgradering. Ongelijk verdeelde rebound kan 
een groot effect hebben op de zeefwaarden. 

De verankeringsbouten van de aluminium staaf waarin de LVDT is verankerd 
worden vastgezet in het boutgat met behulp van staalvezels of stalen nagels om 
eventuele speling te voorkomen. Wanneer er te veel speling op de LVDT zit, kan 
dat de meetresultaten beïnvloeden. Hierdoor is het tevens mogelijk om een 
schuine stand van de bout te compenseren. Het bleek namelijk zeer lastig om de 
messing schroefpluggen precies recht in het boorgat te verankeren met behulp 
van een chemische injectiemortel (Fischer FIS VS 300 T, boorgat 10 mm, 8 mm 
messing muurpluggen, bout M6). Een alternatief is het verlijmen van een bout op 
de zijkant van het testpaneeL 

Bij de beproeving van de testpanelen na 28 dagen, zorgde een lek in de 
cilinderaansturing van de testbank soms voor schommelingen in de 
meetwaarden. Door het lek in de hydraulische leiding kon lucht in de cilinder 
komen. Deze lucht reageert anders op compressie dan de olie, waardoor 
schommelingen kunnen optreden. Als maatregel wordt na elke proef de cilinder 
naar beide uiterste standen gebracht, waardoor de lucht afgevoerd kan worden. 
Het lek stond al op de agenda voor reparatie, maar helaas kwam dat te laat voor 
deze testserie. 
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