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Samenvatting 

In deze masterproef wordt het effect van het type superabsorberende polymeer (SAP) op de 

zelfhelende eigenschappen in cementgebonden materialen onderzocht. Er werden vezelversterkte 

mortelprisma’s gemaakt waaraan SAP’s werden toegevoegd. Deze prisma’s werden belast in een 

vierpuntsbuigproef en vervolgens bewaard in nat-droogcycli, ≥90% RV of 60% RV. Daarna werd het 

scheurherstel gedurende 28 dagen microscopisch opgevolgd. Na deze periode werden de prisma’s 

een tweede maal onderworpen aan een vierpuntsbuigproef. Het effect van de SAP’s op de 

vloeimaat, eerste-scheur-sterkte, sterkteherwinning, scheurdichting en ductiliteit werd onderzocht. 

De absorberende eigenschappen van de SAP’s werden bepaald met filtratie- en vortexproeven. Ook 

werden er bacteriële sporen gevat in een SAP dat gebaseerd was op een gemodificeerd alginaat. 

Hierop werden zweltesten, viabiliteitstesten en lektesten uitgevoerd.  

 

Nagenoeg alle geteste SAP’s zorgen voor verbeterde ductiliteit en zelfhelingseigenschappen maar 

gaan wel gepaard met een lichte sterktereductie. De zelfheling is het grootst bij bewaring in nat-

droogcycli. Het gebruik van SAP’s zorgde voor een significante verbetering in de sterkteherwinning 

in nat-droogcycli (60-90% t.o.v. 50% voor REF), ≥90% RV (50-80% t.o.v. 35% voor REF) en 60% RV 

(35-60% t.o.v. 20% voor REF). In nat-droogcycli heelden de scheuren vooral door CaCO3-vorming 

tussen 14 en 28 dagen en was het mogelijk om scheurwijdten tot 80-150 µm volledig te helen. Bij 

60% RV en ≥90% RV werd slecht een kleine dichting van 10-20 µm opgemeten ten gevolge van het 

zwellen van de matrix. De gemodificeerde alginaten vertoonden goede zweleigenschappen en de 

viabiliteits- en lektesten leverden positieve resultaten op. Verdere experimenten dringen zich op 

om het effect op de sterkte en zelfheling te bepalen. 

 

Trefwoorden 

Autogene heling, beton, hydrogel, bacteriën, sporen 
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Effect of Type of Superabsorbent Polymer on the  

Self-healing Properties in Cementitious Materials, in 

Combination with Calcium Carbonate Precipitating Bacteria 
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Abstract- Concrete cracks as a consequence of its low tensile 

strength. The cracks enable the infiltration of harmful substances 

but they can be closed to a certain degree by autogenous healing. 

The self-healing behavior of cementitious materials can be 

improved by the use of superabsorbent polymers (SAPs). In this 

paper, the effect of different types of polyacrylate-based SAPs on 

the strength, ductility and self-healing properties is investigated. 

Furthermore, an alginate-based SAP enriched with bacterial 

spores is produced and tested as a more effective healing 

mechanism. The use of SAPs in combination with microfibres in 

cementitious materials leads to more ductile concrete with better 

self-healing properties without causing too much strength 

decrease. 

Keywords- Autogenous healing, cementitious materials, 

hydrogels, spores, durability 

I. INTRODUCTION 

Despite being a strong and durable material, concrete has a 

low tensile strength and will easily crack when loaded in 

tension or bending. These cracks have a detrimental effect 

(e.g. corrosion of rebars) as they enable the infiltration of 

harmful substances. However, concrete shows a natural ability 

to heal cracks as a consequence of ongoing hydration, delayed 

puzzolanic activity and calcium carbonate (CaCO3) formation. 

With this autogenous healing, only limited crack widths can be 

healed and all the healing reactions require the availability of 

water. [1, 2]  

The first problem can be solved by incorporating 

microfibers. The fibers will cause matrix multiple cracking 

(MMC) and will thus cause multiple small healable cracks 

instead of one large unhealable crack. [1] 

An elegant solution to the second problem is the use of 

superabsorbent polymers (SAPs). SAPs are materials that are 

capable of absorbing and retaining large amounts of water (up 

to 500 times their own weight) without dissolving. In this way, 

SAPs can absorb water or water vapor and later dispose this 

water to the surrounding matrix where it can be used in the 

self-healing reactions. [1] 

Besides enhancing the autogenous healing, SAPs also affect 

the self-sealing properties, strength, workability, multiple 

crack formation, microstructure, autogenous shrinkage, 

thermal expansion coefficient and durability. [3] 

The positive effect on the self-healing properties can be 

enhanced even more by encapsulating spores of aerobic, 

alkaliphilic, CaCO3-precipitating bacteria in the SAP’s which 

work as a carrier. [4] 

                                                           

Magnel Laboratory for Concrete Research, Faculty of Civil Engineering 

and Architecture, Ghent University (UGent), Ghent, Belgium 

II. MATERIALS & METHODS 

A. Materials 

The studied mortar mixtures were composed of CEM I 

52,5 N cement (607 kg/m
3
), fly ash ASTM type F (607 kg/m

3
), 

fine silica sand M34 (425 kg/m
3
), tap water (364 kg/m

3
), 

Glenium 51 (conc. 35%) polycarboxylate superplasticizer 

(12 kg/m
3
), Kuraray k-II RECS 15 PVA fibers (26 kg/m

3
) and 

SAPs (0.5 m% and 1 m% of cement). The slump flow was 

kept constant for all mixtures (i.e. reference slump flow of 

16.5 cm) by adding additional water to the SAP-containing 

mixtures. All commercial SAPs were polyacrylate-based and 

were bulk, emulsion and extrusion polymerized.  

B. Methods 

The swelling ratio in demineralized water rw and tap-water-

based cement filtrate rCF were determined with filtration tests. 

The SAP influence on strength, ductility (MMC) and self-

healing was investigated by performing four-point-bending 

tests. At an age of 28 days, the prisms were loaded to 1% 

tensile strain and the first-cracking-strength σfc and MC-value 

were compared. Subsequently, the prisms were cured for 28 

days in wet/dry cycles (WD) or a relative humidity of >90% 

(90RH) or =60% (60RH) while the crack width was 

microscopically monitored. At an age of 56 days, the prisms 

were reloaded until failure. The self-healing was characterized 

by the strength regain λi (Equation (1)) and the maximum 

completely healable crack width tmax. 

 
loadingfc

reloadingfc

i

,

,




   with i = WD, 90 RH or 60RH (1) 

Spores of Bacillus Sphaericus were embedded in a SAP 

based on modified alginate (AM). Three types of AM were 

created in cooperation with the PBM and LabMET research 

groups of UGent, each having a different degree of 

substitution. Swelling tests, viability and leaching tests were 

performed to determine if the spores were able to survive the 

AM production and if they could leach out of the SAP matrix. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The polyacrylate-based polymers have excellent swelling 

ratios and have rw values from 170 to 500 g/gSAP and rCF 

values from 10 to 40 g/gSAP. The swelling ratios are lower in 

cement filtrate as a consequence of the charge-screening effect 

and strong complexation [1]. A higher cross-linking degree in 

the AM-SAPs led to a lower swelling ratio.
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Figure 1 Strength (σfc) and strength regain (λWD, λ90RH and λ60RH) 

 

SAPs decrease the strength (Figure 1) due to the formation 

of macropores. The strength is correlated with the amount of 

additional mixing water. Furthermore, a higher SAP dosage 

will result in a further decrease in strength. A spherical SAP 

shape is advantageous with respect to an irregular bulk-

polymerized shape as there are fewer stress concentrations. 

The SAP size did not have a significant influence on the 

strength. 

Most SAPs enhance MMC as their macropores facilitate 

crack initiation. Moreover, in the assumption of an identical 

microstructure, smaller SAP sizes enhance ductility. A large 

MC-value will generally lead to more but smaller (and 

healable) cracks. This was confirmed by the strength regain λi 

in Figure 1.  

It was observed that λWD>λ90>λ60 which is logic as WD 

yields the largest amount of available water. The SAP dosage 

seemed not to have a significant effect as the cracks are 

attracted to the macropores. More strength regain was 

observed when SAPs where applied. Values are 50% (REF) 

and 60-90% (SAP) for λWD, 35% (REF) and 50-80% (SAP) 

for λ90RH and 20% (REF) and 35-60% (SAP) for λ60RH.  

 

Figure 2 (a) Crack Healing of reference mixture in WD; (b) CaCO3 

formation 

The microscopic crack healing shows some similarities with 

the strength regain. First, the largest crack healing occurs in 

WD (Figure 2 (a)) and second, the SAP dosage had no 

significant effect. In WD, the cracks are primary healed by 

CaCO3 formation (Figure 2(b)) and the majority of the healing 

occurs between 14 and 28 days. Cracks up to 80-150 µm were 

able to close. In 90RH and 60RH the cracks heal a partially as 

a consequence of matrix swelling. Only partial closure of 20 

and 10 µm were measured, respectively. Irregular-shaped 

SAPs seemed to be beneficial for crack healing.  

The swelling ratio of AM was lower in water 

(100-175 g/gSAP) and higher in CF (25-50 g/gSAP) compared to 

commercial SAPs. The effect on the strength of the base 

material of AM in mortar was negligible. The results of the 

viability and leakage tests were positive. AM with a moderate 

degree of crosslinking provides an equilibrium between the 

leakage ratio and swelling ratio. This material proves to be 

suitable for further investigations. The influence on the 

strength is hereby a critical parameter to be investigated. 

                                       IV.   CONCLUSIONS 

The use of SAPs in combination with microfibres in 

cementitious materials leads to more ductile concrete with 

better self-healing properties. The strength regain was 

improved with respect to reference mixtures without SAPs. 

With SAPs, the crack healing was better  compared to 

reference mixtures. Mixtures with SAPs showed excellent self-

healing for all storage conditions while the strength of the 

material was not too much impaired. 

The application of bacterial spores in SAP shows a 

promising future but more research is required. 
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 Lijst met gebruikte afkortingen 

 

CaCO3 Calciumcarbonaat 
 (C6H8O6)n Alginaat  

(W/C)e Effectieve water-cementfactor [-] 

ACO(NH2)2 Ureumafbraak g/l 

ALG-MOD Gemodificeerd alginaat  

ANOVA Analysis of variance  

B Bulkpolyerisatie  

Ca-alg Calciumalginaat  

CEM Cement  

CF Cementfiltraat  

CH2CHCONH2 Acrylamide  

CH2COO
-
 Acrylaat  

Clek Concentratie gelekte sporen sporen/ml 

Cmax Concentratie sporen in oorspronkelijke oplossing sporen/ml 

CO(NH2)2 Ureum  

CO2 Koolstofdioxide  

-COOH Carboxygroep  

-COONa Natriumcarboxylaatgroep  

CRA Gescheurd  

C-S-H Calciumsilicahydrataten  

d Meettolerantie mm 

E Extrusie  

Eeerste belasting Elasticiteitsmodulus bij eerste belasting N/mm
2
 

Eherbelasting Elasticiteitsmodulus bij herbelasting N/mm
2
 

Eontlasting Elasticiteitsmodulus bij ontlasting N/mm
2
 

HPC Hoge prestatiebeton  

HSC Hoge sterktebeton  

IC Interne heling  

LabMET Laboratory for Microbial Ecology and Technology  

LR Lekverhouding % 

m% massaprocent % 

MC Multiple cracking value [-] 

MCeerste belasting Multiple cracking value bij eerste belasting [-] 

MCherbelasting Multiple cracking value bij herbelasting [-] 

mw,extra,th Theoretisch extra toegevoegd mengwater g 

mw,extra,werk Werkelijk extra toegevoegd mengwater g 

N Aantal sporen [-] 

Na-alg Natriumalginaat  

NaCl Natriumchloride  

NaOH Natriumhydroxide  

NH3 Ammoniak  

NH4
+
 Ammonium  

PBM Polymer Chemistry & Biomaterials Research Group  
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PE Polyethyleen  

PHCM Partially hydrated cementitious material  

PVA Polyvinylalcohol  

rCF Zwelverhouding in cementfiltraat g/gSAP 

rCF,demin Zwelverhouding in cementfiltraat op basis van 
gedemineraliseerd water 

g/gSAP 

rCF,kraan Zwelverhouding in cementfiltraat op basis van 
kraantjeswater 

g/gSAP 

RH Interne relatieve vochtigheid % 

RV Relatieve vochtigheid  

rw Zwelverhouding in water g/gSAP 

rzwel Zwelverhouding g/gSAP 

S Suspensiepolymerisatie  

SAF Superabsorberend vezel  

SAP Superabsorberend polymeer  

SEM  Scanning electron microscope  

S-N-K Student-Newman-Keuls-test  

T Temperatuur K 

therstel Maximale reductie in scheurwijdte indien scheuren 
niet volledig dichtgroeien 

µm 

tmax Maximale scheurwijdte die volledig kan dichtgroeien µm 

tvortex Zweltijd op basis van vortexproef sporen/ml 

U Ureum  

UNC Ongescheurd  

UV Ultraviolit licht  

UYA Ureum-gist-agar-oplossing  

VA Vliegas  

VD Vriesmalen  

VM Vriesdrogen  

W/C Water-cementfactor [-] 

Y Gist  

αmax maximale hydratatiegraad % 
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λ golflente nm 
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Scheurvorming in beton vormt een groot probleem aangezien schadelijke stoffen via deze scheuren 

in het beton kunnen dringen en daar de wapening kunnen aantasten. Beton is echter in staat kleine 

scheuren zelf te herstellen door onder andere verdergaande hydratatie van cement, puzzolane 

activiteit en calciumcarbonaatvorming (CaCO3). Dit wordt autogene heling genoemd. Het beton 

bezit dus zelfhelende eigenschappen. Autogene heling zorgt voor het dichten van scheuren 

waardoor de verdere indringing van schadelijke stoffen gestopt wordt, de zogenaamde zelfdichting 

van scheuren. De gevormde helingsproducten zorgen ook voor een (gedeeltelijke) herwinning van 

de betonsterkte. Er stellen zich echter twee problemen bij scheurherstel door autogene heling. 

Allereerst kunnen door middel van autogene heling slechts scheuren hersteld worden met een 

beperkte initiële scheurwijdte. Ten tweede vereist de autogene heling de aanwezigheid van water.  

 

Het eerste probleem kan gedeeltelijk overwonnen worden door het gebruik van synthetische 

microvezels. De vezels zullen er immers voor zorgen dat er meerdere kleine scheuren gevormd 

worden in plaats van één grote scheur. Deze kleine scheuren kunnen in tegenstelling tot één grote 

scheur wel gedicht worden door autogene heling. 

 

Ten tweede kan het gebruik van superabsorberende polymeren (SAP) het zelfhelingsgedrag van 

beton bevorderen. Superabsorberende polymeren zijn in staat enorme hoeveelheden water op te 

nemen uit hun omgeving zonder zelf op te lossen. Ze kunnen aldus in beton gebruikt worden als 

een inwendige waterbron die zijn water ter beschikking stelt aan het omringende beton. Dit water 

kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het dichten en helen van betonscheuren.  

 

Er kan zelfs nog een stap verder gegaan worden in het bevorderen van scheurherstel door het 

gebruik van CaCO3-precipiterende bacteriën. Het gevormde CaCO3 kan een betonscheur helpen 

dichten. Deze bacteriën worden meestal gevat op beschermende dragers die dan in het beton 

gebracht worden. Superabsorberende polymeren zijn mogelijke dragers. De bacteriën worden dan 

onder de vorm van sporen samen met voedingsstoffen in het superabsorberende polymeer 

gebracht. De voedingstoffen en het geabsorbeerde water kunnen vervolgens het metabolisme van 

de bacterie onderhouden.   

 

Deze masterproef bespreekt het effect die superabsorberende polymeren hebben op de zelfheling 

van beton. Elf commercieel verkrijgbare SAP’s worden onderzocht. In een eerste fase worden de 

verschillende SAP-eigenschappen gekarakteriseerd. Deze eigenschappen omvatten de 

korrelgrootte, korrelvorm, chemische samenstelling, zwelverhouding en zweltijd. In een volgende 

fase worden de SAP’s gevat in vezelversterkte mortelprisma’s die vervolgens aan 

vierpuntsbuigproeven onderworpen worden om scheuren te creëren. Er wordt onderzocht in welke 

mate scheurherstel mogelijk is en welke sterkteherwinning hiermee gepaard gaat.  

Naast de commercieel verkrijgbare SAP’s worden in het kader van dit onderzoek ook SAP’s getest 

waarin bacteriën geëncapsuleerd werden. Deze SAP’s werden zelf geproduceerd aan UGent in 

samenwerking met de ‘Polymer Chemistry & Biomaterials Research Group’ en het ‘Laboratory for 

Microbial Ecology and Technology’.   

I. Inleiding 
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1. INLEIDING 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van wat reeds is gekend over de zelfhelende en zelfdichtende 

eigenschappen van beton. Meer specifiek wordt gefocust op het effect die SAP’s en bacteriën 

hebben op de zelfheling. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de onderwerpen waarover 

momenteel weinig gekend is, samengevat. Aan de hand daarvan wordt een eerste proeftraject 

opgesteld voor de experimenten die binnen het kader van deze thesis uitgevoerd zullen worden. 

2. SCHEURVORMING IN BETON 
Scheurvorming is inherent aan gewapend beton en kan door verschillende processen veroorzaakt 

worden. Voorbeelden van processen die tot scheurvorming kunnen leiden zijn uitdrogingskrimp, 

uitwendige belastingen, vries- en dooicycli, enz. Doorheen de gevormde scheuren kunnen 

schadelijke stoffen (bijvoorbeeld chloriden, sulfaten, zuren, enz.) infiltreren en het beton aantasten 

waardoor de duurzaamheid van de constructie in het gedrang komt. Zo kan bijvoorbeeld het 

wapeningsstaal beginnen corroderen waardoor de stabiliteit van het betonelement in gevaar wordt 

gebracht. Verder zal de corrosie ook een uitzetting van het staal met zich meebrengen waardoor 

het beton dat de wapening bedekt kan afschilferen1. (Aldea et al. 1999, Snoeck et al. 2012a) 

 

De aldus gevormde scheuren kunnen op twee verschillende manieren hersteld worden: op een 

passieve manier of op een actieve manier. De passieve methode houdt in dat het betonelement 

geïnspecteerd wordt op scheurvorming. Eens een scheur wordt gedetecteerd, wordt deze hersteld 

door het uitwendig aanbrengen van helingsmiddelen. Het spreekt voor zich dat dit een 

bewerkelijke methode is die een grote meerkost voor de maatschappij met zich meebrengt. De 

actieve methode houdt in dat het beton de gevormde scheuren zelf zal helen eens deze gevormd 

worden. Het beton neemt dus actief deel aan het scheurherstel. Bijgevolg wordt inspectie en 

herstelling overbodig wat op financieel vlak interessant is. Meer informatie over de zelfheling van 

scheuren volgt in paragraaf 4. (Van Breugel 2007, Wang et al. 2012)  

3. SUPERABSORBERENDE POLYMEREN 
3.1. Definitie 

Superabsorberende polymeren (SAP) zijn polymeren die een grote hoeveelheid water kunnen 

absorberen en vasthouden in hun matrix. Sommige polymeren kunnen tot 500 keer hun eigen 

gewicht in water absorberen. Tijdens het zwelproces wordt een gel gevormd die onoplosbaar is in 

water. 

 

De absorptiecapaciteit van een SAP wordt bepaald door  

- Osmotische druk: de druk bepaald door het verschil in de ionenconcentratie in het 

polymeer en de ionenconcentratie in het omringende water. Indien de wateroplossing een 

kleine concentratie aan ionen heeft, zal water in het polymeer dringen door osmose (Figuur 

                                                           
1
 Eng. spalling 
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1). Indien het polymeer een oneindig grote elasticiteit zou hebben, gaat dit proces door tot 

de concentratie binnen en buiten het polymeer gelijk zijn; 

- Affiniteit van het polymeer: In het polymeer kunnen hydrofiele groepen aanwezig zijn die 

water aantrekken en solvateren. Voorbeelden van hydrofiele groepen zijn de carboxygroep 

 (-COOH) en de natriumcarboxylaatgroep ( -COO-Na+); 

- Elasticiteit van het polymeer: Een SAP-deeltje bestaat uit lange polymeerketens die op 

bepaalde plaatsen met elkaar verbonden zijn. Dit wordt ‘crosslinking’ genoemd. Een hogere 

graad van crosslinking gaat gepaard met een stijver en minder elastisch SAP dat minder 

water kan opnemen. Dit is geïllustreerd op Figuur 2. Door de graad van crosslinking te 

variëren, verandert de elasticiteit van het polymeer en kan aldus een SAP geproduceerd 

worden die een vooraf bepaalde hoeveelheid water kan opnemen. (Sumitomo 2012) 

(Jensen & Hansen 2001) 

 

 
Figuur 1 Osmotische druk (Sumitomo 2012) 

 
Figuur 2 Crosslinking in SAP. Lage (links) en hoge (rechts) graad van crosslinking (Sumitomo 2012) 

 

Het SAP zal dus water blijven opnemen tot de osmotische druk en affiniteit in evenwicht zijn met de 

elasticiteit van het SAP. De osmotische druk heeft echter de grootste invloed op de 

absorptiecapaciteit.  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hydrogels en superabsorberende polymeren (SAP). 

Hydrogels zijn macromoleculaire netwerken van hydrofiele polymeerketens die water kunnen 

absorberen. Ze bezitten een grote graad van crosslinking en de hydrofiele groepen zijn slechts 

‘gematigd hydrofiel’ zodat hun absorptiecapaciteit beperkt blijft (meestal minder dan 

1 gwater/gpolymeer). SAP’s daarentegen zijn voornamelijk gebaseerd op ionische monomeren en 

hebben een veel kleinere graad van crosslinking. Daardoor zijn ze in staat veel grotere 

hoeveelheden water op te nemen dan gewone hydrogels. De absorptiecapaciteit kan een waarde 

bereiken van 10 tot zelfs 1000 gwater/gpolymeer. (Zohuriaan-Mehr et al. 2010) 
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3.2. Toepassingsgebieden 
SAP’s worden vooral gebruikt in hygiënische producten (bijvoorbeeld pampers). Deze producten 

vertegenwoordigen zowat 80% van de globale SAP-productie. Er zijn echter nog veel meer 

toepassingen denkbaar.  In Figuur 3 is een kort overzicht gegeven van het toepassingsgebied van 

SAP’s. Ondanks de enorme toepassingsmogelijkheden zal in onderhavige tekst enkel worden 

ingegaan op de invloed van SAP’s op beton (deeltje ‘Bouwkunde’ in Figuur 3). (Lee et al. 2010, 

Zohuriaan-Mehr et al. 2010)  

 
Figuur 3 Toepassingsgebied van SAP's (Zohuriaan-Mehr et al. 2010) 

 

3.3. Productiemethoden 
In deze paragraaf worden verschillende productiemethoden en hun effect op de SAP-geometrie en 

eigenschappen kort toegelicht. SAP’s zijn polymeren. Dit wil zeggen dat ze ontstaan vanuit 

monomeren die een polymerisatiereactie ondergaan. Twee voorbeelden van polymerisatiereacties 

zijn de vrije radicaalpolymerisatie in oplossing en de inverse emulsietechniek. Nu kunnen 

verschillende productiemethoden onderscheden worden op basis van het soort 

polymerisatiereactie en het medium waarin de polymerisatiereactie optreedt. Hieronder worden 

eerst drie productiemethoden besproken: polymerisatie in oplossing, inverse 

suspensiepolymerisatie en extrusie van SAP-vezels. Daarna wordt een kort overzicht gegeven van 

de verschillende methoden om polymeren te crosslinken. 
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3.3.1. Polymerisatie in oplossing (bulkpolymerisatie) 

De polymerisatie vindt plaats in een waterige oplossing. De monomeren en crosslinkers worden in 

oplossing gebracht waarna de reactie geïnitialiseerd wordt. Het resultaat is een gelachtig elastisch 

product dat vervolgens gedroogd wordt. Op deze manier wordt een macroporeuze massa 

verkregen. Deze wordt vervolgens gemalen en gezeefd zodat de gewenste korrelgrootte bekomen 

wordt. Door dit malen wordt een onregelmatige korrelvorm bekomen. (Jensen & Hansen 2002, 

Zohuriaan-Mehr & Kabiri 2008, Schröfl et al. 2012) 

 

3.3.2. (Inverse) Suspensiepolymerisatie 

De monomeren worden in een koolwaterstofoplossing gebracht. Deze zijn in principe onoplosbaar 

met elkaar maar er wordt een homogeen mengsel gevormd door te roeren. In dit mengsel zijn de 

monomeren aanwezig als kleine druppels. De grote van deze druppels kan bepaald worden door de 

roersnelheid, type roerder, enz. Daarna wordt de polymerisatiereactie gestart. Het resultaat zijn 

kleine ronde korrels waardoor malen overbodig wordt. In dit proces worden ronde korrels (i.e. 

microsferen) gevormd met een grote absorptiecapaciteit die snel water kunnen opnemen. Deze 

microsferen kunnen ook samenklitten waardoor een grotere poreuze korrel ontstaat. (Zohuriaan-

Mehr & Kabiri 2008, Schröfl et al. 2012) 

 

 

3.3.3. Extrusie van SAP-vezels 

Deze productietechniek vertoont gelijkenissen met polymerisatie in oplossing. Bij deze techniek 

wordt de oplossing na polymerisatie geëxtrudeerd en vervolgens gedroogd met warme lucht. 

Hierbij worden vezelvormige superabsorberende polymeren verkregen2. Deze kunnen na drogen op 

een gewenste lengte versneden worden. (Technical Absorbents 2014) 

 

3.3.4. Crosslinking technieken 

Na polymerisatie worden lange polymeerketens verkregen. Om SAP’s te bekomen moeten deze 

polymeerketens gecrosslinkt worden.  De beschikbare methoden om verschillende polymeerketen 

te crosslinken kunnen in twee categorieën ingedeeld worden: chemische crosslinking en fysische 

crosslinking. Bij chemische crosslinking worden de verschillende ketens covalent met elkaar 

verbonden. Bij fysische crosslinking worden het oplossen van de ketens verhinderd door fysische 

krachten tussen de ketens. Een voorbeeld hiervan is crosslinken door ionische bindingen tussen de 

polymeerketens. (Hennink & van Nostrum 2002, Rosa et al. 2013) 

 

3.4. Soorten 
Er zijn talloze manieren om SAP’s op te delen in verschillende categorieën. Zonder op de details in 

te gaan worden enkele classificaties vermeld. 

(Zohuriaan-Mehr & Kabiri 2008) maken een onderscheid op basis van de aan- of afwezigheid van 

elektrische lading in de polymeerketens. Vier soorten kunnen onderscheiden worden: 

- Niet-ionische: Geen lading aanwezig; 

- Ionische: De lading is aanwezig in de vorm van ionen. In deze categorie wordt onderscheid 

gemaakt tussen anionische (negatieve lading) of kationische (positieve lading) SAP’s; 

- Ampholytische: Zowel zuurgroepen als basegroepen aanwezig; 

                                                           
2
 Eng. Superabsorbent Fiber (= SAF) 
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- Zwitter-ionische: Zowel anionische als kationische groepen zijn aanwezig. 

Bij het gebruik van SAP’s in beton worden vooral anionische SAP’s gebruikt. De meest gebruikte 

SAP’s in de betontechnologie zijn copolymeren van een acrylisch zout (bijvoorbeeld natriumacrylaat 

of kaliumacrylaat) samen met een acrylisch zuur of acrylamide. (Zohuriaan-Mehr et al. 2010) 

Voorbeelden van SAP’s die in de literatuur onderzocht werden: 

- Natrium- of kaliumpolyacrylaat: (Jensen & Hansen 2002, Reinhardt & Assmann 2009, 

Snoeck et al. 2012b, Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c, Soliman & Nehdi 2013); 

- Copolymeer van acrylaat en acrylamide: (Jensen & Hansen 2002, Pourjavadi et al. 2012, 

Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c); 

- Pluronic®F-127 bismethacrylaat (Snoeck et al., 2012b) 

- Copolymeer van acrylzuur en acrylamide: (Jensen & Hansen 2002, Schröfl et al. 2012). 

Hierop aansluitend wordt vermeld dat Pluronic®F-127 bismethacrylaat reeds werd gebruikt voor 

het encapsuleren van bacteriële sporen (Wang et al.). 

 

3.5. Eigenschappen 
3.5.1. Korrelgrootte 

De korrelgrootte wordt vooral bepaald door het productieproces en de mate waarin het SAP 

achteraf gemalen wordt. De droge korrelgrootte kan gaan van 25 tot 4000 µm. Het spreekt voor 

zich dat de gezwollen korrelgrootte vele malen groter is. 

 

3.5.2. Korrelvorm 

De korrels kunnen enerzijds mooie gladde sferen zijn en anderzijds onregelmatige korrels met een 

ruw oppervlak. Eerstgenoemde is bijvoorbeeld het geval bij suspensiepolymerisatie en 

laatstgenoemde is het geval indien het SAP gemalen werd. De korrels kunnen ook gevormd worden 

door meerdere samengeklitte sferen. Een en ander wordt geïllustreerd op Figuur 4. Merk op dat 

het ook mogelijk is SAP te verkrijgen in vezelvorm: SAF (zie paragraaf 3.3.3). 

 

 
Figuur 4 Verschillende soorten SAP-korrels (Sumitomo 2012) 

 

3.5.3. Zweleigenschappen 

De zweleigenschappen hebben betrekking op hoeveel water er opgenomen kan worden door het 

SAP. Dit wordt meestal uitgedrukt in de eenheden [gwater,geabsorbeerd/gSAP,droog]. Dit wordt de 

absorptiecapaciteit of zwelverhouding van het SAP genoemd. De absorptiecapaciteit is heel 

afhankelijk van allerhande eigenschappen van het SAP zelf, het geabsorbeerd fluïdum en de 

omgeving. Enkele factoren worden hieronder opgelijst. 
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- pH-factor van de geabsorbeerde vloeistof en de pH-factor waaronder het SAP werd 

geproduceerd; (Zohuriaan-Mehr & Kabiri 2008, Lee et al. 2010) 

- Ionenconcentratie: Als de omringende vloeistof een hogere ionenconcentratie bezit, zal de 

osmotische druk kleiner worden waardoor er minder water geabsorbeerd wordt. Het 

belang van de osmotische druk werd eerder al besproken in paragraaf 3.1.; (Lee et al. 2010) 

- Zoutgehalte: De verklaring is analoog als in vorig puntje. Een hoger zoutgehalte zorgt 

immers voor een hogere ionenconcentratie; (Lee et al. 2010) 

- Temperatuur: Bij toenemende temperatuur zal de totaal opgenomen hoeveelheid water 

kleiner worden maar de evenwichtstoestand waarbij het polymeer geen extra water meer 

zal opnemen wordt wel sneller bereikt. Dit is geïllustreerd in Figuur 5. Een en ander heeft te 

maken met het feit dat een hogere temperatuur gepaard gaat met meer thermische trilling 

van de moleculen. Hierdoor infiltreert het water sneller in het SAP-deeltje; (Andry et al. 

2009, Rosa & Casquilho 2012) 

 

 
Figuur 5 Invloed van de temperatuur op de zweleigenschappen (Rosa & Casquilho 2012) 

 

- Productietechniek: (Rosa & Casquilho 2012) gebruikten twee verschillende 

polymerisatietechnieken: de vrije radicaaloplossingstechniek (free radical solution 

polymerization technique) en de inverse emulsietechniek. Een SAP die met de 

emulsietechniek bij een pH van 7 werd gemaakt had gelijkaardige zweleigenschappen als 

een SAP die met de oplossingtechniek bij een pH van 10 werd gemaakt. Dit bewijst 

nogmaals de invloed van de pH-factor bij het productieproces; 

- Korrelgrootte: SAP-deeltjes met een grotere diameter hebben een kleinere 

absorptiecapaciteit. Kleine deeltjes zullen wel sneller hun volledig gezwollen toestand 

aannemen. Dit is geïllustreerd in Figuur 6. (Omidian et al. 1999, Sadeghi & Hosseinzadeh 

2008) 
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Figuur 6 Invloed SAP-grootte op zweleigenschappen (Sadeghi & Hosseinzadeh 2008) 

 

Aldus kan besloten worden dat het SAP geheel andere zweleigenschappen zal hebben in 

gedemineraliseerd water, zeewater, grondwater of cementfiltraat. Met het oog op het gebruik van 

SAP’s in beton kan nu al besloten worden dat de absorptiecapaciteit in cementfiltraat veel lager zal 

zijn dan in gedemineraliseerd water door de hogere pH-factor en ionenconcentratie. 

 

Er valt op te merken dat het zwelgedrag van SAP’s sterk kan verschillen in echt beton. Dit komt 

onder andere door het feit dat de samenstelling van het gebruikte poriënwater in experimenten 

sterk kan verschillen van deze van poriënwater in het werkelijke beton. Verder zal het zwellen van 

het SAP ook belemmerd worden door de omringde betonmatrix en kan het zwellen dus niet vrij 

optreden. (Lee et al. 2010)  

 

Verder kunnen ook de absorptiecapaciteiten ten opzichte van vochtige lucht en 

desorptiecapaciteiten opgemeten worden. Hierop wordt in dit werk niet dieper ingegaan. 

 

3.5.4. Kinetiek 

De kinetiek van een SAP heeft betrekking op de snelheid waarmee een SAP een vloeistof zal 

absorberen. De kinetiek van een SAP is ook sterk afhankelijk van de factoren die in vorige paragraaf 

besproken werden. Zo is de zwelsnelheid afhankelijk van: (Omidian et al. 1999, Herman 2013) 

- Korrelgrootte: zie Figuur 6; 

- Temperatuur: zie Figuur 5; 

- Graad van crosslinking: een hogere graad van crosslinking zorgt voor een stijvere polymeer 

wat op zijn beurt zorgt voor een snellere opname van de vloeistof; 

- pH-factor: een hogere pH-factor zorgt dat bepaalde polymeren een stijvere structuur zullen 

aannemen waardoor het water sneller geabsorbeerd wordt; 

- Zoutconcentratie:  een hogere zoutconcentratie heeft het omgekeerd effect van een 

hogere pH-factor en zorgt dus voor tragere waterabsorptie. 
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4. ZELFHELING 
4.1. Definitie 

Zelfheling is een eigenschap die een materiaal bezit indien het in staat is schade, ontstaan tijdens 

zijn levensduur, zelf te herstellen. Zelfheling in beton heeft voornamelijk betrekking op het dichten 

van scheuren. Deze scheuren zijn gevaarlijk aangezien ze toelaten dat schadelijke stoffen 

binnendringen in het beton en daar schade aanrichten.  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfheling en zelfdichting. Bij zelfheling in beton worden 

de scheuren gedicht door de vorming van helingsproducten in de scheur. Voorbeelden van 

helingsproducten zijn calciumsilicahydrataten (C-S-H) die gevormd worden bij verdergaande 

hydratatie van cement en CaCO3 dat neergeslagen wordt in de scheur (zie paragraaf 4.2 over 

autogene heling). Hierbij worden de originele eigenschappen van beton zoals buigsterkte 

gedeeltelijk herwonnen.  Daarnaast is er ook zelfdichting waarbij het beton zelf in staat is te 

voorkomen dat schadelijke stoffen in een scheur binnen dringen eens die is ontstaan. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer SAP’s in beton zullen zwellen wanneer deze in aanraking komen 

met water dat via een scheur het beton infiltreert. De scheur zal afgeschermd (gedicht) worden 

door de gezwollen SAP’s waardoor verdere infiltratie van water verhinderd wordt maar de scheur 

zal (nog) niet geheeld zijn door de vorming van helingsproducten in de scheur. Dit is belangrijk 

indien de waterdichtheid van een constructie gegarandeerd moet worden 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen autonome en autogene heling. Bij autonome heling 

worden capsules in het beton gebracht die helende agentia bevatten. Hierdoor kan het beton 

zelfstandig (i.e. autonoom) de scheuren helen. Autogene heling daarentegen is een intrinsieke 

eigenschap van beton om scheuren te helen. Het is een natuurlijk proces die eigen is aan het beton 

waarbij door verdergaande hydratatie van cement en calciumcarbonaatvorming de scheur wordt 

geheeld. (Van Tittelboom & De Belie 2013) 

 

4.2. Autogene heling 
Beton bezit de intrinsieke eigenschap om scheuren te helen. Volgende mechanismen zijn hiervoor 

verantwoordelijk: (Edvardsen 1999, Snoeck et al. 2012a, Van Tittelboom & De Belie 2013) 

- In het beton bevinden zich nog ongehydrateerde cementkorrels. Wanneer deze in contact 

komen met water kunnen ze nog verder hydrateren. De gevormde hydratatieproducten 

zullen bijdragen tot het dichten van de scheur; 

- Koolstofdioxide (CO2), opgelost in water kan reageren met Ca2+-ionen uit de betonmatrix 

met de vorming van calciumcarbonaat (CaCO3) tot gevolg. Dit proces is geïllustreerd in 

Figuur 7. De reactievergelijkingen zijn (Edvardsen 1999) 

 

H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2- (1) 
Ca2+ + CO3

2- ↔ CaCO3 (pHwater > 8) (2) 
Ca2+ + HCO3- ↔ CaCO3 + H+ (7,5 < pHwater < 8); 

 
(3) 
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Figuur 7 Neerslag van CaCO3 in betonscheuren bij pHwater>8 (Edvardsen 1999) 

 

- De scheur wordt afgeschermd door losse partikels die ontstaan zijn tijdens de 

scheurvorming of vuildeeltjes die aanwezig zijn in het infiltrerende water; 

- De betonmatrix gaat zwellen wanneer deze in contact komt met water. 

 

Welke van bovenstaande mechanisme het meest bijdraagt aan zelfheling is een punt van discussie. 

Dit lijkt af te hangen van de ouderdom van het beton bij scheurvorming. In jong beton is er nog 

relatief veel ongehydrateerd cement aanwezig waardoor de verdergaande hydratatiereactie het 

belangrijkste helingsmechanisme is. Bij oud beton is er daarentegen minder ongehydrateerd 

cement aanwezig waardoor de vorming van calciumcarbonaat het meest bijdraagt tot zelfheling. De 

twee laatstgenoemde helingsmechanismen zijn van ondergeschikt belang. (Neville 2002) 

 

Verder is ook bewezen dat de maat van autogene heling afhangt van de scheurwijdte en de druk 

waarmee het water door de scheur stroomt. De samenstelling van het beton en de waterhardheid 

bleek geen invloed te hebben. (Edvardsen 1999) 

 

Autogene heling van scheuren is duidelijk te zien op Figuur 8. In deel a) zijn de gevormde scheuren 

te zien. In deel b) is dezelfde deel van het proefstuk als in deel a) weergegeven maar na een aantal 

nat-droogcycli. De scheuren zijn gedicht door een wit reactieproduct dat door middel van Röntgen-

straal spectroscopie geïdentificeerd werd als CaCO3. Na het helingproces werden proefstukken 

herbelast. De scheuren die gevormd werden bij deze herbelasting zijn te zien in delen c) en d). In 

deel c) volgen de herbelastingsscheuren hetzelfde pad als de oorspronkelijke scheuren wat erop 

wijst dat de helingsproducten niet dezelfde sterkte bezitten als de omringende betomatrix. In deel 

d) daarentegen zijn wel nieuwe scheuren gevormd wat bewijst dat een volledige herwinning aan 

sterkte mogelijk is. (Yang et al. 2009) 
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Figuur 8 Autogene heling van scheuren + Scheurvorming bij herbelasting (Yang et al. 2009) 

 

4.3. Verbeterde autogene heling 
Er zijn drie voorwaarden die voldaan moeten zijn opdat autogene heling kan optreden: (Yang 2008) 

- De scheurwijdte moet beperkt zijn. Te wijde scheuren zullen niet gedicht worden door 

autogene heling. Omtrent de maximum scheurwijdte die nog gedicht kan worden door 

middel van autogene heling  bestaat evenwel weinig eenduidigheid. Gerapporteerde 

maximumwaarden in de literatuur zijn: 5-10 µm (Jacobsen & Sellevold 1995, Sahmaran et 

al. 2008), 50 µm (Yang et al. 2009), 100 µm (Reinhardt & Jooss 2003), 200 µm (Edvardsen 

1999), 205 µm (Aldea et al. 2000) en 300 µm (Clear 1985). Alle werken zijn het er wel over 

eens dat hoe kleiner de scheuren zijn, hoe beter de heling is; 

- Het gescheurde materiaal moet in contact komen met een vochtige omgeving (bijvoorbeeld 

nat-droogcycli, onderdompeling in water enz.). Voor alle helingsmechanismen die 

hierboven vernoemd werden, is water steeds van onmiskenbaar belang; 

- Aanwezigheid van ‘bouwstenen’ zoals Ca2+. 

 

Op basis van deze vereisten kan autogene heling in beton te verbeterd worden door: 

- Scheurwijdtes beperken: Dit kan bereikt worden door vezels in te bedden in de 

cementmatrix. De vezels zullen ervoor zorgen dat er in plaats van één grote scheur 

meerdere kleine scheurtjes ontstaan. Dit fenomeen wordt verder bestudeerd in paragraaf 5 

van onderhavige tekst. Een andere manier is het toepassen van een drukkracht om de 

scheuren dicht te duwen (Ter Heide & Schlangen 2007). Ook kan geheugenmetaal (Sakai et 

al. 2003, Kuang & Ou 2008) of krimpende polymeerwapening (Isaacs et al. 2013) gebruikt 

worden. Eerstgenoemde zullen de scheuren dichtduwen bij ontlasting en laatstgenoemde 

bij opwarming van het proefstuk waardoor het polymeer krimpt; 

- Zorgen voor een betere beschikbaarheid van water: Dit kan gebeuren door het gebruik van 

SAP’s. Dit wordt verder besproken in paragraaf 6. Er werd ook al gepoogd meer water 
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beschikbaar te stellen door het gebruik van nano-kleien (Qian et al. 2010) en in paraffine 

geëncapsuleerd water (Janssen 2011); 

- Zorgen voor een grotere beschikbaarheid aan bouwstenen: Een deel van het cement kan 

vervangen worden door vliegas of hoogovenslak. Deze kunnen in beton met hoge 

ouderdom nog steeds ongehydrateerd aanwezig zijn (Na et al. 2011). 

 

4.4. Andere mechanismen voor zelfheling 
(Van Tittelboom & De Belie 2013) geven een overzicht van verschillende mechanismen die 

zelfheling in beton kunnen bewerkstelligen. Deze worden hieronder kort samengevat. 

- Intrinsieke zelfheling: 

o Autogene heling: Zie paragraaf 4.2; 

o Verbeterde autogene heling : Zie paragraaf 4.3; 

o Heling door gebruik van polymeren in beton. Polymeren worden tijdens het mixen 

rechtstreeks in het beton gebracht. Deze polymeren kunnen dan een co-matrix 

vormen met de betonmatrix waardoor meer cementpartikels ongehydrateerd 

blijven. (Abd-Elmoaty 2011) 

- Zelfheling met behulp van capsules: De helende stoffen bevinden zich in afzonderlijke 

capsules in het beton. Bij beschadiging van het beton, worden ook deze capsules 

beschadigd waardoor de helende stoffen vrijkomen. Deze stoffen zullen reageren met het 

omringende gescheurde beton. Deze reactie kan op verschillende manieren tot stand 

komen: 

o Reactie geïnitieerd door vocht, lucht of warmte: Door de gevormde scheur kunnen 

vocht en lucht binnendringen in de scheur waar ze contact maken met helende 

stoffen. Bij sommige stoffen moet warmte toegevoegd worden opdat de 

helingsreactie zou kunnen starten; 

o Reactie bij contact met de cementmatrix: De cementmatrix bevat stoffen waarmee 

de helende agentia  spontaan zullen reageren. Het gebruik van bacteriële sporen 

gevat in dragers valt onder deze categorie; (Jonkers & Schlangen 2009, Jonkers & 

Thijssen 2010) 

o Reactie met een tweede component in de cementmatrix: Tijdens het mixen wordt 

een extra component aan het beton toegevoegd. Wanneer de helende stoffen 

vrijkomen in de scheur zullen die reageren met deze toegevoegde component die 

aanwezig is in de cementmatrix; 

o Reactie met een tweede component die zich in afzonderlijke capsules bevindt: In 

plaats van de tweede component in de cementmatrix te mengen, wordt deze net 

zoals de eerste component gevat in capsules. Bij scheurvorming scheuren beide 

capsules en kunnen de twee componenten met elkaar in contact komen. 

- Vasculaire zelfheling: Eén of meerdere holle cilinders die gevuld zijn met helende agentia 

worden gevat in het beton. Analoog als bij de capsules zullen ook de cilinders breken 

wanneer het beton scheurt waardoor de helingstoffen vrijkomen. De helende agentia in de 

holle cilinders kunnen eventueel nog aangevuld worden door ze van buitenaf opnieuw te 

vullen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Vasculair systeem met één kanaal: Dit wordt gebruikt wanneer de helende agentia 

slecht 1 component bevatten; 
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o Vasculair systeem met twee kanalen: Dit wordt gebruikt wanneer de helende 

agentia twee of meerdere componenten bevatten die afzonderlijk bewaard 

moeten worden om vroegtijdig verharden tegen te gaan. (Mihashi et al. 2000) 

5. VEZELVERSTERKT BETON 
5.1. Definitie 

Introductie van microvezels in beton heeft een grote invloed op het scheurgedrag. Zo zal het beton 

een verstevigend3 gedrag vertonen wat leidt tot een ductieler nascheurgedrag. Ook zal in plaats van 

één grote scheur, meerdere kleine scheuren gevormd worden4.  Dit is voordelig met het oog op 

zelfheling want kleine scheuren vertonen een grotere neiging tot volledig scheurherstel.  

 

5.2. Ductiel beton 
Het verstevigend gedrag is duidelijk zichtbaar bij de vierpuntsbuigproef op Figuur 9. De spanning zal 

toenemen bij toenemende rek. Vorming van een individuele scheur is ook te zien wanneer het σ-ε-

diagram een plotse daling vertoont. Wanneer een scheur gevormd wordt zullen de vezels de scheur 

kunnen overbruggen en zal de spanning verder kunnen toenemen waardoor elders in het beton 

scheurvorming optreedt. Dit gaat door totdat de vezels niet langer in staat zijn de scheur te 

overbruggen doordat de vezels zelf bezwijken of de vezels uit de betonmatrix getrokken worden. 

Eén scheur zal dan verder openen totdat het proefstuk bezwijkt. Wanneer de scheur zijn maximale 

spanning σmax bereikt en verweking5 begint op te treden wordt het proefstuk ontlast. Het proefstuk 

wordt na ontlasting aan een aantal helingscycli onderworpen. Deze heling kan plaatsvinden door 

het bewaren van het proefstuk in nat-droogcycli of bij hoge luchtvochtigheid. Daarna wordt het 

proefstuk opnieuw onderworpen aan een vierpuntsbuigproef. Het is duidelijk dat een deel van de 

sterkte herwonnen is aangezien de eerste-scheursterkte σfc,herbelasting groter is dan de resterende 

sterkte σontlasting bij het ontlasten. 

 

 
Figuur 9 Verstevigend gedrag bij het uitvoeren vierpuntsbuigproef op beton met microvezels (Snoeck & De Belie 2012d) 

 

 

                                                           
3
 Eng. Strain-hardening 

4
 Eng. Matrix multiple cracking 

5
 Eng. Strain-softening 
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Op basis van Figuur 9 kunnen ook enkele parameters afgeleid worden die het zelfhelend vermogen 

kunnen kwanitficeren. σfc staat voor de eerste-scheur-sterkte en σmax voor de maximale spanning. 

MC is gelijk aan de rek die optreedt tussen het punt van eerste scheurvorming en een punt in het 

verwekingsdeel van de kromme waarbij de spanning gelijk is aan σfc. MC is een maat voor de 

meervoudige scheurvorming. Bij het optreden van meervoudige scheurvorming zal namelijk meer 

energie door de betonmatrix geabsorbeerd worden. De geabsorbeerde energie is gelijk aan de 

oppervlakte onder het kracht-verplaatsingsdiagram en is evenredige aan de oppervlakte onder het 

spannings-rekdiagram (Figuur 9). Het is makkelijk in te zien dat MC evenredig is met deze 

oppervlakte en bijgevolg dus een goede maat is voor de geabsorbeerde energie. Op basis hiervan 

worden volgende parameters gedefinieerd: (Snoeck & De Belie 2012d) 

Herwinning in E:  

                         

                             
 (4) 

Herwinning in σfc:            
                            

                               
 (5) 

Herwinning in σmax:         
                             

                                 
 (6) 

Herwinning in MC:          

              

                  
 (7) 

 

(Homma et al. 2009) onderzochten de invloed van het type vezels. Er werden drie soorten 

vezelsamenstellingen beschouwd: fijne polyethyleen vezels (l= 6mm; Ø= 12µm; FRCC(PE)), dikkere 

staaldraad vezels (l=32 mm; Ø=400 µm; FRCC(SC)) en een combinatie van de twee (HFRCC). De 

gebruikte vezelsamenstelling bleek van groot belang. Zo bleken de helingsproducten niet te 

hechten aan de staalvezel terwijl er wel een goede hechting was met de PE-vezels. Dit is 

geïllustreerd in Figuur 10. Met behulp van een Raman spectroscopie analyse werd de kristallisatie 

op de figuur geïdentificeerd als CaCO3. Merk op dat de helingsproducten niet enkel hechten aan de 

vezels maar ook aan de scheurwanden. Dit leidt uiteindelijk tot volledige scheurdichting bij het 

gebruik van PE-vezels. Door deze heling vermindert de waterpermeabiliteit en wordt een deel van 

de sterkte herwonnen. De concentratie van de vezels (aantal vezels/eenheidsvolume) is samen met 

de initiële scheurwijdte zeer bepalend of de scheur al dan niet zal dichten. De staalvezels kunnen 

ook corroderen indien ze te lang blootgesteld zijn aan de buitenomgeving.   

 

Dit zijn echter niet de enige beschikbare vezelsoorten. Andere voorbeelden zijn: 

- PE-vezels (Homma et al. 2009); 

- staalvezels (Homma et al. 2009, Desmettre & Charron 2012); 

- PVA-vezels (Li et al. 2001, Snoeck & De Belie 2012d, Snoeck et al. 2012c, Snoeck et al. 

2013); 

- Vlasvezels (zowel technical flax als cottonised flax) (Snoeck & De Belie 2012d); 

- Polypropyleenvezels (PP) (Zhang & Li 2012). 
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Figuur 10 Invloed type vezel op heling van scheuren (Homma et al. 2009) 

6. EFFECT VAN SAP’S OP BETONEIGENSCHAPPEN 
Wanneer SAP’s worden toegevoegd aan een betonmengsel zullen deze zwellen. Deze zwelling is 

echter beperkt aangezien het onverharde beton een hoge pH-waarde en hoge ionenconcentratie 

heeft. Tijdens het hydrateren van het cement zal het SAP water afgeven waardoor macroporiën 

worden gevormd in het inwendige van het beton. Er is een substantiële kans dat de scheuren in een 

betonelement doorheen de macroporiën, gevormd door het SAP, lopen aangezien deze poriën 

spanningsconcentraties induceren. Wanneer het gescheurde betonelement in aanraking komt met 

vocht (bijvoorbeeld grondwater, regenwater enz.) zal er water infiltreren in deze scheuren. Dit 

water zal geabsorbeerd worden door het SAP waardoor deze zal zwellen. Aangezien het 

geïnfiltreerde water doorgaans een lagere pH-waarde en ionenconcentratie heeft dan het 

oorspronkelijk betonmengsel, zal het SAP meer uitzetten dan voorheen. Het SAP zal dus een groter 

volume innemen dan de oorspronkelijke holte. Hierdoor wordt de scheur gedicht (i.e. zelfdichting) 

en verdere infiltratie van water belemmerd. In een later fase kan het gezwollen SAP-deeltje zijn 

water afgeven ter ondersteuning van autogene scheurheling (i.e. zelfheling). (Lee et al. 2010, 

Snoeck et al. 2012b, Van Tittelboom & De Belie 2013)  

 

6.1. Algemene invloeden 
6.1.1. Microstructuur 

Doordat SAP’s water afstaan tijdens de hydratatie van cement zullen deze krimpen. Bijgevolg 

ontstaan macroporiën met daarin een SAP-deeltje. De grootte van deze macroporiën hangt af van 

de grootte van het droge SAP-deeltje en kan variëren van 10 µm tot meer dan 500 µm. De 

gevormde macroporiën zijn uniform verdeeld over een betonelement. In Figuur 11 is te zien hoe 

het SAP-deeltje gekrompen is door afgifte van water tijdens de hydratatiereactie van het 

omringend cement. (Lee et al. 2010) 
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Figuur 11 SAP's in 5 dagen oud beton. (1) SAP-holtes; (2) gekrompen SAP-deeltje (Eng. collapsed SAP-particle); (3) lucht 

(Lee et al. 2010) 

 

De gewijzigde microstructuur heeft een invloed op tal van andere betoneigenschappen zoals de 

betonsterkte en vorstbestendigheid. 

De invloed van SAP’s in beton op de betonsterkte wordt verder besproken in paragraaf 6.1.5. 

Het toevoegen van SAP’s in beton heeft een positief effect met het oog op het vermijden van 

vorstschade. De SAP’s vormen namelijk extra holten waarin het capillair water kan uitzetten 

wanneer het bevriest. Op deze manier worden extreme drukken in het inwendige van het beton 

vermeden.   

Andere wijzigingen in de microstructuur door het SAP omvatten: (Lee et al. 2010) 

- Gewijzigde verdeling van cementdeeltjes in de betonmatrix; 

- Grote afzetting van portlandiet Ca(OH)2; 

- Microscheuren nabij de SAP/betonmatrix-interface ; 

- Doordat het SAP water afgeeft tijdens de hydratatie, kan het cement in de nabije omgeving 

van een SAP-deeltje verder hydrateren in vergelijking met elders in de matrix.  

 

6.1.2. Hydratatie 

(Jensen & Hansen 2001) geven een theoretische kijk op het gebruik van SAP’s in beton. De 

faseverdeling in hydraterende cementpasta werd onder de loep genomen. Er wordt vertrokken van 

Power’s theorie (Powers 1948) waarmee de faseverdeling in hydraterende cementpasta 

weergegeven kan worden. Er wordt een uitbreiding gemaakt aan Power’s theorie opdat die 

toepasbaar zou zijn ingeval er een (inwendige) bron aan water  aanwezig is (bijvoorbeeld SAP). 

 

Er zijn drie soorten water in beton :  

- Capillair water: vrij water aanwezig in de poriën het beton. Dit water is vrij beschikbaar 

voor de hydratatie van cement; 

- Fysisch gebonden water (i.e. gelwater): water dat zich bevindt op het oppervlak van de gel 

solid; 

- Chemisch gebonden water in de gel solid. 
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Wanneer 1 g cement hydrateert, wordt er 0,23 g chemisch gebonden en 0,19 g fysisch gebonden. 

Aldus is er een W/C-factor van (0,23+0,19)/1 = 0,42 nodig opdat volledige hydratatie van cement 

theoretisch mogelijk zou zijn. Er worden twee gevallen bestudeerd: een hoge W/C-factor van 0,6 

(zie Figuur 12 links) en een lage W/C-factor van 0,3 (zie Figuur 12 midden). Het verloop van de 

faseverdeling wordt onderzocht in de veronderstelling van een gesloten systeem. In een gesloten 

systeem is, in tegenstelling tot een open systeem, geen watertoevoer van buitenaf mogelijk.  

 
Figuur 12 faseverdeling in functie van hydratatiegraad cementpasta. Links: W/C=0,6 in gesloten systeem; Midden: 
W/C=0,3 in gesloten systeem; Rechts: W/C=0,30+0,05 in open systeem (Jensen & Hansen 2001) 

 

Bij een hoge W/C-factor is voldoende capillair water aanwezig om volledige hydratatie mogelijk te 

maken. Capillair water wordt omgezet naar gelwater en chemisch gebonden water in de gel solid. 

Aangezien de reactieproducten een kleiner volume innemen dan de reactanten (i.e. chemische 

krimp) worden poriën gevormd. 

 

Bij een lage W/C-factor daarentegen is volledige hydratatie niet mogelijk doordat er te weinig 

water beschikbaar is. Het cement zal hydrateren tot een hydratatiegraad van αmax.  

Op een bepaald moment tijdens de hydratatie is geen capillair water meer beschikbaar om cement 

te hydrateren (punt C). Om de maximaal mogelijke hydratatie αmax te verwezenlijken zal het cement 

reageren met het veel beter gebonden gelwater. De overgang van punt C naar D op de middelste 

figuur is een traag proces waarbij zelfuitdroging6 van het beton ontstaat doordat er met het 

gelwater gereageerd wordt. Deze zelfuitdroging leidt tot krimp wat op zijn beurt kan leiden tot 

scheurvorming. Zelfuitdroging en de krimp die daarmee gepaard gaat, wordt in volgende paragraaf 

verder uitgediept. 

 

Een cementpasta met lage W/C-factor in een open systeem wordt bestudeerd rechts in Figuur 12. 

Er is extra water aanwezig voor de hydratatiereactie. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van 

SAP’s. Door dit extra beschikbaar water is het wel mogelijk de maximaal mogelijk hydratatiegraad 

αmax te bereiken zonder dat gelwater gebruikt wordt. Er ontstaat bijgevolg geen uitdrogingskrimp. 

Door het extra water zal de maximaal mogelijke hydratatiegraad αmax ook hoger liggen. 

Met behulp van het aangepaste Power’s model werd berekend hoeveel extra water er nodig is om 

αmax te bereiken zonder zelfuitdroging 

     
 
            (8) 

Deze vergelijking is enkel geldig voor W/C < 0,36. 

 

                                                           
6
 Eng. Self-dissication 
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6.1.3. Autogene krimp 

Er zijn twee soorten krimp te beschouwen in beton: uitdrogingskrimp en autogene krimp. 

Uitdrogingskrimp ontstaat als gevolg van de verdamping van water. Eerst verdwijnt het capillaire 

water uit de poriën in het beton, wat slechts met een kleine volumevermindering gepaard gaat. Op 

deze manier ontstaat wel een verschil in relatieve vochtigheid in het inwendige van het beton 

waardoor ook het gelwater dat fysisch gebonden is aan de C-S-H structuur uit het beton gedreven 

wordt. Daardoor ontstaat krimp van het beton: de zogenaamde uitdrogingskrimp. (Taerwe & De 

Schutter 2006) 

Autogene krimp is de krimp die ontstaat ten gevolge van het feit dat de gevormde reactieproducten 

(zijnde C-S-H) een kleiner volume innemen dan de reagentia (zijnde water en cement). Het verschil 

tussen het volume van de reagentia en de reactieproducten wordt gedefinieerd als chemische 

krimp.  De cementpasta bevindt zich net na het mixen in een voornamelijk vloeibare fase en is dus 

vrij vervormbaar. Tengevolge hiervan is de krimp die optreedt in het inwendige van het materiaal 

(i.e. chemische krimp) gelijk aan de krimp die van buitenaf meetbaar is (i.e. autogene krimp). Er is 

immers geen inwendige draagkrachtige structuur aanwezig die de vorming van poriën toelaat en 

een verschil tussen beide soorten krimp te creëren. Bij verdergaande hydratatie zal het gevormde 

C-S-H wel een inwendige draagkrachtige structuur vormen waardoor chemische en autogene krimp 

niet langer aan elkaar gelijk zijn. De autogene krimp zal kleiner zijn dan de chemische krimp. 

 

In beton met een hoge W/C-factor wordt meer water toegevoegd dan strikt noodzakelijk is om de 

cementhydratatie te vervolledigen en zullen de gevormde poriën voornamelijk gevuld zijn met 

water of lucht met een hoge relatieve vochtigheid. In dit geval is er dus geen sprake van uitdroging 

van het inwendige van het beton (zie paragraaf 6.1.2). 

In beton met een lage W/C-factor daarentegen wordt er veel minder water toegevoegd aan het 

beton en zal er wel uitdroging optreden in het inwendige van het beton. Deze uitdroging kan leiden 

tot krimp door volgende twee mechanismen: (Hua et al. 1995) 

- Daling van de scheidingsdruk7 tussen de deeltjes in de C-S-H gel; 

- Daling in de straal van de menisci in het poriënwater. Hierdoor ontstaat een spanning in het 

poriënwater. Om deze spanning in evenwicht te houden, ontwikkelen er zich 

drukspanningen in de omringende matrix. Beide fenomenen leiden samen tot een krimp 

van de matrix. 

 

Beton met lage W/C-factor wordt voornamelijk gebruikt in hoge sterkte beton (HSC) of hoge 

prestatie beton (HPC). Het is dus voornamelijk in deze betonsoorten dat problemen ten gevolge van 

autogene krimp zich manifesteren (bijvoorbeeld krimpscheuren).  

 

Het probleem bij de conventionele manieren van nabehandeling is dat deze enkel zorgen voor een 

bevochtiging van het betonoppervlak en geen soelaas kunnen bieden wanneer deze uitdroging zich 

manifesteert in het inwendige van het beton zoals hier het geval is. Daarom werd interne 

nabehandeling8 voorgesteld. Bij interne nabehandeling wordt er getracht een inwendige bron van 

water in het beton te voorzien. Dit kan gebeuren met behulp van superabsorberende polymeren 

die tijdens het mixen water opnemen en dit water tijdens het verharden opnieuw afgeven aan de 

                                                           
7
 Eng. Disjoining pressure 

8
 Eng. Internal curing (=IC) 
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omliggende matrix waardoor inwendige uitdroging van het beton wordt tegengegaan. (Hua et al. 

1995, Jensen & Hansen 2001, Jensen & Hansen 2002, Schröfl et al. 2012) 

 

6.1.4. Thermische uitzettingscoëfficiënt  

Zelfuitdroging van beton met een lage W/C-factor zoals beschreven in vorige paragraaf zal niet 

enkel leiden tot een vermeerdering van autogene krimp maar ook tot een hogere thermische 

uitzettingscoëfficiënt β [m/K] gedurende eerste dagen van verharding. Deze verhoging is een gevolg 

van de verandering van de interne relatieve vochtigheid (RH) ten gevolge van 

temperatuurswisselingen. Dit valt als volgt te begrijpen. 

 

Thermische expansie van beton dat gedeeltelijk met water is verzadigd is een gevolg van drie 

mechanismen  

1) Thermische dilatatie van de componenten; 

2) Thermisch krimpen of uitzetten. Wanneer beton opwarmt zal een gedeelte van het 

gelwater naar poriënwater worden omgezet. Bijgevolg krimpt het beton. Het omgekeerde 

geldt bij dalende temperaturen; 

3) Veranderingen van RH ten gevolge van temperatuursveranderingen. 

De coëfficiënt β heeft enkel betrekking tot de onmiddellijke vervormingen. Mechanismen 1) en 2) 

hebben enkele betrekking op de uitgestelde vervormingen. Enkel mechanisme 3 resulteert in 

onmiddellijke vervormingen. De coëfficiënt β (slaande op de onmiddellijke vervormingen) is dus 

enkel afhankelijk van de veranderingen in RH die op zijn beurt afhankelijk is van de 

temperatuursveranderingen. Het is ook in  verschillende studies aangetoond β enkel afhankelijk is 

van de veranderingen in RH en niet van andere factoren zoals bijvoorbeeld de hydratatiegraad.  

 

Het verband tussen de veranderingen in de relatieve vochtigheid ΔRH en de 

temperatuursveranderingen ΔT is voorgesteld in Figuur 13. Wanneer beton inwendig uitdroogt 

t.g.v. het hydratatieproces zal dit een verlaging van RH met zich meebrengen. Op de figuur is te zien 

dat deze RH-verlaging leidt tot een hogere ΔRH/ΔT. Bijgevolg zal de RH in het uitgedroogd beton 

veel gevoeliger zijn aan temperatuursverhogingen. Een grote verhoging in temperatuur zal met 

andere woorden leiden tot een grote verhoging in RH wat op zijn beurt leidt tot een grote 

verhoging van β. (Bazant 1970, Grasley et al. 2006, Kovler & Zhutovsky 2006, Sellevold & 

Bjontegaard 2006, Cusson & Hoogeveen 2007, Loser et al. 2010) 

 

 
Figuur 13 Verband tussen de veranderingen in de relatieve vochtigheid ΔRH en de temperatuursveranderingen ΔT 

(Wyrzykowski & Lura 2013) 
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Zoals vermeld in voorgaande paragrafen zal SAP in beton de inwendige uitdroging tegengaan 

waardoor de RH kunstmatig hoog gehouden wordt (zie Figuur 13). Hierdoor blijft ΔRH/ΔT klein 

waardoor ook β beperkt blijft. Er werd experimenteel vastgesteld dat de SAP’s in staat zijn een lage 

waarde van β te verzekeren gedurende de eerste 4 à 5 dagen van betonverharding. (Sellevold & 

Bjontegaard 2006, Wyrzykowski & Lura 2013) 

 

6.1.5. Sterkte 

Vanuit theoretisch oogpunt is de invloed op de druksterkte tweeledig. Enerzijds zijn sferische 

macroporiën aanwezig waardoor de porositeit stijgt en  de sterkte daalt. Anderzijds kan een hogere 

uiteindelijk hydratatiegraad bereikt worden waardoor de sterkte toeneemt. Volgens (Jensen & 

Hansen 2001) zijn beide invloeden van dezelfde grootteorde en kunnen ze elkaar compenseren 

zodat een cementpasta met W/C=0,30 een gelijkaardige sterkte moet hebben als een cementpasta 

met W/C=0,30+0,05. In deze laatste W/C-factor slaat 0,05 op de hoeveelheid water die via SAP’s 

voor de hydratatie beschikbaar wordt gesteld. 

 

De experimentele resultaten omtrent de sterkte van beton met SAP lopen uiteen. De meeste 

publicaties vertonen echter wel de trend dat toevoegen van SAP een daling of stagnering van de 

druksterkte met zich meebrengt (Reinhardt & Assmann 2009, Pourjavadi et al. 2012, Soliman & 

Nehdi 2013). Er zijn echter wel gevallen bekend waarbij de druksterkte toeneemt door het gebruik 

van SAP’s (Hasholt et al. 2012). Andere experimenten hebben het sterkte verlies kunnen 

compenseren door het gebruik van PHCM (partially hydrated cementitious materials) (Soliman & 

Nehdi 2013) of nano-SiO2-partikels (Pourjavadi et al. 2012). 

 

(Snoeck et al. 2012a) vonden dat door het uitvoeren van vierpuntsbuigproeven niet alle SAP’s een 

sterktereductie tot gevolg hebben. Beton met grotere SAP-deeltjes hadden ongeveer dezelfde 

sterkte als SAP-loos beton. Beton met kleinere SAP-deeltjes had daarentegen wel een lagere 

sterkte. Beschouw hiervoor een verticaal vlak haaks op het betonprisma tijdens een buigproef. Bij 

kleine SAP-deeltjes zullen er meer deeltjes dit vlak snijden. Bijgevolg is er ook een kleinere 

oppervlakte beschikbaar voor het opnemen van de trekspanningen in de onderste helft van het 

betonprisma en zal de (buig)sterkte bijgevolg lager zijn. (Snoeck et al. 2012a) 

 

6.1.6. Duurzaamheid 

De duurzaamheid van beton is een complexe materie maar er kan gesteld worden dat de 

permeabiliteit (water-en gaspermeabiliteit) en diffusiviteit hierin heel bepalend zijn. Ze bepalen 

immers de snelheid waarmee schadelijke stoffen zich in het beton kunnen voortplanten. (Jensen & 

Hansen 2001, Reinhardt & Assmann 2009) 

 

In (Cussler 1984) wordt aangetoond dat het inbrengen van een discontinue fase in een materie 

zorgt voor een lagere diffusiviteit van die materie. Op basis hiervan zou geconcludeerd kunnen 

worden dat de diffusiviteit en dus duurzaamheid van beton toeneemt indien de fijne, 

onregelmatige en gedeeltelijk verbonden poriën vervangen worden door de discrete, grotere, 

sferische holtes die het gevolg zijn SAP-gebruik. 

 

In praktijk wordt ook gerapporteerd dat de zuurstof- en waterpermeabiliteit dalen door het gebruik 

SAP’s. (Reinhardt & Assmann 2009) 
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6.1.7. Vloeimaat 

SAP’s zullen een deel van het mengwater absorberen waardoor de mortel- of betonspecie droger 

wordt en de vloeimaat daalt. In beton kunnen SAP’s wel een smerend effect op de aggregaten 

uitoefenen en de vloeimaat vergroten (Schröfl et al., 2012). 

 

6.1.8. Ductiliteit 

De macroporiën die door SAP’s gecreëerd worden, veroorzaken lokale spanningsconcentraties. 

Deze scheuren zijn potentiële locaties voor scheurinitiatie. Hierdoor worden (bijvoorbeeld in 

vezelversterkte mortelprisma’s) gemakkelijker nieuwe scheuren gecreëerd. Dit komt doordat de 

macroporiën ervoor zorgen dat de energie die vereist is voor de creatie van een nieuwe scheur, 

kleiner is dan de energie die vereist is om de vezels te breken of hun hechting met het omringend 

beton te doen verliezen. (Kim & Schlangen, Snoeck et al., 2012c) 

 

6.2. Zelfdichting  
De zelfdichting door SAP’s mogelijk doordat het SAP meer zal zwellen wanneer het in contact met 

water dat in een scheur infiltreert dan in cementfiltraat. Hierdoor zal het gezwollen SAP een groter 

volume innemen dan de holte waarin het deeltje zich bevindt en kan de scheur gedicht worden (zie 

Figuur 14).  

 
Figuur 14 Zelfdichting in beton door het gebruik van SAP's (Lee et al. 2010) 

 

SAP’s in zeewater zullen minder zwellen dan in cementfiltraat. Bijgevolg zullen de SAP’s geen 

zelfdichting kunnen verwezenlijken bij constructies die in contact staan met zeewater. 

Er werd onderzocht of de SAP’s evenveel zwellen bij herbevochtiging als bij de initiële bevochtiging. 

Hiervoor werden eerst de zweleigenschappen van het SAP gemeten bij initiële bevochtiging. 

Vervolgens werden het SAP gedroogd bij een temperatuur van 50°C en herbevochtigd gedurende 

een aantal cycli. Er werd geen vermindering van de zweleigenschappen vastgesteld. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat het SAP nog steeds dezelfde zwelcapaciteiten zal hebben wanneer het 

in contact komt met water dat in de scheuren infiltreert. 

Verder is het mogelijk dat het SAP in een later stadium zal binden met hydratatieproducten 

waardoor het minder kan zwellen en dus minder goed scheuren kan dichten. (Reinhardt & Assmann 

2009) 
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Zelfdichting kan ook experimenteel vastgesteld worden met behulp van permeabiliteitsproeven 

waarbij de permeabiliteit gedurende enige tijd word opgevolgd (bijvoorbeeld 30 dagen). De 

permeabiliteit in gescheurde proefstukken zonder SAP daalde lichtjes met verloop van tijd doordat 

het geïnfiltreerde water zal reageren met ongehydrateerd cement en het beton wat zwelt. De 

permeabiliteitsdaling van proefstukken met SAP was veel groter doordat het SAP het water 

absorbeert, zwelt en bijgevolg de scheur dicht. Opdat het SAP goede scheurdichtende 

eigenschappen zou hebben, moet het polymeer (i) een voldoende grote korrelgrootte bezitten 

opdat de scheur volledig overbrugd kan worden en (ii) genoeg water kunnen absorberen. Het 

zelfdichtend karakter van SAP-beton kan ook gevisualiseerd worden met behulp van 

neutronenradiografie (zie Figuur 15). 

 

 
Figuur 15 De daling in waterpermeabiliteit in gescheurde mortelprisma’s door het gebruik van SAP's kan duidelijk 
aangetoond worden met behulp van neutronenradiografie. Boven: geen SAP gebruikt; Midden+Onder: Wel SAP 

gebruikt. (Snoeck et al. 2012b) 

 

Figuur 16 geeft experimenteel gevonden waarden van de waterpermeabiliteit weer. De cilindrische 

betonprisma’s uit Figuur 16 werden gescheurd na 7 dagen en de waterpermeabiliteitsmetingen 

begonnen na 28 dagen. Enkele van de proefstukken bevatten SAP’s (1A, 1B en 1C). Het is duidelijke 

dat de proefstukken met SAP een grotere daling in permeabiliteit ondergaan dan de SAP-loze 

proefstukken. Er is ook een verschil tussen de verschillende soorten gebruikte SAP’s. SAP B zorgt 

voor een grotere daling in permeabiliteit dan SAP’s A en C. Dit komt doordat (i) SAP A een kleinere 

korrelgrootte heeft dan SAP B en (ii) SAP C een kleinere absorptiecapaciteit heeft dan SAP B. Deze 

bevindingen worden ook experimenteel bevestigd door (Snoeck et al. 2012c) en (Reinhardt & 

Assmann 2009). 
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Figuur 16 Verloop van de waterpermeabiliteit in functie van de tijd. CRA: gescheurde proefstukken; UNC: 

ongescheurde proefstukken (Snoeck et al. 2012a) 

 

In Figuur 16 is verder ook te zien dat de permeabiliteit van ongescheurd beton zal dalen in de tijd, 

een bevinding dat bovendien ook bevestigd wordt door (Cui & Cahyadi 2001). Dit is onder andere te 

wijten aan verdergaande hydratatie en het zwellen van beton. 

 

SAP’s hebben ook hun invloed op de permeabiliteit van ongescheurde proefstukken (zie Figuur 16). 

Proefstukken met SAP vertonen een kleinere permeabiliteit dan zonder SAP. Dit kan als volgt 

verklaard worden. Tijdens het mixen van het beton zal het SAP water absorberen en dit na een 

tijdje terug afgeven aan het omringende beton. Dit heeft tot gevolg dat de schijnbare W/C-factor 

van beton die niet in de omgeving ligt van een SAP-deeltje lager is dan beton die grenst aan 

dergelijk deeltje. Het beton dat niet grenst aan dergelijk deeltje heeft dus een dichtere structuur en 

bijgevolg een lagere permeabiliteit. Merk op bovenstaande enkel geldig is voor SAP’s met een 

voldoende hoge absorptiecapaciteit. SAP’s met kleine absorptiecapaciteit zijn niet in staat 

voldoende water op te nemen om de microstructuur dusdanig te veranderen. (Snoeck et al. 2012a) 

 

Bovenstaande bevindingen doen natuurlijk de vraag rijzen in welke mate het water dat door de 

SAP’s  werd geabsorbeerd zich kan verspreiden in de omringende betonmatrix (interne heling). Dit 

werd onderzocht door (Wyrzykowski et al. 2012) door het opstellen van een wiskundig model. Er 

werd besloten dat het geabsorbeerde water zich gemakkelijk over het hele materiaal kan 

verspreiden tijdens de eerste dagen van hydratatie. Door de hydratatie worden de bestaande 

holten en poriën opgevuld met hydratatieproducten en daalt de waterpermeabiliteit. Er werd 

geconcludeerd dat het omringend beton zelfs na de permeabiliteitsvermindering nog voorzien kon 

worden van een niet-verwaarloosbare hoeveelheid geabsorbeerd water. 
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6.3. Stimulatie autogene heling 
Deze eigenschap werd reeds aangehaald in paragraaf 4.3 over verbeterde autogene heling. SAP’s in 

scheuren kunnen water absorberen uit een vochtige omgeving en dit vervolgens afgeven aan het 

omringend gescheurd beton om C-S-H-vorming en CaCO3-neerslag te bevorderen. Aldus kunnen 

wijdere scheuren geheeld worden door het gebruik van SAP’s in beton. Dit is ook te zien in Figuur 

17. SAP- en SAP-loos beton werden blootgesteld aan verschillende soorten helingscycli: nat-

droogcycli, bewaring bij 60% relatieve luchtvochtigheid (RV) of bewaring bij 90% RV. Beton met SAP 

zorgde steeds voor een toename in scheurherstel. 

 

 
Figuur 17 Scheurherstel voor beton met of zonder SAP voor verschillende bewaarmethoden (Snoeck et al. 2012a) 

 

Wanneer het beton geen SAP’s bevat, is het nodig dat het proefstuk volledig ondergedompeld 

wordt in water opdat zelfheling zou optreden. Indien het beton daarentegen wel SAP’s bevat, is 

volledige onderdompeling niet noodzakelijk aangezien het SAP-deeltje vocht kan opnemen uit de 

omgeving en het geabsorbeerde water vervolgens kan afgeven aan het omringende beton. Energie 

dispersieve spectroscopie toonde aan dat in de buitenste 400 µm van de scheur vooral CaCO3 

gevormd werd terwijl in het dieper gelegen deel van de scheur voornamelijk zelfheling optrad door 

verdergaande hydratatie (C-S-H). (Snoeck et al. 2012c, Snoeck et al. 2013) 

 

(Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c, Snoeck et al. 2013) deed onderzoek naar het zelfhelend 

vermogen van beton waarin SAP’s verwerkt zijn. In paragraaf 5.2 werden reeds enkele parameters 

ingevoerd die het zelfhelend vermogen van beton kunnen kwantificeren (herwinning in E, σfc, σmax 

en MC). In Figuur 18 is het effect van SAP’s op de zelfheling te zien. Proefstukken met prefix REF en 

P bevatten geen SAP’s terwijl de prefixen A en B duiden op het gebruik van SAP’s. Indices ‘1’, ‘2’ en 

‘4’ in de benamingen duiden op de hoeveelheid SAP in het proefstuk, respectievelijk 1 m%, 2 m% 

en 4 m%. Indices ‘90’ en ‘60’ in de benaming wijzen erop dat het proefstuk bewaard werd bij een 

relatieve luchtvochtigheid van  respectievelijk 90% en 60%. De overige proefstukken werden 

onderworpen aan nat-droogcycli. 

SAP A heeft een kleinere eerste-scheur-sterkte dan SAP B. Dit komt doordat SAP A een kleinere 

diameter bezit (zie ook paragraaf 6.1.5). Het gebruik van SAP’s zorgt voor een grotere herwinning 

aan eerste-scheur-sterkte en maximumspanning in vergelijking met SAP-loze proefstukken. 

Bovendien leiden enkel de nat-droogcycli tot heling bij SAP-loze mengsels (REF, P60 en P90). Bij een 

hoge luchtvochtigheid kan enkel het gebruik van SAP’s een noemenswaardige heling 

bewerkstelligen. De SAP’s zijn immers in staat vocht te absorberen bij een hoge luchtvochtigheid en 

dit vocht vervolgens af te staan aan de omringende matrix. Zoals te zien bij de B-mengsels leidt een 
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groter gebruik van SAP tot zowel een lagere eerste-scheur-sterkte als maximumspanning maar zal 

daarentegen wel meer heling bekomen worden. Als laatste kan ook een ductieler nascheurgedrag 

(meervoudige scheurvorming) bekomen worden door SAP’s te gebruiken. De SAP’s zullen immers  

water afgeven (en dus krimpen) tijdens cementhydratatie waardoor macroporiën bekomen 

worden. Een cementmatrix met deze macroporiën zal  meervoudige scheurvorming 

vergemakkelijken. (Snoeck et al. 2012c) 

 

 
Figuur 18 Zelfheling bij toepassen van SAP's in beton (Snoeck et al. 2012c) 

7. STIMULATIE AUTONOME HELING MET BACTERIËN 
De zelfheling van beton kan ook gestimuleerd worden door het inbrengen van calciumcarbonaat 

(CaCO3) precipiterende bacteriën in beton. In tegenstelling tot de meer traditionele 

scheurherstellingstechnieken waarbij kunststoffen gebruikt worden, gaat het hier om een natuurlijk 

proces dat een grotere milieuvriendelijkheid kent. Verder is het gevormde CaCO3 beter compatibel 

met de betonmatrix. (Van Tittelboom et al. 2010) (Wang et al. 2012) 

 

7.1. Werking 
De meeste bacteriën zijn in staat neerslag van CaCO3 tot stand te brengen. Zonder op de details in 

te gaan zijn er drie algemene mechanismen geassocieerd met neerslag van bio-CaCO3. (De Muynck 

2009) 

- Dissimilatorische sulfaatreductie door sulfaatreducerende bacteriën in een anoxische 

omgeving; 

- Afbraak van organische zuren; 

- Afbraak van ureum door ureolytische bacteriën. 
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Met het oog op het bekomen van betonzelfheling met behulp van bacteriën is het derde 

mechanisme belangrijk. Afbraak van ureum en daaropvolgende neerslag van CaCO3 is mogelijk door 

een proces dat hydrolyse van ureum (CO(NH2)2) genoemd wordt. Dit proces wordt hieronder in 

meer detail beschreven. Merk op dat de term ‘ureolytische’ bacteriën slaat op het feit dat deze 

bacteriën ureum afbreken. 

In de cel wordt ureum door middel van hydrolyse omgezet in carbamide (NH2COOH) en ammoniak 

(NH3) (reactie (9)). Vervolgens wordt carbamide nogmaals door hydrolyse omgezet in koolzuur 

(H2CO3) en ammoniak (reactie (10)). De aldus gevormde ammoniak en koolzuur worden ontbonden 

zoals aangegeven in reacties (11) en (12) waarbij bicarbonaat (HCO3
-) wordt gevormd. Deze twee 

reacties zullen een pH-stijging tot gevolg hebben waardoor bicarbonaat naar carbonaat (CO3
2-) 

wordt omgezet. Dit carbonaat kan zich vervolgens binden met Ca2+ uit de betonmatrix ter vorming 

van calciumcarbonaat (CaCO3). Dit is mogelijk doordat de celwand van de bacterie negatief geladen 

is en bijgevolg positieve ionen zoals Ca2+ uit de omgeving zal aantrekken. (Dick et al. 2006) 

 

CO(NH2)2 + H2O → NH2COOH + NH3 (9) 
NH2COOH + H2O → NH3 + H2CO3 (10) 

H2CO3 → HCO3
- + H+ (11) 

2NH3 + 2H2O → 2NH4
+ + 2OH-   (12) 

HCO3
- + H+ + 2NH4

+ + 2OH- → CO3
2- + 2NH4

+ + 2H2O (13) 
 

Het is duidelijk dat de bacteriën voedingstoffen nodig hebben om hun metabolisme te 

onderhouden. Een eerste mogelijke voedingsstof werd al gegeven, namelijk ureum. Andere 

mogelijkheden zijn bijvoorbeeld gist9, peptoon, calciumacetaat en calciumlactaat. 

Merk op dat in bovenstaand proces ammonium  geproduceerd wordt die tot roestvorming van de  

wapening kan leiden. Bij gebruik van andere voedingsstoffen voor de bacteriën kan de vorming van 

ammonium omzeild worden (bijvoorbeeld calciumlactaat). (Jonkers et al. 2010) 

 

Bij het metabolisme van de bacterie wordt bovendien zuurstof verbruikt. Dit zorgt voor een 

verminderd zuurstofniveau in de betonmatrix wat de corrosie van het wapeningsstaal kan 

verminderen. Dit effect moet echter nog grondiger onderzocht worden. (Wiktor & Jonkers 2011) 

 

Bovenstaand beschreven proces van neerslag van CaCO3 door het gebruik van bacteriën kan 

overigens nog voor andere bouwkundige toepassingen gebruikt worden. Een voorbeeld is het 

cementeren van zand. (Whiffin 2004, Wang et al. 2012) 

 

7.2. Soorten bacteriën 
De bacteriën worden niet rechtstreeks in het beton gebracht. Dit gebeurt in de vorm van sporen. 

Bacteriën zullen sporen vormen wanneer de omgevingsfactoren zodanig ongunstig zijn 

(bijvoorbeeld extreme droogte, hitte, koude, enz.) dat de cel niet in staat is te overleven. Wanneer 

de omgevingsfactoren opnieuw gunstiger zijn, kunnen de sporen ontkiemen tot bacteriën. 

Spoorvorming is dus een proces waarmee de bacterie in staat is om ongunstige omstandigheden te 

overleven. Merk op dat deze sporen enorm taai kunnen zijn. Er zijn bacteriën gekend waarbij de 

sporen zelfs na koken of blootstelling aan vriestemperaturen nog altijd kunnen ontkiemen tot 

bacteriën. Sommige sporen kunnen gedurende vele jaren levensvatbaar blijven. 

                                                           
9
 Eng. Yeast extract 
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De bacteriën worden onder de vorm van sporen in het beton gebracht. Wanneer een scheur 

ontstaat, kan er water en zuurstof infiltreren in de scheur. Bij contact van deze stoffen met de 

sporen zullen deze ontkiemen tot CaCO3-precipiterende bacteriën. Het gevormde CaCO3 zal helpen 

de scheur te dichten/helen. 

 

Niet elke bacterie is geschikt om gebruikt te worden in beton met het oog op zelfheling. Er moet 

aan enkele voorwaarden voldaan worden. 

Ten eerste moet de bacterie/spoor kunnen overleven in een sterk basisch (alkalisch) milieu. Beton 

op jonge leeftijd is heel alkalisch en het poriënwater in dit beton heeft typisch pH-waarden van 11 

tot 13. Vervolgens moet de bacterie ook bestand zijn tegen hoge spanningen die bijvoorbeeld 

optreden tijdens het mixen. Als laatste moet de bacterie ook zuurstoftolerant zijn. De bacteriën 

zullen immers in contact komen met zuurstof dat door diffusie in het beton komt.  

Er wordt aldus gezocht naar een aerobe alkalifiele spoorvormende bacterie. Een voorbeeld hiervan 

zijn de bacteriën van het geslacht Bacillus. (Jonkers et al. 2010) 

 

Gebruikte bacteriën in de literatuur: 

- Bacillus pseudofirmus (Jonkers et al. 2010); 

- Bacillus cohnii (Jonkers et al. 2010); 

- Bacillus pasteurii (Bang et al. 2001, Santhosh et al. 2001, Day et al. 2003, Ramakrishnan et 

al. 2005, Van Tittelboom et al. 2010); 

- Bacillus lentus (Dick et al. 2006, Van Tittelboom et al. 2010); 

- Bacillus sphaericus (Van Tittelboom et al. 2010) (Dick et al. 2006, Wang et al. 2012). 

De sporen kunnen rechtstreeks in het beton gebracht worden. Dit is echter niet optimaal. Het is 

bewezen dat de levensvatbaarheid10 van sporen die rechtstreeks in beton worden ingebracht 

drastisch daalt met verloop van tijd. Een verklaring hiervoor kan gevonden in de evolutie van de 

poriëngrootte in beton. De grootte van de poriën in beton is niet constant doordat het cement 

steeds verder zal hydrateren. In jong beton (3-7 dagen verharding) hebben de poriën een grootte 

van 0,1 tot 1 µm terwijl de poriën in ouder beton (28 dagen verharding) ongeveer een grootte van 

0,01 tot 0,1 µm hebben. Nu hebben de sporen een diameter van ongeveer 1 µm. De sporen die zich 

in de poriën bevinden worden met andere woorden geplet door de kleiner wordende porie.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Een eerste mogelijke oplossing is 

het encapsuleren of immobiliseren van de bacterie door deze te integreren in een beschermende 

matrix. Een zogenaamde ‘drager’. Deze drager kan de bacteriën tegelijk beschermen tegen de sterk 

alkalische omgeving. Een tweede mogelijkheid is het gebruik van luchtvasthoudende middelen11 

waardoor microporiën ontstaan waarin de sporen kunnen overleven. (Jonkers et al. 2010) 

 

7.3. Bruikbare dragers 
Uit bovenstaande blijkt de bacteriën een drager nodig hebben. Deze dragers beschermen de 

bacteriën/sporen tegen verplettering door de betonmatrix en de hoge pH-waarden. Tevens kunnen 

ze voedingsstoffen voor de bacteriën bevatten. In deze paragraaf worden enkele voorbeelden van 

mogelijke dragers gegeven. 
                                                           
10

 Eng. Viability 
11

 Eng. Air-entraining agents 
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7.3.1. Geëxpandeerde klei 

Geëxpandeerde klei aggregaten zijn zeer poreus en hebben een laag gewicht. Wanneer de sporen 

en voedingsstoffen gevat worden in deze aggregaten zullen laatstgenoemde het kapotdrukken van  

de sporen verhinderen waardoor deze nog levensvatbaar zijn. Daarentegen zorgt geëxpandeerde 

klei wel voor een grote daling in de sterkte-eigenschappen van het beton. (Wiktor & Jonkers 2011, 

Van Tittelboom & De Belie 2013) 

 

7.3.2. Diatomeeënaarde 

Diatomeeënaarde is een zacht siliciumhoudend sediment dat opgebouwd is uit skeletjes van 

diatomeeën. Diatomeeën of kiezelwieren zijn een soort fytoplankton die een skelet van 

siliciumdioxide (i.e. kiezel) rond zich vormen. Wanneer de cel afsterft zakt deze naar de bodem 

waar er een ophoping van afgestorven skeletten kan ontstaan. Wanneer dit sediment in een later 

stadium boven water komt te liggen en gecompacteerd wordt ontstaat diatomeeënaarde. 

Diatomeeënaarde bezit een hoge porositeit, een lage massadichtheid en is chemisch stabiel. Het 

kan bovendien gebruikt worden als drager voor bacteriën, zuurstof, water en voedingsstoffen. 

Proefstukken waarin bacteriën in diatomeeënaarde gevat worden hebben een veel grotere 

ureolytische activiteit. Dit wil zeggen dat er meer ureum wordt omgezet en bijgevolg meer CaCO3 

gevormd wordt. (Wang et al. 2012) 

 

7.3.3. Polyurethaan en silicagel 

Polyurethaan en silicagel werden vergeleken als potentiële dragers voor bacteriën. De bacteriën 

(gevat in de drager) en de voedingsstoffen werden hiervoor in glazen tubes gebracht die braken 

wanneer er scheuren ontstonden. Er werd vastgesteld dat silicagel leidt tot een grotere bacteriële 

activiteit en dus een grotere CaCO3-neerslag. Maar polyurethaan vertoont wel een hogere 

sterkteherstel van het materiaal en een afgenomen waterpermeabiliteit wat aantoont dat 

polyurethaan meer potentieel bezit om gebruikt te worden als drager voor de bacteriën. (Wang et 

al. 2012) 

 

Verder werd ook al polyurethaanschuim gebruikt als drager. (Bang et al. 2001) 

 

7.3.4. SAP’s 

Hydrogels kunnen ook gebruikt worden voor het encapsuleren van bacteriële sporen. Het gebruik 

van hydrogels bij het encapsuleren biedt volgende voordelen: 

1) De hydrogel beschermt de sporen tijdens het mixen en hydrateren; 

2) Het water dat zich in de gezwollen hydrogel bevindt, kan door de bacterie gebruikt worden 

bij het ontkiemen en het metabolisme. 

Bij het gebruik van bacteriën in beton zijn er twee belangrijke begrippen: viabiliteit en bacteriële 

activiteit. Eerst moet de viabiliteit van de bacteriën bewezen worden: De sporen moeten nog 

levensvatbaar zijn na een zekere periode. De productie van de hydrogel bestaat uit verschillende 

fasen: mengen van de polymeeroplossing, sporen en voedingsstoffen, blootstelling aan UV-straling 

(UV), vriesmalen (VM) en vriesdrogen (VD). Het spreekt voor zich dat deze processen kunnen leiden 

tot de verwoesting van de bacteriële sporen.  

Vervolgens is er de bacteriële activiteit. Bacteriën hebben voedingstoffen nodig voor het 

metabolisme waarbij CaCO3 gevormd wordt. Voorbeelden van voedingstoffen zijn gist (Y) en ureum 

(U). Om te meten hoe actief de bacteriën zijn kan dus gemeten worden hoeveel ureum er verbruikt 
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werd. Hoe meer ureumverbruik, hoe groter de bacteriële activiteit. Dit heet de ureolytische 

activiteit. 

Figuur 19 bewijst dat de bacteriën nog steeds levensvatbaar zijn na de verschillende fasen van het 

productieproces. De ureumdecompositie bij geëncapsuleerde bacteriën komt wel trager op gang 

dan bij vrije sporen (S). In Figuur 20 is te zien dat het mengsels die sporen bevatten goede 

zelfhelingseigenschappen hebben. Zelfs scheuren met een initiële scheurwijdte van 700 µm kunnen 

volledig gedicht worden. (Wang et al. 2014) 

 

 
Figuur 19 Bacteriële activiteit in verschillende mengsels na verschillende fasen in het productieproces. H: hydrogel; Y: 

gis (yeast); U: Ureum; S: Sporen. Enkel HS, HYS, HUS en HYUS bevatten dus sporen. (Wang et al. 2014) 

 

 
Figuur 20 Percentage scheurdichting bij toepassen van in hydrogel geëncapsuleerde bacteriën. Enkel HSYUC bevat 

sporen (Wang et al. 2014) 
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8. VERDER VERLOOP 
Uit bovenstaande blijkt dat SAP’s een gunstige invloed kunnen hebben op de zelfhelende en 

zelfdichtende eigenschappen van beton. In volgende experimenten zal worden onderzocht hoe 

verschillende soorten SAP’s het zelfhelend gedrag van beton beïnvloeden. Er wordt getracht een 

verband te vinden tussen de eigenschappen van een SAP en de zelfheling. De zelfhelende 

eigenschappen van elf commerciële verkrijgbare SAP’s zal onderzocht worden. 

 

Over het gebruik van bacteriën met SAP als drager is momenteel bitter weinig gekend. Met verdere 

experimenten zal onderzocht worden in welke mate SAP bruikbaar is als drager voor bacteriële 

sporen. Het SAP dat hiervoor gebruikt wordt, is een gemodificeerd alginaat (ALG-MOD) en wordt 

zelf geproduceerd. In een eerste fase van het onderzoek wordt onderzocht in welke mate de 

sporen het productieproces kunnen overleven en uit het polymeer kunnen treden. Indien deze 

eigenschappen gunstig blijken, worden de zelfhelende eigenschappen van ALG-MOD onderzocht. 

Dit verloopt analoog als voor de commerciële SAP’s. 
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1. MATERIALEN 
1.1. Superabsorberende polymeren 

Hieronder volgt een samenvatting van de gebruikte polymeren. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

samenstelling, producent, productieproces en korrelgrootte van de materialen. De korrelgrootte 

werd opgemeten met behulp van een lichtmicroscoop. De SAP’s hebben een massadichtheid van 

ongeveer 700 kg/m3. 
Tabel 1 Overzicht gebruikte SAP's 

SAP Samenstelling Producent Productie* Korrelgrootte [µm] 

A copolymeer van acrylamide en natriumacrylaat BASF B 100 ± 22 

B gecrosslinkt kaliumpolyacrylaat BASF B 477 ± 53 

D gecrosslinkt natriumpolyacrylaat Sumitomo Seika S 492 ± 79 

E gecrosslinkt natriumpolyacrylaat Sumitomo Seika S 165 ± 32 

F gecrosslinkt copolymeer van acrylaat Technical Absorbents E 5200 ± 300(ℓ); 27 ± 3(Ø) 

G gecrosslinkt copolymeer van acrylaat SNF Floerger B 157 ± 82 

H gecrosslinkt copolymeer van acrylaat SNF Floerger S 70 ± 34 

Po gecrosslinkt kaliumpolyacrylaat Evonik B 190 ± 61 

Mi gecrosslinkt kaliumpolyacrylaat Evonik B 489 ± 141 

Me gecrosslinkt kaliumpolyacrylaat Evonik B 1200 ± 324 

XL gecrosslinkt kaliumpolyacrylaat Evonik B 3726 ± 996 

AM 1 Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 280 ± 165 

AM 1b Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 308 ± 188 

AM 2 Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 300 ± 245 

AM 2b Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 316 ± 263 

AM 3 Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 292 ± 225 

AM 3b Zie §1.1.1 UGent Magnel + PBM B 272 ± 215 

* B staat voor bulkpolymerisatie, S voor suspensiepolymerisatie en E voor extrusie. 

Figuur 21 toont een reeks SEM-beelden van SAP A tot en met Mi in droge toestand. Alle foto’s 

werden genomen met vergroting 600x, waardoor het mogelijk is een beeld te krijgen van de 

verhoudingen van de korrelgrootte. In het geval van SAP Me en XL was het niet mogelijk 

elektronenmicroscoopfoto’s te nemen aangezien deze te groot zijn om geheel op het beeld te 

passen. Op de figuur is te zien dat de SAP’s die geproduceerd werden door middel van 

bulkpolymerisatie (A, B, G, Po, Mi) een heel onregelmatige vorm en oppervlak bezitten ten gevolge 

van het maalproces die na de polymerisatie gebeurt. Suspensiepolymerisatie werd gebruikt voor 

SAP D, E en H en levert ronde partikels. Dit is duidelijk te zien bij SAP H. Bij SAP D en E zijn meerdere 

partikels aaneen geklit na de suspensiepolymerisatie. De sferen van SAP E zijn daarenboven 

ingekapseld. SAP F is het enige polymeer die door extrusie is geproduceerd. Deze extrusie levert 

vezelvormige SAP’s.  SAP Po, Mi, Me en XL zijn alle op dezelfde manier geproduceerd en verschillen 

enkel in hun korrelgrootte. De variatie in korrelgrootte werd bekomen door het polymeer 

gedurende een langere of kortere tijd te vermalen. Figuur 22 geeft een impressie hoe deze vier 

SAP’s zich ten opzichte van elkaar verhouden in droge en gezwollen toestand. 

III. Materialen en Methoden 
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Figuur 21 Overzicht SAP's (behalve SAP Me, XL en ALG-MOD); 

Alle foto's genomen met een elektronenmicroscoop met vergroting 600x [bron: Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013] 

 

 
Figuur 22 Vergelijking dimensies SAP Po, Mi, Me en XL [bron: Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013] 
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Alle SAP’s behalve ALG-MOD zijn commercieel verkrijgbaar. ALG-MOD werd gebruikt voor de 

encapsulatie van bacteriën in SAP en werd zelf gemaakt in samenwerking met de UGent PBM-

onderzoekgroep12. Er werd ALG-MOD gebruikt dat drie verschillende graden van crosslinking 

vertoonde en voor iedere graad van crosslinking werd een batch gemaakt met en zonder bacteriële 

sporen. Dit levert in totaal zes verschillende soorten ALG-MOD die allemaal te zien zijn op Figuur 

23. ‘AM’ staat voor ALG-MOD. De index ‘b’ duidt op het gebruik van sporen en de indices 1, 2 en 3 

indiceren de graad van crosslinking waarbij 3 het meest gecrosslinkte ALG-MOD aanduidt. De ALG-

MOD’s met sporen vertonen een witte verkleuring terwijl de ALG-MOD’s zonder sporen eerder 

transparant zijn. Bovendien is AM 1 transparanter dan AM 2 en AM 3.  De verkleuring is het gevolg 

van de witte kleur van de oplossing die de sporen bevatte (zie §1.6). 

 

 
Figuur 23 Overzicht ALG-MOD's 

Alle foto’s werden getrokken met een lichtmicroscoop op vergroting 2x 

 

Alle SAP’s, behalve ALG-MOD die afzonderlijk besproken wordt in §1.1.1, zijn gebaseerd op 

polymeer- en copolymeerketens van acrylaat (CH2CHCOO-) en acrylamide (CH2CHCONH2) die 

onderling gecrosslinkt zijn. De structuren van acrylaat en acrylamide samen met de afgeleide 

(co)polymeren zijn weergegeven in Figuur 24 en Figuur 25. Acrylaat is een anion dat afgeleid is van 

acrylzuur. Het negatief geladen acrylaat kan zich ionisch binden met de kationen Na+ of K+ waarbij 

respectievelijk natriumacrylaat en kaliumacrylaat gevormd wordt. 

Door industriële geheimhouding is het niet geweten wat de exacte samenstelling is van de SAP’s en 

op welke manier en in welke mate de polymeerketens gecrosslinkt zijn. Het is wel mogelijk hiervan 

een idee te krijgen door het uitvoeren van bijvoorbeeld zwelproeven (zie §2.3.2 in het deel 

‘Methoden’ en §IV.1.1.1 in het hoofdstuk ‘Resultaten en discussie’). 

                                                           
12

 Onderzoeksgroep Polymer Chemistry & Biomaterials Research Group 
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Figuur 24 Links: Acrylaat 

Midden: Natriumacrylaat (boven) en kaliumacrylaat (onder) 
Rechts: Polynatriumacrylaat (boven) en polykaliumacrylaat (onder) 

 

 
Figuur 25 Links: acrylamide; Rechts: copolymeer van acrylamide en natriumacrylaat 

 

1.1.1. ALG-MOD 

Aangezien de commerciële SAP’s reeds gecrosslinkt zijn, is het niet mogelijk hieraan bacteriële 

sporen toe te voegen. Daarom is het nodig deze SAP’s zelf te produceren. Voor deze doeleinden 

werd gebruik gemaakt van het gemodificeerde alginaat ALG-MOD. Het ALG-MOD werd 

geproduceerd uitgaande van Na-alg. 

In deze paragraaf wordt de structuur van ALG-MOD stapsgewijs uitgelegd met alginaat als 

startpunt. Het productieproces wordt uitgediept in het gedeelte ‘Methoden’ (zie §2.7). 

1.1.1.1. Alginaat 

Alginaat (of alginezuur) (C6H8O6)n is een biomacromolecule die in de natuur gevonden kan worden 

in de celwanden van wieren en algen. De structuur is weergegeven in Figuur 26. De monomeren 

waaruit alginaat is opgebouwd, bevatten telkens twee alcoholgroepen en één carboxygroep. De 

oriëntatie van deze carboxygroep kan verschillend zijn (stereoisomerie). 

 
Figuur 26 Structuur alginaat 

1.1.1.2. Na-alg en Ca-alg 

Indien de protonen van de carboxygroepen  van het alginaat worden verwijderd, wordt een 

structuur zoals links op Figuur 27 verkregen. Merk op dat er in deze structuur geen 

ladingsevenwicht heerst. De negatieve lading kan onder andere geneutraliseerd worden door Na+ 

of Ca2+ zoals respectievelijk rechtsboven en rechtsonder op Figuur 27. Eén Na+-ion kan de negatieve 

lading van één carboxygroep neutraliseren. Het Ca2+-ion kan daarentegen de negatieve lading van 

twee carboxygroepen neutraliseren. Nu is het mogelijk dat deze twee geneutraliseerde 

carboxygroepen op twee verschillende polymeerketens gelegen zijn waardoor een verbinding 

tussen deze twee ketens ontstaat. Dit wil met andere woorden zeggen dat er in Ca-alg een zekere  

crosslinking aanwezig is (zie Figuur 28). Belangrijk is dat de crosslinking hier wordt gecreëerd door 
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ionische verbindingen en niet door de veel sterkere covalente bindingen zoals het geval zal zijn bij 

ALG-MOD (zie volgende deelparagrafen). Merk ook op dat Figuur 28 een vereenvoudigde 

voorstelling is van het polymeer. In werkelijkheid zal het crosslinken een ingewikkeld 

driedimensionaal netwerk vormen en geen vlakke structuur zoals op de figuur. 

 
Figuur 27 Links: Gedeprotoneerd alginaat  
Rechts: Na-alg (boven) en Ca-alg (onder) 

 
Figuur 28 Ionische crosslinking bij Ca-alg 

1.1.1.3. Niet-gecrosslinkt ALG-MOD 

Voor het begrijpen van de structuur van ALG-MOD is kennis van de structuur van 

methacrylzuuranhydride ([H2C=C(CH3)CO]2O) nodig. Deze structuur wordt afgebeeld in Figuur 29. 

 

 
Figuur 29 Structuur methacrylzuuranhydride ([H2C=C(CH3)CO]2O) 

 

Om over te gaan van Na-alg naar niet-gecrosslinkt ALG-MOD volstaat het om een substitutie door 

te voeren op het alcohol, waarbij deze groep uitgestoten wordt en water vormt en het 

methacrylzuuranhydride als ester een gemodificeerde groep vormt op alginaat (zie Figuur 30). 
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Figuur 30 gemodificeerd alginaat 

1.1.1.4. Gecrosslinkt ALG-MOD 

Door de hierboven vermelde substitutie ontstaat een C=C-binding. Het is deze binding die de sleutel 

is tot het covalent crosslinken van de verschillende polymeerketens. Het crosslinken vereist een 

initiator die de crosslinkreactie start. Er werd gebruik gemaakt van de UV-iniator Irgacure 2959® 

(2-hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)fenyl]-2-methyl-1-propanon) die bij blootstelling aan UV-licht 

radicalen creëert in de vorm van een tertiair alcohol en een aldehyde. De structuurformule en 

radicaalvorming van Irgacure 2959® is te zien op Figuur 31 en de crosslinkreactie is schematisch 

voorgesteld in Figuur 32. In laatstgenoemde figuur stelt R∙ een gevormde radicaal voor. Deze 

radicaal zal de dubbele binding ‘aanvallen’ waardoor er ongepaarde elektronen op de 

polymeerketens ontstaan die zich vervolgens met elkaar kunnen binden. Hierdoor wordt een 

netwerk gevormd zoals onderaan te zien in Figuur 32. Merk ook hier op dat de figuur een 

vereenvoudigde voorstelling is van de driedimensionale structuur die zich in werkelijkheid vormt.  

 
Figuur 31 Radicaalvorming bij blootstelling van Irgacure 2959® aan UV-licht 

 

 
Figuur 32 Crosslinken van ALG-MOD. Boven: Radicaal bindt met dubbele C-C-binding. Onder: Crosslinking voltooid. 

 

De mate waarin de verschillende ketens met elkaar gecrosslinkt worden hangt onder andere af van 

de aanwezige hoeveelheid dubbele bindingen en initiator. Een grotere hoeveelheid dubbele 

bindingen of initiator zorgt voor een grotere graad van crosslinking en bijgevolg voor een dichter 
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netwerk. Dit wil met andere woorden zeggen dat de graad van crosslinking afhangt van het aantal 

alcoholgroepen die door methacrylzuuranhydride werd gesubstitueerd. De verschillende graden 

van substitutie van de ALG-MOD’s op Figuur 23 werden bekomen door het variëren van de 

toegevoegde hoeveelheid methacrylzuuranhydride. 

 

Deze graad van crosslinking/substitutie heeft een invloed op de eigenschappen van het SAP en de 

geëncapsuleerde bacteriën. Zo heeft de graad van crosslinking een invloed op de 

zweleigenschappen, lekverliezen13, viabiliteit en mobiliteit van de bacteriën. In de literatuurstudie 

werd reeds besproken dat meer crosslinking leidt tot SAP’s met een kleinere absorptiecapaciteit. 

Zoals te zien op Figuur 2 op pagina 3 zijn er grotere ‘mazen’ aanwezig bij de SAP’s met weinig 

crosslinking. Deze grotere mazen leiden vanzelfsprekend tot grotere lekverliezen en meer mobiliteit 

voor de bacteriën.  

 

1.2. Cement en vliegas 
Er werd gebruik gemaakt van een type I portlandcement (CEM I 52,5N) geleverd door Holcim en 

ASTM klasse F vliegas geleverd door O.B.B.C.. De typische chemische compositie van het cement en 

vliegas is te zien in Tabel 2. (De Belie et al. 2010) 

 
Tabel 2 Typische chemische compositie [m%] en specifieke oppervlakte [m

2
/kg] van gebruikt cement en vliegas (De 

Belie et al. 2010) 

 

CEM I 52,5 N Klasse F vliegas 

CaO 63,12 2,47 

SiO2 18,73 49,34 

Al2O3 4,94 24,55 

Fe2O3 3,99 6,23 

SO3 3,07 0,30 

MgO 1,02 1,73 

K2O 0,77 3,84 

Na2O 0,41 0,52 

Specifieke oppervlakte 390 330 

 

1.3. Vezels 
Er werd gebruikt gemaakt van PVA-vezels van het type Kuralon K-II RECS 15 gefabriceerd door 

Kuraray. De vezels zijn oliegecoat, alkalibestendig en vertonen goede adhesieve eigenschappen ten 

opzichte van de cementmatrix. De lengte van de vezels is 6,12 mm en de rek bij breuk bedraagt 7%. 

De massa van de draad bedraagt14 1,5 tex, wat equivalent is met 1,5 g/km. Wetende dat de 

massadichtheid van het materiaal 1300 kg/m3 bedraagt kan hieruit de nominale diameter van de 

draad bepaald worden, zijnde 38 µm. Dit komt overeen met de diameter die wordt opgemeten met 

behulp van een lichtmicroscoop. Een vezel die een betonscheur overbrugt kan gezien worden in 

                                                           
13

 De term ‘lekverliezen’ slaat op de hoeveelheid sporen/bacteriën die zich uit de SAP-matrix begeven. Dit 
wordt ook het ‘uitlogen’ van sporen/bacteriën genoemd. 
14

 tex is een eenheid die gebruikt wordt in de textielkunde om de massa van een draad te karakteriseren. 1 
tex komt overeen met de massa (in gram) van 1000 m draad. 



38 
 

Figuur 33. De vezel heeft een sterkte van 12 cN/dtex (= 1,56 GPa)15 en een elasticiteitsmodulus van 

320 cN/dtex (= 416 GPa). Het is met andere woorden een materiaal met hoge sterkte en stijfheid 

maar er is slechts een beperkte vervorming mogelijk. (Kuraray 2014) 

 
Figuur 33 PVA-vezel in een betonscheur  

De foto werd genomen met een lichtmicroscoop op vergroting 4x 

 

1.4. Zand 
Er werden twee soorten zand gebruikt. Voor onderzoek naar sterkte werd normzand gebruikt. Bij 

de experimenten rond zelfheling werd fijn kwartszand M34 (Sibelco) met gemiddelde diameter van 

170 µm gebruikt. 

 

1.5. Superplastificeerder 
Om de mortel verwerkbaar genoeg te houden werd de polycarboxylaat superplastificeerder 

Glenium 51 (conc. 35%) gebruikt. Dit materiaal werd geproduceerd door BASF. 

 

1.6. Bacteriën 
De gebruikte bacteriën waren van de soort Bacillus sphaericus LMG 22557 (Belgian Coordinated 

Collection of Microorganisms, Gent). De sporen werden gecultiveerd in een vloeibaar medium16 

met samenstelling MgSO4.7H2O (0,3 g/L), MnSO4 (0,02 g/L), Fe2(SO4)3 (0,02 g/L), ZnSO4.7H2O (0,02 

g/L), CaCl2 (0,2 g/L), Tryptose (10 g/L), gistextract (2 g/L). De pH van de oplossing bedroeg 7,4 en 

werd behouden door het toevoegen van 1M HCl of NaOH. Sporen van de gewenste bacterie 

werden vervolgens geïnoculeerd in het medium. Dit werd bewaard bij 28°C op een roertafel (100 

rpm) gedurende 14 tot 28 dagen totdat meer dan 90% van de bacteriën getransformeerd was tot 

sporen. De sporen werden dan afgezonderd door centrifugeren aan 7000 rpm (Eppendorf MiniSpin, 

Hamburg, Duitsland) bij een temperatuur van 4°C gedurende 7 minuten. De afgezonderde sporen 

werden vervolgens weer opgelost in een steriele zoutoplossing. In deze oplossing bedroeg de 

concentratie ongeveer 2,3∙109 sporen/ml. Op Figuur 34 zijn enkele sporen te zien. Ze hebben een 

diameter van ongeveer 1 µm. (Wang 2013) 

                                                           
15

 N/tex is een eenheid die gebruikt wordt in de textielkunde om de sterkte en stijfheid van een materiaal te 
karakteriseren. 1 N/tex komt overeen met ρ GPa waarin ρ de massadichtheid in g/cm

3
 is. 

16
 MBS medium: Minimal basal salts 
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Figuur 34 Sporen van Bacillus sphaericus (1000x) (Wang 2013) 

 

In de viabiliteits- en lektestesten werd ook gebruik gemaakt van de UYA-oplossing. Deze oplossing 

bevat ureum (20 g/l), gist17 (20 g/l) en agar (15 g/l). Ureum en gist dienen als voedingsstoffen voor 

de bacteriën. Agar fungeert als bindmiddel en zorgt ervoor dat de UYA-oplossing een gel kan 

vormen bij kamertemperatuur. Deze gel kan in een petrischaal gebracht worden waar het werkt als 

(vaste) voedingsbodem voor bacteriën. Om te voorkomen dat agar zou leiden tot de stolling van de 

UYA-oplossing of de vorming van een emulsie moet deze bij een temperatuur van 47°C bewaard 

worden. 

2. METHODEN 
2.1. Algemene opzet 

Het doel van dit werk is het bepalen welke invloed de verschillende SAP’s hebben op de zelfhelende 

eigenschappen van beton. Deze SAP’s kunnen al dan niet verrijkt zijn met bacteriële sporen. 

 

In eerste instantie werden de commercieel verkrijgbare SAP’s zonder bacteriële sporen onderzocht. 

Eerst en vooral moeten de eigenschappen van de gebruikte SAP’s gekend zijn. Naast de reeds 

gekende eigenschappen (zie Tabel 1) moeten ook de zweleigenschappen bepaald worden (§2.3). De 

toepassing van SAP’s in mortel heeft zijn invloed op de vloeimaat. Er is in dit werk gekozen om de 

vloeimaat van alle SAP-mengsels gelijk te houden met de vloeimaat van een SAP-loos 

referentiemengsel door het toevoegen van extra mengwater. Om deze reden wordt ook dieper 

ingegaan op de vloeimaat (§2.4). De SAP’s mogen geen al te nadelig effect hebben op de sterkte. 

Dit wordt onderzocht door het uitvoeren van driepuntsbuig- en drukproeven (§2.5) en 

vierpuntsbuigproeven (§2.6). In een laatste stap kan dan gekeken worden naar de invloed van SAP’s 

op de heling van betonscheuren (§2.6) 

 

In een tweede instantie werd gekeken naar de invloed van bacteriële werking op de zelfheling. 

Daarvoor werden bacteriële sporen gevat in ALG-MOD. Doordat ALG-MOD zelf geproduceerd werd, 

kon ervoor gekozen worden in welke mate deze SAP gecrosslinkt werd (§2.7). De uitgevoerde 

experimenten kunnen hier opgedeeld worden in twee delen. In een eerste deel werd de optimale 

graad van crosslinking bepaald door het uitvoeren van zweltesten, viabiliteitstesten (§2.8) en 

                                                           
17

 Eng. Yeast 
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lektesten (§2.9). In een tweede deel werd gekeken hoe het ALG-MOD met de optimale graad van 

crosslinking de zelfheling en sterkte beïnvloedde. Vanaf dit tweede deel verliepen de experimenten 

analoog als voor SAP’s zonder bacteriële sporen. 

 

2.2. Een opmerking over ALG-MOD 
Het oorspronkelijk plan was om drie soorten ALG-MOD te maken met elk een andere graad van 

crosslinking. Aan de hand van zwel-, lek-, en viabiliteitstesten zou worden besloten welke graad van 

crosslinking de beste eigenschappen opleverde. Daarna zou van deze ideale ALG-MOD een nieuwe 

batch gemaakt worden om vervolgens de invloed ervan op sterkte en zelfheling van beton te 

onderzoeken zoals dit gedaan werd voor de andere (commercieel verkrijgbare) SAP’s. 

 

Het arbeidsintensieve productieproces en beperkte beschikbaarheid aan middelen (bijvoorbeeld de 

lyofilisator18) zorgden ervoor dat de productie van ALG-MOD vertraging opliep en slechts in kleine 

hoeveelheden beschikbaar was. Daarom werd er voor gekozen om de omvang van dit werk te 

beperken tot het bepalen van de optimale graad van crosslinking. In de toekomst kan eventueel 

nog beslist worden om de sterkte19- en zelfhelingseigenschappen van deze SAP verder te 

onderzoeken.  

Bijgevolg zijn de paragrafen over de vloeimaat (§2.4), sterkte (§2.5) en zelfheling (§2.6) niet van 

toepassing op ALG-MOD. De paragrafen over ALG-MOD-productie (§2.7), viabiliteitstesten (§2.8) en 

lektesten (§2.9) zijn vanzelfsprekend exclusief voorbehouden voor ALG-MOD. 

 

2.3. Zweleigenschappen SAP’s 
Allereerst dienden de zweleigenschappen van een SAP gekarakteriseerd te worden. De hoeveelheid 

vloeistof die een SAP kan opnemen (i.e. zwelverhouding) en de snelheid waarmee deze opname 

geschiedt (i.e. kinetiek) zijn hierbij van belang. Deze eigenschappen werden bepaald in 

gedemineraliseerd water en in cementfiltraat.  

 

2.3.1. Cementfiltraat  

Wanneer SAP’s worden ingemengd in beton zullen deze in contact komen met poriënwater dat 

typisch een hoge ionenconcentratie en pH-factor bezit. Het was dan ook belangrijk te weten hoe de 

SAP’s zullen reageren in deze poriënvloeistof. Deze poriënvloeistof werd zo goed mogelijk 

nagebootst door het maken van cementfiltraat.  

Hiervoor werd per liter kraantjeswater 100 g cement (CEM I 52.2 N) toegevoegd. Vervolgens werd 

het geheel gemengd met een mechanische roerder totdat het geheel een pH-factor van 12,5 a 12,8 

bereikte. Deze pH-factor werd gecontroleerd met behulp van teststrookjes die voorzien waren van 

een kleurcode. Er moest ongeveer drie uur geroerd worden vooraleer de gewenste pH-factor 

bereikt werd. Als laatste werd het geheel gefilterd zodat de cementkorrels van de vloeistof 

gescheiden werden. Het filtraat werd dan gebruikt in de zwelproeven. (Snoeck et al. 2012a, Snoeck 

et al. 2013, Snoeck et al. 2014) 
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 Vriesdroger 
19

 In dit onderzoek werden wel de invloed van Na-alg en Ca-alg op de mortelsterkte onderzocht. In het 
hoofdstuk ‘Resultaten en discussie’ wordt gepoogd op basis van deze resultaten een uitspraak te doen over 
de invloed van ALG-MOD op de mortelsterke. 
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2.3.2. Zwelverhouding 

De zwelverhouding is één van de belangrijkste eigenschappen om een SAP te karakteriseren en 

wordt bepaald door het uitvoeren van een filtratietest. De filtratie werd uitgevoerd in twee 

verschillende fluïda: gedemineraliseerd water en cementfiltraat. (Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 

2013, Snoeck et al. 2014) 

Een opstelling van een filtratietest is te zien in Figuur 35. Eerst werd er ±0,1 g droog SAP (=mSAP,droog) 

in een potje gebracht waaraan vervolgens ± 100 g fluïdum (=mfl,toegevoegd) werd toegevoegd. Daarna 

werd een wachttijd van 24 uur ingelast zodat het SAP de tijd had om een maximale hoeveelheid 

fluïdum te absorberen. De latere bepaling van de zweltijd toonde aan dat deze rustperiode 

voldoende was. 

 

 
Figuur 35 Filtratietest tijdens filtratie 

 

Daarna werd een filtratie uitgevoerd om de gezwollen SAP-partikels te scheiden van het niet-

geabsorbeerde water. Bij deze filtratie was het belangrijk om eerst het filtratiepapier in de trechter 

te bevochtigen. Een droog filtratiepapier zou immers een deel van het niet-geabsorbeerde fluïdum 

opnemen waardoor de resultaten beïnvloed zouden worden. Tijdens het filtreren werd de trechter 

afgedekt met een deksel om evaporatie van het water zoveel mogelijk te belemmeren. Na de 

filtratie werd de massa van het niet-geabsorbeerde fluïdum (=mfl,niet-geabsorbeerd) bepaald. Alles werd 

afgewogen met behulp van de weegschaal Mettler Toledo AG 204 (W15; d = 0,1 mg).  

 

De zwelverhouding rzwel, zijnde de massa water die door 1 gram SAP geabsorbeerd kan worden, 

werd berekend met vergelijking (14). 

                      
                                    

          
 (14) 

 

Er werden steeds minimaal drie herhalingen uitgevoerd. De ALG-MOD’s vormden hierop een 

uitzondering wegens hun beperkte beschikbaarheid en werden slechts twee keer getest. 
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2.3.3. Kinetiek 

De kinetiek slaat op de snelheid waarmee het SAP een vloeistof kan absorberen. Deze snelheid 

werd bepaald door het uitvoeren van een vortexproef. Allereerst werd 100 g gemineraliseerd water 

aan een beker toegevoegd. Vervolgens werd een vortex tot stand gebracht met behulp van een 

magnetische roerder. In de eerste vortexproef werd er door het variëren van de roersnelheid 

telkens voor gezorgd dat het diepste punt van de vortex zich ongeveer 1 cm boven de roerder 

bevond (zie Figuur 36). In de navolgende experimenten werd deze roersnelheid (± 400 rotaties per 

minuut) constant gehouden waardoor telkens een gelijkaardige vortex ontstond. Daarna werd het 

droge SAP aan het water toegevoegd. De hoeveelheid SAP die toegevoegd werd was zodanig dat 

het SAP theoretisch in staat is 100 g gedemineraliseerd water net op te nemen en werd bepaald 

door omrekening uit de gekende zwelverhouding. Na het toevoegen van het SAP werd de tijd  

gechronometreerd totdat de vortex volledig verdwenen was. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is een 

onderwerp voor discussie. Het is namelijk afhankelijk van de operator maar hier werd het bepaald 

als het moment waarop het waterniveau genivelleerd was op 1 mm nauwkeurig. (Buchholz , 

Zohuriaan-Mehr & Kabiri 2008)  

 

 
Figuur 36 Vortexproef (voor toevoegen SAP) met duidelijke vortex 

 

2.4. Vloeimaat 
2.4.1. Concept 

In paragraaf 2.5 handelend over de invloed van SAP’s op betonsterkte en paragraaf 2.6 omtrent de 

invloed van SAP’s op de zelfheling wordt er gebruik gemaakt van mortelprisma’s. Het gebruik van 

SAP’s heeft een belangrijke invloed op de vloeimaat20 van een mortelspecie. De SAP’s zullen 

namelijk een deel van het mengwater absorberen waardoor de specie droger wordt en bijgevolg 

een kleinere vloeimaat heeft (Schröfl et al. 2012). De hoeveelheid mengwater die wordt 

geabsorbeerd hangt af van de zweleigenschappen van het SAP. Het is belangrijk een vergelijking 

van de invloeden van verschillende soorten SAP’s te maken. Daarom werd er in dit werk voor 

gekozen de vloeimaat van de gebruikte mortelspecies constant te houden door initieel extra 

mengwater toe te voegen. De beoogde vloeimaat voor alle mengsels was de vloeimaat van een 

                                                           
20

 Eng. Slump flow 
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referentiemengsel zonder SAP’s. Er werden twee soorten mortelmengsels gebruikt: normmengsels 

en ECC-mengsels (zie §2.5 en 2.6) die respectievelijk een ‘referentievloeimaat’ van 21 cm en 

16,5 cm hadden. 

 

Het extra mengwater mw,extra,th dat toegevoegd moet worden, kan in theorie gemakkelijk bepaald 

worden door gebruik te maken van formule (15) (Jensen & Hansen 2002) 

                     (15) 
waarin rCF de zwelverhouding in cementfiltraat is en mSAP de gebruikte massa SAP is. Deze 

theoretische waarde bleek in veel gevallen niet de juiste vloeimaat op te leveren. Daarom werd van 

iedere gemaakte mortelspecie de vloeimaat gecontroleerd. In een eerste poging werd de 

theoretisch bepaalde hoeveelheid extra mengwater toegevoegd en de vloeimaat bepaald. Op basis 

van de bekomen vloeimaat werd in een volgende poging het toegevoegde mengwater bijgesteld: 

minder mengwater indien de vloeimaat te hoog was en meer mengwater indien de vloeimaat te 

klein was. Dit proces werd herhaald totdat de SAP-mortelspecie dezelfde vloeimaat bezat als een 

SAP-loze mortelspecie. 

 

2.4.2. Meten van de vloeimaat 

De vloeimaat werd gemeten door middel van de twee afgeknotte kegels en schoktafel afgebeeld in 

Figuur 37 (EN 12350-5). De afgeknotte kegels werden op elkaar geplaatst in het midden van de 

schoktafel. Vervolgens werd de onderste kegel half gevuld met mortelspecie en verdicht door 

vijftien maal te doorprikken tot de bodem. Het doorprikken gebeurde met een stalen staaf aan een 

frequentie van één prik per seconde. Daarna werd het resterende deel van de onderste kegel 

gevuld en ook vijftien maal doorprikt. Nu diende het doorprikken slechts te gebeuren tot halfweg 

de kegel en mocht de schoktafel bijgevolg niet geraakt worden. Eventueel overtollige specie werd 

verwijderd door de bovenste kegel van de onderste af te halen met behulp van een truweel. Als 

laatste werd de onderste kegel in een vloeiende en gecontroleerde beweging van de mortelspecie 

gehesen waardoor deze kon uitvloeien. De vloeimaat was de gemiddelde diameter van de 

uitgespreide mortelspecie in twee orthogonale richtingen na vijftien schokken met de tafel aan een 

frequentie van één schok per seconde. Dit schokken was enkel nodig voor de normmengsels. Daar 

de ECC-mengsels zelfverdichtende eigenschappen vertoonden, werd er niet additioneel geschokt 

met de schoktafel.  

 

 
Figuur 37 Meten van de vloeimaat 
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2.5. Sterkte 
2.5.1. Algemeen 

De invloed van de SAP’s op de mortelsterkte werd onderzocht met twee verschillende methoden. 

In de eerste methode werden normmengsels eerst onderworpen aan een driepuntsbuigproef en 

daarna aan een drukproef. In een tweede methode werden ECC-mengsels onderworpen aan twee 

vierpuntsbuigproeven. Een eerste vierpuntsbuigproef werd uitgevoerd op een ouderdom van 28 

dagen en creëerde scheuren in het proefstuk. Daarna werden de gescheurde proefstukken 28 

dagen bewaard in verschillende omgevingen en kon scheurherstel optreden. Na deze periode 

werden de (al dan niet) geheelde proefstukken een tweede maal belast om te bestuderen in welke 

mate de sterkte herwonnen was. (Snoeck et al. 2014) 

Aangezien onderhavig werk handelt over zelfheling en enkel de tweede methode gebruikt kan 

worden om zelfheling te karakteriseren, ligt de nadruk op de tweede methode. Deze wordt in 

extenso besproken in paragraaf 2.6. De omvang van deze paragraaf beperkt zich tot de 

driepuntsbuig- en drukproeven. Deze werden enkel uitgevoerd op normmengsels die Na-alg of 

Ca-alg bevatten. Op basis van deze resultaten zal gepoogd worden een uitspraak te doen over de 

invloed die ALG-MOD op de mortelsterkte heeft (zie §IV.1.3.2 van het gedeelte ‘resultaten en 

discussie’). Er was immers te weinig ALG-MOD beschikbaar om deze experimenten op ALG-MOD 

zelf uit te voeren. Stel dat zou blijken dat ALG-MOD een weinig nefaste invloed heeft op de sterkte 

van de normmengsels kan in een volgende fase beslist worden ECC-mengsels met ALG-MOD te 

maken en vierpuntsbuigproeven uit te voeren (tweede methode). 

 

2.5.2. Maken van de prisma’s 

2.5.2.1. Samenstelling 

De gebruikte mortelsamenstelling is samengevat in Tabel 3 (EN 196-1). Er werden mortels gemaakt 

waarbij de toegevoegde hoeveelheid SAP 0,5 m% en 1 m% van het gehalte aan cement bedroeg. 

 

Aangezien de alginaten slechts in beperkte mate beschikbaar waren en verspilling van het materiaal 

ten allen tijde voorkomen moest worden, werden eerst de mengsels gemaakt met 0,5 m% SAP. Bij 

het maken van de prisma’s moet namelijk eerst de hoeveelheid extra mengwater bepaald worden 

die de gewenste vloeimaat oplevert. Indien de vloeimaat niet blijkt te kloppen is bij het gebruik van 

0,5 m% de helft minder alginaat ‘verspild’ dan wanneer onmiddellijk 1 m% getest zou worden.  

 
Tabel 3 Samenstelling normmengsels gebruikt voor experimenten sterkte (EN 196-1) 

* Dit is de hoeveelheid water die in een referentiemengsel wordt toegevoegd. In een SAP-mengsel wordt extra 
mengwater toegevoegd zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

Component Hoeveelheid [g] 

Cement 450 

Normzand 1350 

Water* 225 

SAP 2,25 (0,5 m%) 4,50 (1 m%) 

 

Er werd gebruik gemaakt van prisma’s met dimensies 40x40x160 mm3.  
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2.5.2.2. Mengprocedure 

Eerst werden de juiste hoeveelheden van de verschillende componenten afgewogen met de 

weegschalen Mettler Toledo AG 204 (W15; d = 0,1 mg) (voor SAP) en Kern EW 4200-2NM (d = 0,01 

g) (voor water) en een balans (voor cement en zand). Daarna werd er gestart met het mengen van 

de componenten. Dit  gebeurde met de mortelmenger (Testing, Bluhm & Feuerherdt) te zien op 

Figuur 38. De mengprocedure verliep als volgt. 

- Stap 1 [30 s; 140 rpm]: Het cement en het SAP werden droog met elkaar vermengd; 

- Stap 2 [30 s; 140 rpm]: Zonder het mengen te stoppen werd er water toegevoegd; 

- Stap 3 [30 s; 140 rpm]: Het normzand werd langzaam toegevoegd. Het toevoegproces werd 

zodanig gespreid dat het ongeveer 30 seconden in beslag nam; 

- Stap 4 [30 s; 285 rpm]: De mengsnelheid werd tijdelijk verhoogd om alle componenten 

goed met elkaar te vermengen; 

- Stap 5  [30 s; 0 rpm]: Het mengen werd gestopt en de randen van de mengschaal werden 

afgeschraapt. Op de bodem van de schaal bevond zich meestal ook een harde laag die van 

de bodem afgeschraapt moest worden; 

- Stap 6 [60 s; 0 rpm]: Rustperiode van 60 s; 

- Stap 7 [60 s; 285 rpm]: De mengsnelheid werd voor een tweede maal verhoogd. 

Na het mengen van ieder prisma werd de vloeimaat opgemeten en indien nodig werd de 

samenstelling aangepast zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

 

 
Figuur 38 Mortelmenger (Testing, Bluhm & Feuerherdt) 

 

Daarna werd de mortelspecie in de mallen gebracht. Om een goede verdichting van de mortel te 

verzekeren werd de gevulde mal gedurende 60 seconden op een automatische schoktafel geplaatst 

die één schok per seconde genereerde. Met de samenstelling gegeven in Tabel 3 konden drie 

prisma’s gemaakt worden. 
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2.5.3. Belasten van de prisma’s 

Eerst werden de dimensies en massa van de prisma’s opgemeten. Na het opmeten werden de 

prisma’s met de proefmachine Walter + Bai (zie Figuur 39 en Figuur 40) en bijhorende software 

Proteus 10.1. (EN 196-1) getest. 

 

 
Figuur 39 Dimensies driepuntsbuigproef (herwerkt uit (Snoeck 2011)) 

 

 
Figuur 40 Proefmachine Walter + Bai voor uitvoeren driepuntsbuigproef (links) en drukproef (rechts) 

 

De test verliep volgens het belastingsprogramma CEM 250/15kN. Eerst werd een 

driepuntsbuigproef op het prisma uitgevoerd. Het prisma werd met het afstrijkvlak naar voren in de 

machine geplaatst. Het belasten verliep krachtsgestuurd met een snelheid van 0,05 kN/s tot breuk 

(of een maximumbelasting van 15 kN). Iedere 100 ms werd de kracht en verplaatsing opgemeten. 

Na de buigproef was het prisma gebroken in twee delen. Daarna werd een drukproef op beide 

delen van het prisma uitgevoerd. Het prisma werd met het afstrijkvlak naar links in de machine 

geplaatst. Het belasten gebeurde krachtsgestuurd aan een snelheid van 2,4 kN/s tot breuk (of een 

maximumbelasting van 250 kN). Iedere 100 ms werd de kracht en verplaatsing opgemeten. De 

krachten werden door Proteus 10.1 automatisch omgerekend naar spanningen. De buigtreksterkte 

(in N/mm2) en druksterkte (in N/mm2) werden als output gegeven. 
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2.6. Zelfheling 
In deze paragraaf wordt de experimentele opstelling besproken waarmee wordt nagegaan wat de 

invloed is van verschillende SAP’s op de zelfheling in beton. 

 

2.6.1. Algemeen 

In Figuur 41 is de chronologische opbouw van het experiment grafisch voorgesteld. De bekistingen 

werden gevuld en na 3 dagen ontkist. Op een ouderdom van 28 dagen werden de prisma’s 

onderworpen aan een vierpuntsbuigproef tot wanneer een rek van 1% bereikt werd aan de 

onderzijde van het prisma. Hierdoor ontstonden scheuren die vervolgens gedurende een periode 

van 28 dagen werden opgevolgd. Dit betekent dat de scheurwijdte opgemeten werd na 3, 7, 14 en 

28 dagen. Gedurende deze periode werden de gescheurde prisma’s bewaard in verschillende 

bewaaromstandigheden: bij 60% relatieve luchtvochtigheid (RV), bij 90% relatieve luchtvochtigheid 

en in nat-droogcycli. Na 28 dagen werden de prisma’s herbelast tot breuk om na te gaan in welke 

mate ze hun oorspronkelijke sterkte hadden herwonnen. In navolgende paragrafen wordt dieper 

ingegaan op de samenstelling van de gebruikte prisma’s, de bewaaromstandigheden, het opmeten 

van de herwinning in sterkte en het opmeten van het scheurherstel. 

 

 
Figuur 41 Tijdslijn voor experimenten betreffende zelfheling 

 

2.6.2. Maken prisma’s 

2.6.2.1. Samenstelling 

De gebruikte mortelsamenstelling is samengevat in Tabel 4. Er werd gebruik gemaakt van een 

vezelversterkte mortel. Dit werd gedaan om meervoudige scheurvorming te bevorderen. Het was 

immers gewenst zoveel mogelijk scheuren per prisma te creëren. Verder werden er twee 

hoeveelheden SAP beschouwd: 0,5 m% (van de massa cement) en 1 m%. (Snoeck et al. 2012c) 

 
Tabel 4 Samenstelling ECC-mengsels gebruikt voor experimenten zelfheling 

* Dit is de hoeveelheid water die in een referentiemengsel wordt toegevoegd. In een SAP-mengsel wordt extra 
mengwater toegevoegd zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

Component Hoeveelheid 

Cement 334 g 

Vliegas 334 g 

Fijn zand 234 g 

Water* 200 g 

Superplastificeerder 6,5 ml 

Vezels 14,3 g 

SAP 1,67 g (0,5 m%) 3,34 g (1m %) 
 

Er dienen nog twee belangrijke opmerkingen gemaakt te worden betreffende het gebruikte cement 

en vliegas. Allereerst was het niet mogelijk om voor alle mengsels cement met eenzelfde ouderdom 

te gebruiken. De ouderdom van het gebruikte cement bedraagt tussen de drie en zes maanden. Ten 

tweede werd het gebruikte vliegas niet in dezelfde omstandigheden bewaard. De eerste helft van 
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de mengsels werd gemaakt met vliegas dat werd bewaard in een stalen vat. Aangezien dit vliegas 

na enige tijd opgebruikt was, werd voor de tweede helft overgeschakeld naar vliegas dat gedurende 

lange tijd in een grote zak in contact met de omgeving bewaard werd. De bewaaromstandigheden 

van het vliegas hadden een niet te verwaarlozen invloed hebben op de vloeimaat. De gebruikte 

mortelprisma’s hadden de afmetingen 10x40x160 mm3.  

2.6.2.2. Mengprocedure 

Eerst werden de juiste hoeveelheden van de verschillende componenten afgewogen met de 

weegschalen Mettler Toledo AG 204 (W15; d = 0,1 mg) (voor SAP) en Kern EW 4200-2NM (d = 

0,01 g) (voor water en vezels) en een balans (voor cement, vliegas en zand). Daarna werd er gestart 

met het mengen van de componenten. Dit  gebeurde met de mortelmenger (Testing, Bluhm & 

Feuerherdt) van Figuur 38. De mengprocedure verliep als volgt. 

- Stap 1 [30 s; 140 rpm]: Het cement, vliegas en SAP werden droog met elkaar vermengd; 

- Stap 2 [30 s; 140 rpm]: Zonder het mengen te stoppen werd er water en 

superplastificeerder toegevoegd. De superplastificeerder werd langzaam toegevoegd door 

middel van een spuit; 

- Stap 3 [30 s; 140 rpm]:  Het zand werd langzaam toegevoegd. Het toevoegproces werd 

zodanig gespreid dat het ongeveer 30 seconden in beslag nam; 

- Stap 4 [30 s; 285 rpm]: De mengsnelheid werd tijdelijk verhoogd om alle componenten 

goed met elkaar te vermengen; 

- Stap 5  [30 s; 0 rpm]: Het mengen werd gestopt en de randen van de mengschaal werden 

afgeschraapt. Op de bodem van de schaal bevond zich meestal ook een harde laag die van 

de bodem afgeschraapt moest worden; 

- Stap 6 [60 s; 0 rpm]: Rustperiode van 60 s; 

- Stap 7 [30 s; 140 rpm]: De vezels werden geleidelijk aan toegevoegd. Het toevoegproces 

werd zodanig gespreid dat het ongeveer 30 seconden in beslag nam; 

- Stap 8 [60 s; 285 rpm]: De mengsnelheid werd voor een tweede maal verhoogd. 

Na het mengen van ieder prisma werd de vloeimaat opgemeten en indien nodig werd de 

samenstelling aangepast zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

 

Als laatste werd de mortel in de mallen gebracht. Door de lage vloeimaat en de aanwezigheid van 

vezels was meestal wat kneedwerk vereist om de mallen volledig en zonder holtes op te vullen met 

mortel.  

2.6.2.3. Proefplanning 

Er waren elf beschikbare SAP’s en twee beschouwde SAP-hoeveelheden (0,5 m% en 1 m%). Het 

referentiemengsel meegerekend geeft dit een totaal van 23 (=11∙2+1) te beschouwen mengsels. 

Niet alle mengsels werden echter onderzocht aangezien sommige mengsels van weinig nut zijn. De 

onderzochte en verwaarloosde mengsels zijn samengevat in Tabel 5. Een totaal van 14 

verschillende mengsels werd onderzocht. 
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Tabel 5 Overzicht onderzochte mengsels 
Groen: gemaakt; onderzocht: niet onderzocht 

  

massaprocent SAP 

  

0,5 m% 1 m% 

SAP 

A A0,5 A1 

B B0,5 B1 

D D0,5 D1 

E E0,5 E1 

F F0,5 F1 

G G0,5 G1 

H H0,5 H1 

Po Po0,5 Po1 

Mi Mi0,5 Mi1 

Me Me0,5 Me1 

XL XL0,5 XL1 

/ REF 

 

Er waren uiteenlopende redenen voor het niet onderzoeken van een mengsel. Hiervoor wordt ook 

verwezen naar het hoofdstuk ‘Resultaten’: 

- A0,5, A1, B0,5 en B1: Er is reeds veel bekend over het zelfhelingsgedrag van deze SAP 

binnen de vakgroep Bouwkundige Constructies; 

- F1, G1 en Po1: Er moest teveel mengwater worden toegevoegd om de gewenste vloeimaat 

te bekomen. Dit leidde doorgaans tot een te grote porositeit en bijhorende sterktereductie;  

- XL0,5 en XL1: Deze SAP’s waren te groot om degelijke 10x40x160 mm3 prisma’s te 

bekomen. 

 

Per mengsel werden er standaard 14 prisma’s met dimensies 10x40x160 mm3 gemaakt. Na 28 

dagen verharden werden deze prisma’s op de volgende manier gebruikt: 

- Drie prisma’s werden belast tot bezwijken en 28 dagen bewaard in nat-droogcycli; 

- Drie prisma’s werden belast tot 1% rek en 28 dagen bewaard in nat-droogcycli 

- Drie prisma’s werden belast tot 1% rek en 28 dagen bewaard bij 90% RV; 

- Drie prisma’s werden belast tot 1% rek en 28 dagen bewaard bij 60% RV; 

- Twee prisma’s dienden als reserve. 

 

Omwille van het gebruik van ‘verschillende’ soorten vliegas en cement werden meerdere prisma’s 

van het referentiemengsel gemaakt. Er werden in totaal 21 (in plaats van 14) referentieprisma’s 

onderzocht. Dit laat toe het effect van de verschillende soorten vliegas en cement te onderzoeken. 
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2.6.3. Bewaaromstandigheden 

Zoals reeds vermeld werd de invloed van drie verschillende bewaaromstandigheden op de 

zelfheling onderzocht. De drie bewaaromstandigheden zijn: nat-droogcycli, 90% RV en 60% RV. 

 
Figuur 42 Opstelling voor het genereren nat-droogcycli 

 

De opstelling voor het nabootsen van nat-droogcycli is te zien in Figuur 42. Er werden twee bakken 

gebruikt waarvan er één gevuld was met water. In iedere bak bevond er zich een pomp die het 

water naar de andere bak overpompte. Het overpompen gebeurde iedere 12 uur en werd gestuurd 

door een tijdschakelaar. De pompen zelf bevonden zich in een goot in de bak waardoor er genoeg 

water weggepompt kon worden en de prisma’s dus zeker in het droge kwamen te liggen. De 

prisma’s zelf lagen op kleine kunststoffen staafjes waardoor ze geen contact maakten met de 

aluminium bodem van de bak. De gescheurde zijde lag naar boven toe gericht om er zeker van te 

zijn dat de scheuren droog lagen gedurende 12 uur. Het water in de bakken werd wekelijks 

ververst. De opstelling bevond zich in een geklimatiseerde ruimte met een luchtvochtigheid van 60 

± 5% en een temperatuur van  20 ± 2°C. 

 

Voor bewaring bij 90% RV werden de prisma’s bewaard in een geklimatiseerde ruimte met een 

luchtvochtigheid van minstens 90% en een temperatuur van 20 ± 2°C. De prisma’s werden uit het 

zicht van de sproeiers, die de luchtvochtigheid onderhouden, bewaard om ongewenst contact met 

neervallend water te voorkomen. De gescheurde zijde was naar boven toe gericht. 

 

Voor bewaring bij 60% RV werden de prisma’s bewaard in een geklimatiseerde ruimte met een 

luchtvochtigheid van 60 ± 5% en een temperatuur van 20 ± 2°C. De gescheurde zijde was naar 

boven toe gericht. 

 

2.6.4. Belasten en herbelasten 

Na 28 dagen werden de prisma’s voor een eerste keer belast door middel van een 

vierpuntsbuigproef. De vezelversterkte mortel leverde een meervoudig scheurvormingsgedrag 

waardoor meerdere kleine scheuren in plaats van één grote scheur ontstonden. De 

vierpuntsbuigproef heeft in tegenstelling tot de driepuntsbuigproef een centrale zone waarin het 

(maximaal) buigend moment constant is. Dit zorgt ervoor dat de scheuren in een grotere zone 

kunnen ontstaan en er dus meer scheuren gevormd kunnen worden. Een schematische schets van 

de vierpuntsbuigproef en de prisma’s is weergegeven in Figuur 43. (Snoeck 2011) 
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Figuur 43 Dimensies vierpuntsbuigproef (herwerkt uit (Snoeck 2011)) 

 

Eerst werden de dimensies en de massa  van het prisma opgemeten met een elektronische 

schuifpasser en de weegschaal Kern EW 4200-2NM (d = 0,01 g). De dikte en de breedte werden 

hierbij op drie verschillende plaatsen opgemeten. De lengte en de massa werden slecht één maal 

opgemeten. Daarna werd de buigproef uitgevoerd met het buiggedeelte van de walter + bai 

proefmachine die uitgerust werd met een vierpuntsbuigkop (zie Figuur 43). De belastingsprocedure 

was als volgt 

- Stap 1: Zoeken prisma: Het prisma werd in aanraking gebracht met de belastingskop. Dit 

gebeurde door de zuiger die het prisma naar de kop toe bewoog. Eens de kracht op de 

zuiger een waarde van 0,5% * 3 kN = 0,015 kN bereikte, stopte de opwaartse beweging en 

stonden prisma en kop met elkaar in contact; 

- Stap 2: Belasten prisma: De belasting gebeurde verplaatsingsgestuurd aan een snelheid van 

0,005 mm/s. De zuiger kon slechts een maximale verplaatsing van 18 à 20 mm 

bewerkstelligen. Het belasten ging door totdat een rek van 1% aan de ondervezel of het 

moment van bezwijken bereikt werd; 

- Stap 3: Ontlasten prisma: De ontlasting gebeurde krachtsgestuurd aan een snelheid van 

0,01 kN/s tot 0 kN bereikt werd. Het begin van de ontlasting kon worden ingesteld in het 

programma (bijvoorbeeld bij belasten tot 1,5 mm) of manueel geïnitieerd worden door de 

operator (bijvoorbeeld bij belasten tot bezwijken). 

 

Een deel van de prisma’s werd belast tot bezwijken en een ander deel werd belast tot een 

doorbuiging van 1,5 mm. Een doorbuiging van 1,5 mm komt overeen met een rek van de 

ondervezel van ongeveer 1%. Bezwijken van het prisma wordt gedefinieerd als het moment waarop 

geen versteviging meer optreedt en de kracht uitgeoefend op het prisma heel snel zal verminderen. 

Na het optreden van het moment van bezwijken werd het prisma ontlast. 

 

Wanneer tot bezwijken werd belast, kon de doorbuiging van het prisma tot meer dan 13 mm (zie 

Figuur 43) oplopen. De drukpers kan de zuiger ongeveer 18 mm uitdrukken. Daarom is het van 

groot belang dat het prisma zo snel mogelijk contact maakt de kop van de pers tijdens het zoeken. 

Hiervoor werd de pers soms uitgerust met kleine verhogingen die ook te zien zijn op Figuur 43 

waardoor sneller contact gemaakt kon worden. 
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De drukpers leverde de kracht (in kN) en de doorbuiging (in mm). Deze konden omgerekend 

worden naar spanning (σ) en rek (ε) met formules (16) en (17) (Snoeck 2011) 

  
   

   
 (16) 

  

         
 
 
  

 

             
 
 
  

 
 
  

  

 
 

(17) 

met σ de spanning aan de ondervezel, F de kracht op het proefstuk, ε de rek aan de ondervezel, u 

de doorbuiging, b de breedte van het proefstuk (≈ 40 mm), h de hoogte van het proefstuk (≈ 

10 mm), s de horizontale afstand tussen puntlast en oplegging (=50 mm) en Δ de horizontale 

afstand tussen twee puntlasten (= 40 mm). 

 

Na 56 dagen (i.e. na 28 dagen heling) werden alle prisma’s herbelast tot bezwijken. De 

belastingsprocedure was dezelfde zoals hierboven vermeld. De bedoeling was te onderzoeken in 

welke mate de geheelde scheuren een herwinning van de sterkte met zich meebrachten. 

 

De verkregen σ-ε-diagrammen hadden een gelijkaardig verloop als het diagram voorgesteld in 

Figuur 9 op pagina 13. Om de invloed van de SAP’s op de sterkte te bestuderen, werden de eerste-

scheur-sterktes bij eerste belasting σfc,eerste belasting met elkaar vergeleken. Verder werd de zelfheling 

gekarakteriseerd door de herwinning in eerste-scheur-sterkte (=σfc,herbelasting / σfc,eerste belasting) en de 

ductiliteit door MC. 

 

2.6.5. Microscopie 

Na scheurgeneratie werden de scheuren gedurende een periode van 28 dagen opgevolgd. In 

theorie werd de scheurwijdte van iedere scheur vijf maal opgemeten: net na het belasten, na 3, 7, 

14 en 28 dagen. In de praktijk gebeurde dit enkel voor scheuren die in nat-droogcyli bewaard 

werden. Bij bewaring van de proefstukken bij 60% RV of 90% RV werd a priori een kleine of trage 

scheurheling verwacht en werd de scheurwijdte enkel opgemeten na belasten, na 14 dagen en na 

28 dagen.  

Het opmeten van de scheuren gebeurde met een lichtmicroscoop Leica S8 APO uitgerust met een 

DFC 295 camera (zie Figuur 44). Met behulp van de camera werd telkens een foto van de scheur 

genomen. Met behulp van het programma ImageJ21 en de schaalbalk op de foto kon de 

scheurwijdte van de scheur op een bepaalde locatie bepaald worden. De scheur werd steeds 

loodrecht op beide scheurvlakken opgemeten. 

                                                           
21

 ImageJ is een vrij te verkrijgen beeldverwerkingsprogramma, ontwikkeld door National Institutes of Health 
(VS) 
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Figuur 44 Leica S8 APO microscoop uitgerust met een DFC 295 camera 

 

De gescheurde zijde van een prisma zag eruit zoals op Figuur 45. Er werden telkens drie lijnen op 

het proefstuk getekend met een lengte van 13 cm. De lijnen verdelen het proefstuk in de breedte in 

vier gelijke delen. De lijnen waren een hulpmiddel om de scheuren telkens op dezelfde locatie op te 

meten. Bij het opmeten van de scheuren van een proefstuk kon een lijn gevolgd worden en telkens 

een foto genomen worden als een scheur verscheen. Prisma’s die tot 1% rek werden belast 

vertoonden gemiddeld acht scheuren en prisma’s die tot bezwijken werden belast gemiddeld 

achttien scheuren. 

 

 
Figuur 45 Gescheurde zijde van een proefstuk 

 

2.7. Productie ALG-MOD 
In navolgende paragraaf wordt ingegaan op de gebruikte productiemethode van ALG-MOD. De 

graad van crosslinking in ALG-MOD heeft een grote weerslag op eigenschappen zoals 

absorptiecapaciteit, lekverliezen en mobiliteit van de bacteriën. Er moet dus een bepaalde graad 

van crosslinking gevonden worden waarin de verschillende eigenschappen optimaal met elkaar 

gecombineerd worden (zie §1.1.1.4). Daarom werd ALG-MOD met drie verschillende graden van 

crosslinking geproduceerd. 

 

Het ALG-MOD werd geproduceerd in samenwerking met de vakgroep ‘Polymer Chemistry & 

Biomaterials’ aan de UGent. 
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2.7.1. Na-alg omzetten tot (niet-gecrosslinkt) ALG-MOD 

In een eerste stap werd Na-alg omgezet tot ALG-MOD door het toevoegen van 

methacrylzuuranhydride. De substitutiereactie die hierbij optreedt, werd reeds besproken in 

paragraaf 1.1.1. De opstelling is te zien in Figuur 46. In de onderste kolf was Na-alg opgelost in 

water. De bovenste twee trechters bevatten methacrylzuuranhydride en natriumhydroxide NaOH. 

Het methacrylzuuranhydride werd heel langzaam toegevoegd aan de onderste kolf die voortdurend 

gemengd werd met een mechanische roerder. Om ongewenste nevenreacties te vermijden 

(bijvoorbeeld hydrolyse) was het belangrijk om een pH-factor van 7 aan te houden. Het 

toegevoegde methacrylzuuranhydride zorgde er echter voor dat de pH daalde. Daarom werd de 

pH-factor van de oplossing voortdurend opgemeten en indien deze begon te zakken werd 

voorzichtig NaOH toegevoegd totdat de pH-factor opnieuw het gewenste niveau bereikte.  

 

 
Figuur 46 Opstelling voor omzetting Na-alg naar ALG-MOD 

 

Er werden drie oplossingen gemaakt aan dewelke drie verschillende hoeveelheden 

methacrylzuuranhydride (Sigma Aldrich, technical, ≥92%) werden toegevoegd om in elke oplossing 

een verschillende graad van substitutie te bekomen (zie Tabel 6). Elke oplossing bevatte 20 g Na-alg 

dat afgewogen werd met een weegschaal van het type GH-252 (d = 0,1 mg). 

 
Tabel 6 Toegevoegde massa Na-alg en volume methacrylzuuranhydride voor het maken van ALG-MOD voor de drie 

beschouwde graden van crosslinking (DS) 

 mNa-Alg [g] Vmethacrylzuuranhydride [ml] 

DS1 20 1 x 29,94 

DS2 20 2 x 29,94 

DS3 20 3 x 29,94 

 

2.7.2. Dialyse 

Het doel van de dialyse is een oplossing bekomen waarin zich enkel water en ALG-MOD bevinden. 

In de oplossing die in vorige stap geproduceerd werd, bevinden zich echter nog ongewenste 

stoffen. Een voorbeeld van zo’n stof is NaOH die toegevoegd werd om de pH te stabiliseren. Om 

deze elementen te verwijderen werd de oplossing in dialyselinten gegoten die aan beide uiteinden 
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dichtgesnoerd werden (zie Figuur 47). Deze linten werden daarna in een dialysebad gelegd dat ook 

te zien is op Figuur 47. 

De dialyselinten zijn gemaakt van een microporeus membraan. De microporiën zijn van een 

zodanige grootte dat enkel (ongewenste) stoffen waarvan het moleculair gewicht binnen een 

bepaald bereik ligt door de wand getransporteerd kunnen worden. Dit transport geschiedt door 

osmose en gaat in theorie door totdat de stof zowel binnen als buiten het dialyselint dezelfde 

concentratie heeft. Om de ongewenste stoffen snel uit het dialyselint te verwijderen is het daarom 

belangrijk het dialysebad af en toe te verversen. Het dialysebad zelf werd gevuld met 

gedemineraliseerd water. 

 
Figuur 47 Dialyse: Gevuld dialyselint (links) en dialysebad (rechts) 

 

Na de dialyse werd de oplossing in het lint overgegoten in petrischalen die vervolgens in de vriezer 

(T = -20°C) werden bewaard. 

 

2.7.3. Vriesdrogen 

Eens de oplossing bevroren was, kon het vriesdrogen starten. Dit gebeurde met een Christ 

Lyophilisator. Het doel van het vriesdrogen is al het water sublimeren zodat enkel gedroogd 

ALG-MOD overblijft. Deze stap is noodzakelijk aangezien anders niet geweten is met welke massa 

ALG-MOD gewerkt wordt. Indien de oplossing bijvoorbeeld gecrosslinkt wordt zonder vooraf te 

vriesdrogen is de concentratie ALG-MOD in de oplossing niet gekend en is bijgevolg ook niet 

geweten hoeveel initiator toegevoegd moet worden of wat de samenstelling van het uiteindelijk 

bekomen materiaal is. Het principe van het vriesdrogen is het bevroren materiaal in een omgeving 

van lage druk te brengen waardoor de bevroren watermoleculen onmiddellijk zullen sublimeren. 

Het ALG-MOD dat overbleef na het vriesdrogen had doorgaans een donzige textuur die langs de 

randen soms een hardere, dunne korst vormde (zie Figuur 48).  
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Figuur 48 Gevriesdroogd materiaal 

 

2.7.4. Crosslinken 

De samenstelling van de oplossing voor het crosslinken van één vel ALG-MOD met een volume van 

15 ml is weergegeven in Tabel 7. De gebruikte massa Irgacure bedroeg 5 m% van de massa ALG-

MOD en werd afgewogen met een weegschaal van het type GH-252 (d = 0,1 mg). Voor de eenvoud 

van werken werd het ALG-MOD eerst opgelost in 10 ml water (9 ml voor oplossingen met 

bacteriën) en de crosslinker in 5 ml water.  Het oplossen duurde voor DS1 en DS3 ongeveer 20 

minuten en voor DS2 kon dit tot 60 minuten in beslag nemen. De oplossing die Irgacure 2959® 

bevatte moest ten allen tijde van het zonlicht afgeschermd worden daar dit een UV-initiator is. Dit 

gebeurde door het omwikkelen van de kolf met aluminiumfolie. Indien een ALG-MOD met 

geëncapsuleerde bacteriën aan de orde was, werden in een volgende stap de bacteriële sporen 

toegevoegd. De samenstelling en productie van de oplossing met bacteriële sporen werd reeds 

besproken in het gedeelte ‘Materialen’ (§1.6). Als laatste werd de kolf vacuüm gezogen gedurende 

vijf minuten om zuurstof uit de oplossing te verwijderen (zie Figuur 49 rechts). Zuurstof kan na 

ontleding (O2  2 O∙ ) radicalen vormen die fungeren als ongewenste initiator van reacties, een 

zogenaamde ‘inhibitor’. 

 
Tabel 7 Samenstelling voor het crosslinken van 15 ml oplossing. Dit komt met één vel (zie Figuur 51) 

 

Zonder 

bacteriën 

Met 

bacteriën 

Water 15 ml (10+5) 14 ml (9+5) 

Niet-gecrosslinkt ALG-MOD 0,5 g 0,5 g 

Irgacure 2959®  0,025 g 0,025 g 

Oplossing met bacteriële sporen 0 ml 1 ml 
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Figuur 49 Links: mengen niet-gecrosslinkt ALG-MOD met water; Midden: mengen na toevoegen Irgacure; Rechts: 

Vacuüm zuigen van de kolf. 

 

De bekomen oplossing werd vervolgens tussen twee glazen platen gegoten die van elkaar 

gescheiden werden door een siliconen strip (zie Figuur 50 links). Het volume dat zich tussen de 

twee platen bevond, bedroeg 15 ml. De glazen platen werden vervolgens samengedrukt met 

klemmen en onder UV-licht geplaatst om de crosslinkingreactie te starten (zie Figuur 50 rechts). Er 

werd gebruik gemaakt van een high performance UV transilluminator (Ultraviolet Products) en 

UV A-licht (λ = 365 nm).  

 

 
Figuur 50 Links: Glazen platen geschieden door siliconen strip; Rechts: Glazen platen  onder UV-licht 

 

Na het crosslinken werd een samenhangend vel ALG-MOD bekomen. Dit werd afgeschraapt in een 

petrischaal om vervolgens gevriesdroogd te kunnen worden. 

 
Figuur 51 Gecrosslinkt ALG-MOD. Links: één vel ALG-MOD; Rechts: Na afschrapen in petrischaal 
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2.7.5. Vriedrogen en malen 

Het vriesdrogen verliep analoog zoals beschreven in paragraaf 2.7.3. Dit materiaal werd vervolgens 

gemalen zodat SAP-korrels bekomen werden. Dit gebeurde met een vermaler van het type IKA A11 

basic. De korrelgrootte werd vervolgens opgemeten met een lichtmicroscoop (Leica S8 APO 

uitgerust met DFC 295 camera). De diameter werd per ALG-MOD 100 keer opgemeten. De 

korrelgrootte is heel onregelmatig wat leidt tot een grote standaardafwijking. Dit is ook te zien op 

Figuur 23. 
Tabel 8 Korrelgrootte ALG-MOD's [µm] (n = 100) 

 
AM 1 AM 1b AM 2 AM 2b AM 3 AM 3b 

Korrelgrootte [µm] 280 ± 165 308 ± 188 300 ± 245 316 ± 263 292 ± 225 272 ± 215 

 

2.8. Viabiliteitstesten 
Gedurende het produceren van het ALG-MOD  werden de bacteriële sporen aan UV-licht 

blootgesteld, bevroren, gevriesdroogd en gemalen. Het is dus niet zeker of de sporen dit overleefd 

hebben en kunnen ontkiemen tot bacteriën. De viabiliteitstesten gaan na of het ALG-MOD nog 

levensvatbare sporen bevat. 

Hiervoor werd ALG-MOD gemengd met een oplossing die voedingstoffen voor de bacteriën bevat, 

zijnde de UYA-oplossing (zie  §1.6). Eén van deze voedingsstoffen is ureum en wordt afgebroken 

door bacteriën. Indien geen bacteriën aanwezig zouden zijn, zou de ureumafbraak niet 

plaatsvinden en zou de ureumconcentratie bijgevolg constant blijven. De viabiliteit van de sporen 

nagaan komt met andere woorden neer op het bepalen van de ureumafbraak in de oplossing. Om 

na te gaan of de ureumafbraak wel degelijk het gevolg is van gewenste CaCO3-precipiterende 

bacteriën en niet van een ongewenste contaminatie door andere bacteriën worden ook 

referentiemengsels getest die ALG-MOD zonder bacteriële sporen bevatten. (Wang 2013) 

 

De viabiliteitstesten werden uitgevoerd in het ‘Laboratory for Microbial Ecology and Technology’ 

(LabMET) van UGent. 

 

2.8.1. Oplossing maken 

Eerst werd al het gebruikte materiaal steriel gemaakt om contaminatie te vermijden. Dit gebeurde 

met een autoclaaf. De erlenmeyers en UYA-oplossing werden in een autoclaaf geplaatst die 

gedeeltelijk gevuld was met water (zie Figuur 52). Vervolgens werd de autoclaaf opgewarmd 

waardoor de druk binnenin steeg. Wanneer de druk een maximumwaarde van 15 psi (= 103,4 kPa = 

1,03 bar) bereikte, sprong er automatisch een ventiel open en begon de druk geleidelijk te dalen. 

De hoge druk en temperatuur moesten de bacteriën doden. Om te controleren of een voldoende 

hoge temperatuur in de autoclaaf was bereikt, werden de erlenmeyers voorzien van een strip die 

verkleurt bij hoge temperatuur. De verkleuring manifesteert zich door het verschijnen van zwarte 

strepen op de kleefband. Deze strip is ook (in verkleurde toestand) te zien op Figuur 52. Om 

contaminatie van de erlenmeyers na het steriliseren te vermijden, werden deze vooraf gedicht met 

een katoenprop en Al-folie. Na het steriliseren wordt de UYA-oplossing bewaard bij een 

temperatuur van 47°C om deze vloeibaar te houden. 
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Figuur 52 Links: autoclaaf 

Rechts: Oplossing van ALG-MOD in UYA-oplossing na 1 dag (links: 3; Rechts: 3b) 

 

Er werd ALG-MOD geproduceerd met en zonder sporen en dit voor drie verschillende graden van 

crosslinking. Er werd dus een totaal van zes verschillende types ALG-MOD getest (zie Figuur 23). 

Een hoeveelheid van 0,15 g ALG-MOD werd telkens opgelost in 200 ml UYA-oplossing. De 

oplossingen werden vervolgens bewaard op roertafels bij een temperatuur van 27°C. Na 24 en 72 

uur werd opgemeten hoeveel ureum in deze oplossingen afgebroken was. 

 

2.8.2. Opmeten van ureumafbraak 

Bij afbraak van ureum (CO(NH2)2) door bacteriën (zie pagina 25) wordt ammonium (NH4
+) gevormd. 

Om te weten hoeveel ureum is afgebroken volstaat het met andere woorden de concentratie 

ammonium in de oplossing te bepalen. Dit gebeurde door de methode van Nessler en 

fotospectrometrie. De methode van Nessler houdt in dat twee stoffen, zijnde Nessler A en 

Nessler B, aan de oplossing worden toegevoegd. Deze stoffen reageren met ammonium en vormen 

een kleurstof. Hoe meer ureum werd afgebroken, hoe meer ammonium aanwezig is en hoe sterker 

de verkleuring is (zie Figuur 53). Fotospectrometrie houdt in dat de concentratie van de oplossing 

opgemeten wordt aan de hand van de verkleuring van de oplossing. (Ivanov et al. 2005, Wang 

2013) 

 
Figuur 53 Verkleuren van de oplossing door toevoegen Nessler A en B. Hoe sterker de verkleuring, hoe meer ureum 

werd afgebroken 
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Om de hoeveelheid afgebroken ureum op te meten werd van iedere oplossing 1 ml gefilterd en 

aangelengd met 49 ml gedemineraliseerd water (50 maal verdund). Het filteren gebeurde door een 

spuit te voorzien van een kleine wegwerpbare filter die alle vaste deeltjes tegenhield (zie Figuur 

54). Deze deeltjes konden immers de resultaten beïnvloeden. Vervolgens werd het geheel afgedekt 

met parafilm en manueel geschud. Daarna werd 2 ml van deze oplossing gemengd met 1 ml Nessler 

A en 1 ml Nessler B. Vervolgens werd dit een tweede maal aangelengd met water tot een totaal 

volume van 50 ml (25 maal verdund) en geschud. De bekomen oplossing was dus 50x25 = 1250 

maal verlengd in vergelijking met de originele oplossing. Het verdunnen was nodig om in een latere 

fase de concentratie nauwkeurig te kunnen berekenen met de spectrofotometer. Na het 

verdunnen werd 10 minuten gewacht zodat alle chemische reacties zich konden volstrekken. In 

sommige gevallen was de oplossing nog niet genoeg aangelengd met water om nauwkeurige 

resultaten te bekomen door fotospectrometrie en werd verder verdund tot een totale verdunning 

van 2500 of 3750 maal.  

 

 
Figuur 54 Filteren van de oplossing 

 

Een hoeveelheid van 3 ml van de oplossing werd vervolgens in een klein buisje gegoten en in de 

fotospectrometer geplaatst. Er werd een WPA lightwave II spectrophotometer (1100 nm) gebruikt. 

Dit apparaat kan de concentratie stikstof, aanwezig in ammonium, berekenen aan de hand van de 

verkleuring van de vloeistof22. Rekening houdende met de moleculaire massa van stikstof (N) 

(= 14 g/mol) en ureum (CO(NH2)2) (= 60 g/mol) en een verdunning ω en wetende dat één molecule 

ureum twee atomen N bevat, kan de concentratie stikstof in ammonium (in mg/l) omgerekend 

worden tot de hoeveelheid afgebroken ureum (in g/l) met behulp van formule (18). 

          
          

  

    
 (18) 

waarin A(CO(NH2)2) de hoeveelheid afgebroken ureum [g/l], ω de verdunning (in dit geval 1250, 2500 

of 3750) en cN de concentratie stikstof [g/l] in ammonium, opgemeten met de spectrofotometer. 

 

Nu is geweten dat de UYA-oplossing 20 g/l ureum bevat. Tijdens het autoclaafproces wordt hiervan 

2 g/l omgezet waardoor nog 18 g/l overblijft in de oorspronkelijke oplossing. Er kan dus maximaal 

18 g/l ureum afgebroken worden. (Wang 2013) 

 

 

                                                           
22

 TAN-methode: total ammonium nitrogen 
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2.9. Lektesten 
De lektesten geven weer in welke mate de sporen/bacteriën uit het ALG-MOD kunnen treden. Het 

is immers belangrijk dat de bacteriën uit het ALG-MOD kunnen treden en in contact kunnen komen 

met de betonmatrix om scheurherstel te bewerkstelligen. 

De verschillende ALG-MOD’s werden opgelost in een NaCl-oplossing en hevig geroerd. Bacteriën 

die hierdoor uit het ALG-MOD traden (i.e. de gelekte bacteriën) bevonden zich dus in de NaCl-

oplossing. Een druppel van deze oplossing werd vervolgens op een voedingsbodem gebracht waarin 

bacteriën zich konden ontwikkelen tot bacteriële kolonies die zichtbaar zijn voor het blote oog. 

Deze kolonies konden geteld worden en op deze manier werd het aantal gelekte bacteriën bepaald. 

 

De lektesten werden uitgevoerd in het ‘Laboratory for Microbial Ecology and Technology’ (LabMET) 

van UGent. 

 

2.9.1. Maken van de voedingsbodem 

Eerst en vooral werden de UYA-oplossing, NaCl-oplossing en al het nodige materiaal gesteriliseerd 

in een autoclaaf zoals beschreven in §2.8.1. De UYA-oplossing moest in een incubator bij een 

temperatuur van 47°C bewaard worden opdat deze vloeibaar zou blijven. De vloeibare UYA-

oplossing werd vervolgens in petrischalen gegoten (zie links op Figuur 55) en afgekoeld tot 

kamertemperatuur. Hierdoor stolde de UYA-oplossing en werd een gel gevormd zoals uitgelegd in 

§1.6. Deze gel bezit de eigenschap om bacteriën, waarmee het in contact komt, te immobiliseren. 

Deze bacteriën konden zich vervolgens vermenigvuldigen door de aanwezige voedingsstoffen in de 

gel waardoor ze zich tot kolonies ontwikkelden die met het blote oog zichtbaar zijn. 

 

 
Figuur 55 Links: Vloeibare UYA-oplossing in petrischaal (in steriele omgeving) 

Rechs: uitstrijken NaCl-oplossing op gestolde UYA-oplossing 

 

2.9.2. Lekken van de bacteriën 

Van elk van de zes types ALG-MOD (zie Figuur 23) werd 0,15 g afgewogen en opgelost in 20 ml 

NaCl-oplossing met een concentratie van 8,5 g/l. Deze oplossing werd vervolgens twee minuten 

gevortext met als doel de situatie in een betonmixer te simuleren. Hierna werd gewacht gedurende 

1) twee à drie minuten, 2) 24 uur en 3) 72 uur vooraleer het aantal gelekte bacteriën bepaald werd. 

Om het aantal gelekte bacteriën te bepalen werd 1 ml van deze oplossing toegevoegd aan 9 ml van 

de NaCl-oplossing. Het was belangrijk dat in de gemaakte oplossing geen ALG-MOD aanwezig was. 

Er is immers enkel interesse in de gelekte bacteriën die zich in de oplossing bevinden. De bekomen 

oplossing was 101 keer verdund en werd vervolgens verder verdund tot een totale verdunning van 
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respectievelijk 102, 103, 104 en 105 zoals aangegeven op Figuur 56. Bij het verdunnen wordt telkens 

1 ml van de huidige oplossing toegevoegd aan 9 ml NaCl-oplossing die zich in de volgende oplossing 

bevindt. Alvorens 1 ml van de oplossing over te brengen naar de volgende proefbuis werd het 

geheel gevortext zodat een homogene oplossing bekomen werd. De verschillende verdunningen 

waren nodig omdat nog niet geweten was wat de concentratie van bacteriën was in de NaCl-

oplossing. Indien de concentratie te hoog was, zouden te veel kolonies gevormd worden die niet 

nauwkeurig geteld kunnen worden. Indien de concentratie te laag was, kon het zijn dat geen enkele 

kolonie zichtbaar was. 

 

 
Figuur 56 Verdunnen van de NaCl-oplossing met gelekte bacteriën 

 

Van elk van de vijf verdunningen werd een druppel van 100 µl op de voedingsbodem gebracht. De 

druppel werd over de volledige petrischaal uitgespreid met een metalen staaf die vooraf 

gesteriliseerd werd door in ethanol onder te dompelen en op te warmen met een bunzenbrander 

(zie rechts op Figuur 55). Door het uitspreiden met de metalen staaf werd de oplossing ook 

geforceerd om in de UYA-gel te treden. De petrischalen werden tenslotte in een incubator (T = 

28°C) gebracht waarin de bacteriën de tijd kregen zich te vermenigvuldigen. In de incubator werden 

de petrischalen omgekeerd bewaard. Op deze manier kwam de eventueel gevormde waterdamp in 

de petrischaal niet in contact met de gel. Dit kon immers het tellen van de kolonies bemoeilijken. 

 

Na 24 uur hadden de bacteriën zich ontwikkeld tot zichtbare kolonies. Deze konden vervolgens 

geteld worden om een idee te krijgen van het aantal gelekte bacteriën. Een voorbeeld is gegeven 

op Figuur 57. 
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Figuur 57 Situatie indien er geen bacteriën gelekt zijn (links) en indien er wel bacteriën gelekt zijn (rechts) 

 

Vervolgens kon ook de lekverhouding LR berekend worden. De werkwijze wordt geïllustreerd aan 

de hand van een voorbeeld. Tabel 9 geeft het aantal kolonies weer die op een petrischaal gevonden 

worden in functie van de verdunning. Het aantal kolonies is gelijk aan het aantal gelekte sporen. 

Aangezien iedere petrischaal 100 µl vloeistof bevat, kan de concentratie gelekte sporen in de 

oplossing berekend worden met vergelijkingen (19), (20) en (21). 

     
 

 
         

      

  
 (19) 

waarin N het aantal bacteriën is en V het volume (van de oorspronkelijke, onverdunde oplossing) 

waarin deze bacteriën zich bevinden. 

                 (20) 
 

                                      (21) 
 

Tabel 9 Voorbeeld: Aantal kolonies op de petrischaal in functie van de verdunning 

Verdunning ω 101 102 103 104 105 

Aantal kolonies veel 48 1 0 0 

 

De maximale concentratie gelekte sporen in de oplossing Cmax wordt berekend in de 

veronderstelling dat alle sporen het productieproces overleven en uit het ALG-MOD lekken. ALG-

MOD werd samengesteld met  

- 14 ml water; 

- 0,5 g (niet-gecrosslinkt) ALG-MOD; 

- 0,025 g Irgacure 2959®; 

- 1 ml oplossing met sporen (2,3∙109 sporen/ml) 

In de veronderstelling dat de massa sporen verwaarloosbaar is, betekent dit dat er 2,3∙109 sporen 

per 0,525 g ALG-MOD zijn. De oplossing voor de lektesten bestaat uit 0,15 g ALG-MOD per 20 ml. 

Dit betekent dat Cmax gegeven wordt door vergelijking (22). 

     
       

     

      

        
 
    

  

        

  
         

      

  
 (22) 

Tenslotte wordt de lekverhouding berekend als de verhouding van Clek en Cmax (23). 

   
    
    

 (23) 
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2.10. Statistische gegevensverwerking 
In dit onderzoek werden voornamelijk gemiddelden met elkaar vergeleken. Dit werd gedaan met de 

hulp van de software  SPSS Statistics 20. 

 

Indien twee gemiddelden met elkaar werden vergeleken, werd gebruik gemaakt van een t-test. 

Bij een vergelijking van meerdere gemiddelden werd een analyse van de varianties uitgevoerd 

(ANOVA). Een Levene test moest uitwijzen of er homoskedasticiteit23 bestaat tussen de 

verschillende groepen. Indien dit het geval was, werd een Student-Newmann-Keulstest (S-N-K test) 

uitgevoerd om de gemiddelden met elkaar te vergelijken. Was dit niet het geval, werd een Dunnet’s 

T3-test uitgevoerd. Het significantieniveau bedroeg steeds 5%. 

  

                                                           
23

 Gelijkheid van varianties 
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1.1. Zweleigenschappen 
1.1.1. Zwelverhouding 

Eerst worden enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van de proeven en 

bekomen van relevante resultaten. Daarna worden de zwelverhoudingen in water (rw) en 

cementfiltraat (rCF) besproken. Tot slot worden rw en rCF met elkaar vergeleken. 

 

Bij het uitvoeren van de zwelproeven moet steeds een voldoende hoeveelheid SAP (mSAP,droog) 

gebruikt worden. Een te kleine mSAP,droog leidt tot onnauwkeurige resultaten en vergroot de 

meetfouten. Dit kan ingezien worden met behulp van vergelijking (14). Een kleine hoeveelheid SAP 

absorbeert weinig vloeistof en zorgt voor een kleine waarde van de term 

(mfl,toegevoegd - mfl,niet-geabsorbeerd). Hierdoor is de massa van bijvoorbeeld een druppel water groot 

genoeg om deze term (en bijgevolg de zwelverhouding) significant te beïnvloeden. Doordat deze 

term bovendien gedeeld wordt door een kleine factor, zijnde mSAP,droog, wordt de meetfout 

nogmaals vergroot. Deze opmerking geldt des te meer voor de zwelproeven in cementfiltraat waar 

op zich al weinig vloeistof geabsorbeerd wordt. 

 

Om meetfouten door evaporatie te vermijden wordt de filtratie van de zwelproeven bij voorkeur 

kort gehouden, zelfs voor SAP’s waarbij het filtreren traag gaat. Het afdekken van de opstelling met 

een deksel bleek immers onvoldoende om evaporatie volledig te vermijden bij een langere 

meettijd. Dit is zeker het geval bij een hoge omgevingstemperatuur. De filtratietijd werd steeds 

beperkt tot maximaal drie uur. Als te lang gewacht wordt, zal de massa van een gefiltreerde 

druppel water namelijk kleiner worden dan de massa water die verdampt in de tijdspanne tussen 

het vallen van twee druppels.  

 

Er werden zweltesten uitgevoerd op ALG-MOD’s die al dan niet verrijkt waren met bacteriële 

sporen. Uit de testen bleek dat de sporen geen significante invloed hadden op de zwelverhouding 

van de ALG-MOD’s. Aangezien de sporen heel klein (± 1 µm) en bovendien elektrisch neutraal zijn, 

kunnen ze weinig invloed hebben op de SAP-eigenschappen die de zwelverhouding bepalen. Er 

wordt bijgevolg geen onderscheid gemaakt tussen beide soorten ALG-MOD’s. Daarom worden de 

zwelverhoudingen van bijvoorbeeld AM 1 en AM 1b samen beschouwd (onder de noemer ‘AM 1’).   

 

In principe is het niet mogelijk met de gebruikte filtratietest de exacte zwelverhouding te 

berekenen. Als gevolg van capillaire werking zal er altijd wat vloeistof achterblijven in de poriën 

tussen de gezwollen SAP-deeltjes in de trechter. Dit effect is des te groter bij SAP’s met kleine 

deeltjes. De hoeveelheid water die niet doorfiltert ten gevolge van capillaire werking is bij deze 

methode wel kleiner in vergelijking met de theezakmethode. In de theezakmethode worden de 

SAP-korrels tegen elkaar gedrukt door de wand van de theezak. Hierdoor zijn de poriën tussen de 

SAP-korrels kleiner en is de capillaire werking groter. De capillaire werking kan minimaal gehouden 

worden als de filtratie onder een vacuüm uitgevoerd wordt. Om het effect van de capillaire werking 

volledig weg te werken kan de zwelverhouding bepaald worden met behulp van microscopie. In 

deze methode wordt de omvang van de SAP-korrel vergeleken in droge en gezwollen toestand. Dit 

is de meest exacte maar tegelijk ook de meest tijdrovende methode. (Snoeck et al. 2012c) 

 

IV. Resultaten en discussie 
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1.1.1.1. Zwelverhouding in water 

De gemeten zwelverhouding in water zijn samengevat in Figuur 58. SAP D en E hebben de grootste 

zwelverhouding (450 à 500 g/gSAP). SAP F, XL en het ALG-MOD hebben de kleinste zwelverhouding 

(<200 g/gSAP). De zwelverhouding van de overige SAP’s ligt tussenin (300 à 400 g/gSAP). In de 

literatuur worden gelijkaardige zwelverhoudingen gevonden voor polyacrylaten en copolymeren 

van acrylaat en acrylamide. (Lee et al. 2010, Schröfl et al. 2012, Snoeck et al. 2012b, Snoeck et al. 

2012a, Snoeck et al. 2012c) 

 
Figuur 58 Zwelverhoudingen van de SAP’s in water rw [g/gSAP] 

 

Het effect van de korrelgrootte op de SAP’s kan bestudeerd worden aan de hand van de reeks Po-

Mi-Me-XL. Deze SAP’s hebben namelijk allen dezelfde samenstelling maar verschillen in hun 

korrelgrootte. rw,Po, rw,Mi en rw,Me zijn significant gelijk maar rw,XL is significant kleiner. Op basis 

hiervan wordt besloten dat de korrelgrootte geen invloed heeft zolang deze onder een bepaalde 

grens blijft. Indien deze grens overschreden wordt, verkleint de zwelverhouding met toenemende 

korrelgrootte. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het polymeer in de kern van de korrel niet 

evenveel kan zwellen als het polymeer langs de rand van de korrel. De buitenkant houdt het 

zwellen van de binnenkant immers tegen waardoor minder water opgenomen kan worden. 

 

De lage zwelverhouding van SAP F kan verklaard worden op basis van zijn dimensies. In 

tegenstelling tot de andere SAP’s, die kunnen uitzetten in de drie hoofdrichtingen, kan SAP F slechts 

uitzetten in de omtreksrichting en de tangentiële richting. De uitzetting in de lengterichting is 

onbeduidend aangezien de polymeerketens ten gevolge van het extrusieproces vooral volgens de 

lengterichting van de vezel georiënteerd zijn. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat polyacrylaten een goede basis vormen voor SAP’s. Dit komt door 

de grote aanwezigheid van hydrofiele groepen (i.e. de acrylaten).  Gecrosslinkte 

natriumpolyacrylaten (SAP D en E) zetten beter uit dan gecrosslinkte kaliumpolyacrylaten (SAP B, 

Po, Mi, Me en XL). Het grote verschil tussen de twee types polyacrylaten is het type kation dat het 

negatief geladen acrylaat neutraliseert. Het kaliumkation is omvangrijker dan het natriumkation en 

zal het acrylaat beter afschermen. Dit belemmert de infiltratie van water in het polymeer. Dit 

fenomeen wordt in de volgende paragraaf uitvoerig besproken. (Schröfl et al. 2012, Snoeck et al. 

2012b, Snoeck et al. 2012c) 

Een tweede verklaring voor de goede zweleigenschappen van SAP D en E is hun korrelvorm. Deze 

twee SAP’s zijn, in tegenstelling tot andere SAP’s, minder massief van vorm. Ze hebben 
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daarentegen een meer poreuze structuur aangezien ze bestaan uit meerdere samengeklitte sferen 

(zie Figuur 21). Zoals uitgelegd voor SAP XL kan een massieve vorm een belemmering vormen voor 

het zwellen van een SAP-korrel. Daarenboven kan er tengevolge van de capillariteit water blijven 

hangen tussen de sferen of in de ingekapselde sferen. Er wordt opgemerkt dat de korrelvorm van 

SAP D en E een gevolg van hun productiemethode, zijnde suspensiepolymerisatie. 

 

Na-Alg en Ca-alg bezitten beide een kleine zwelverhouding. In theorie is Na-Alg geen SAP aangezien 

het niet gecrosslinkt is. Bijgevolg lost Na-alg op in water waardoor de zwelverhouding in theorie nul 

moet zijn. De kleine zwelverhouding die alsnog wordt opgemeten is het gevolg van meetfouten en 

evaporatie. Zoals op Figuur 28 te zien wordt ieder monomeer in theorie gecrosslinkt met een ander 

monomeer door middel van een Ca2+-ion (i.e. ionische crosslinking). Dit leidt tot een hoge graad van 

crosslinking wat een mogelijke verklaring is voor de kleine zwelverhouding. Verder zorgt het 

omvangrijke Ca2+-ion dat de negatieve ladingswolken efficiënt afgeschermd worden.  

 

Het effect van crosslinking is duidelijk te zien bij de ALG-MOD’s (zie dalende pijl op Figuur 58). Een 

hogere graad van crosslinking leidt tot een lagere zwelverhouding (rw,ALG-MOD 1 > rw,ALG-MOD 2 > 

rw,ALG-MOD 3). De crosslinks zorgen er voor dat de polymeerketens zich minder makkelijk van elkaar 

kunnen verwijderen. Hierdoor kan minder water opgenomen worden en zal de zwelverhouding 

kleiner zijn. (Schröfl et al. 2012) 

De ALG-MOD’s bezitten een kleinere zwelverhouding dan de commerciële SAP’s. Dit was te 

verwachten aangezien de ALG-MOD’s een totaal verschillende samenstelling hebben. De 

ALG-MOD’s zijn opgebouwd uit alginaten en de commerciële SAP’s uit (co)polymeren van acrylaten 

en acrylamiden. In navolgende worden enkele mogelijke verklaringen gegeven waarom beide 

materialen verschillend reageren. Een eerste mogelijke verklaring hiervoor is dat de commerciële 

SAP’s minder gecrosslinkt zouden zijn. Dit kan echter niet met zekerheid gezegd worden aangezien 

niet exact geweten is in welke mate de commerciële SAP’s gecrosslinkt zijn. Een tweede verklaring 

houdt ook verband met crosslinks. De ALG-MOD’s zijn gecrosslinkt door methacrylzuuranhydride. 

Gebruik maken van een ‘langere crosslinkmolecule’ kan tot gevolg hebben dat de polymeerketens 

zich verder van elkaar kunnen verwijderen en dus meer kunnen zwellen. Op Figuur 32, dewelke de 

structuur van ALG-MOD toont, is ook te zien dat monomeren van ALG-MOD veel omvangrijker zijn 

dan deze van de commerciële SAP’s. Dit kan er toe leiden dat de negatieve lading op het 

zuurstofatoom beter afgeschermd wordt. 

 

De snelheid waarmee het filtreren geschiedt, hangt samen met de korrelgrootte. Algemeen kan 

gesteld worden dat SAP’s met kleine korrels trager zullen filtreren. Dit is ook te verwachten omdat 

de kleine SAP-korrels zullen leiden tot kleinere poriën tussen de korrels en bijgevolg een grotere 

capillaire werking. 

 

De zweltesten werden op dezelfde SAP’s uitgevoerd door (Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013). De 

zwelverhoudingen lagen gemiddeld iets lager maar vertonen geen significante verschillen met 

Figuur 58. 
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1.1.1.2. Zwelverhouding in cementfiltraat 

De gemeten zwelverhouding in cementfiltraat zijn samengevat in Figuur 59. In Figuur 60 wordt een 

vergelijking gemaakt tussen rw en rCF. Het is duidelijk dat de zwelverhouding in cementfiltraat veel 

kleiner is dan de zwelverhouding in water. Hiervoor zijn twee mechanismen verantwoordelijk: 

afscherming van de negatieve ladingen op de polymeerketens24 en sterke complexatie. Zoals 

uitgelegd in de literatuurstudie (§II.3.1) zijn de zwelgeigenschappen van een SAP deels toe te 

schrijven aan de aanwezigheid van hydrofiele groepen zoals bijvoorbeeld de 

natriumcarboxylaatgroep (-COONa). In deze groep bestaat een ionische binding tussen het negatief 

geladen zuurstofatoom en het Na+-kation. Het zuurstofatoom kan gezien worden als een 

omvangrijke negatieve ladingswolk en water (dat een dipool is) zal zich richten naar deze 

ladingswolk. Door dit richten zal het water in het SAP infiltreren (i.e. drijvende kracht van osmose) 

en zal het SAP zwellen. Dit wordt echter gehinderd doordat de negatieve ladingswolk afgeschermd 

wordt door een kation. Hoe omvangrijker het kation, hoe groter dit effect. Dit was de reden 

waarom natriumpolyacrylaten meer zwellen dan kaliumpolyacrylten. Het Na+-kation is immers 

kleiner dan het K+-kation. Cementfiltraat bezit Ca2+-kationen en wanneer het SAP zwelt zullen deze 

kationen samen met het water infiltreren in het SAP. Daar zullen ze aangetrokken worden door de 

negatieve ladingswolken. Aangezien Ca2+ veel groter is dan Na+ zal deze negatieve ladingswolk veel 

beter afgeschermd worden. Hierdoor wordt de verdere indringing van water verhinderd. 

Het tweede effect, sterke complexatie, houdt ook verband met deze negatieve ladingswolken. Het 

Ca2+-kation kan immers met twee van deze ladingswolken een ionische binding vormen waardoor 

een ionische crosslinking ontstaat analoog aan deze uit Figuur 28. Zoals in de vorige paragraaf 

uitgelegd is, gaat een hogere graad van crosslinking gepaard met een kleinere zwelverhouding. (Lee 

et al. 2010, Snoeck et al. 2012b, Snoeck et al. 2012c) 

 

 
Figuur 59 Zwelverhouding van de SAP's in CF: rCF,kraan (blauw) en rCF,demin (rood) [g/gSAP] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Eng. Charge screening effect 
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Figuur 60 Vergelijking van de zwelverhoudingen in water en rCF,kraan [g/gSAP] 

 

In deze paragraaf worden de gemeten zwelverhoudingen rCF naast elkaar gebruikt met de 

zwelverhoudingen uit (Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013). De uitgevoerde zweltesten zijn getest in 

cementfiltraat dat gemaakt is op basis van kraantjeswater en zullen aangeduid worden met rCF,kraan. 

De zwelverhoudingen uit (Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013) zijn daarentegen uitgevoerd in 

cementfiltraat op basis van gedemineraliseerd water en zullen aangeduid worden met rCF,demin. 

Aangezien kraantjeswater een hogere ionenconcentratie bezit is rCF,kraan (gemiddeld 60%) kleiner 

dan rCF,demin. Zoals reeds uitgelegd, zijn kleine zwelverhoudingen veel meer onderhevig aan 

meetfouten. Dit verklaart onder meer de grote variantie op de resultaten van rCF,kraan. Om de 

reproduceerbaarheid van de resultaten uit (Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013) te testen werden in 

het kader van dit onderzoek ook zwelproeven op SAP Mi uitgevoerd met cementfiltraat op basis 

van gedemineraliseerd water. Er werd geen significante verschillende zwelverhouding opgemeten. 

 

Op basis van rCF,kraan kunnen volgende besluiten genomen worden: 

- Ook hier is het effect van verschillende graden van crosslinking zichtbaar. Dit werd in Figuur 

59 aangeduid met een pijl; 

- De zwelverhouding voor ALG-MOD is significant beter dan voor de meeste commerciële 

SAP’s. Verder zal de zwelverhouding van  ALG-MOD het minst gereduceerd worden 

wanneer water door cementfiltraat vervangen wordt. In vorige paragraaf werd gesteld dat 

de kleinere zwelverhouding in water verklaard kan worden door de ingewikkelde structuur 

van de monomeren die de negatieve ladingswolk zullen afschermen. Aangezien de 

ladingswolken reeds gedeeltelijk afgeschermd worden, zal er (relatief gezien) minder 

verlies aan zwelverhouding optreden wanneer ze daarenboven door Ca2+-ionen uit 

cementfiltraat afgeschermd worden; 

- Na-alg ‘zwelt’ veel alhoewel het eigenlijk niet zou mogen zwellen aangezien het geen SAP 

is. Het ‘zwelt’ zelfs meer in cementfiltraat dan in water. Een eerste mogelijke verklaring is 

dat de Na+-ionen vervangen zullen worden door de Ca2+-ionen uit het cementfiltraat 

waardoor ionische crosslinks kunnen ontstaan. Hierdoor wordt een netwerk gevormd dat 

water kan vasthouden (i.e. een SAP). Een tweede mogelijke verklaring hiervoor is dat Na-alg 

een neerslag vormt in een alkalisch milieu en dat een deel van het water in deze reactie 

verbruikt wordt. Deze hypothese werd in het kader van dit onderzoek niet verder 

onderzocht.  
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Op basis van rCF,demin kan besloten worden dat de zwelverhoudingen in cementfiltraat zich op 

ongeveer dezelfde manier verhouden als de zwelverhoudingen in water. Er zijn slechts twee 

verschillen. 

Als eerste is te zien dat de zwelverhoudingen van de polynatriumacrylaten (SAP D en E) nu lager 

liggen dan die van de polykaliumacrylaten (SAP B, Po, Mi, Me en XL) terwijl dit bij water omgekeerd 

is. Hieraan wordt een gelijkaardige verklaring gegeven als bij ALG-MOD. In de polykaliumacrylaten 

is de negatieve ladingswolk initieel reeds meer afgeschermd door het kation. Het relatieve verschil 

dat gecreëerd wordt door een afscherming door het grotere Ca2+ is bij kaliumpolyacrylaten 

bijgevolg kleiner dan bij natriumacrylaten. Dit zorgt ervoor dat de zwelverhoudingen van 

kaliumpolyacrylaten minder zullen zakken. 

SAP F heeft een gelijkaardige zwelverhouding in cementfiltraat als de andere SAP’s terwijl SAP F in 

water juist de kleinste zwelverhouding van alle commerciële SAP’s had. Hiervoor werd geen 

sluitende verklaring gevonden. 

 

Verder moet ook opgemerkt worden dat de ware zwelverhouding in mortel of beton kleiner zal zijn 

dan rCF. Dit komt doordat het zwellen belemmert wordt door het gewicht van de omringende 

specie. (Snoeck et al. 2012b) 

 

De waarden voor de zwelverhoudingen in cementfiltraat die in de literatuur gevonden worden 

variëren tussen 10 en 60 g/gSAP en neigen iets meer naar rCF,kraan dan naar rCF,demin. Er zijn grote 

verschillen te herkennen in de werken onderling wat doet vermoeden dat niet alle cementfiltraten 

op dezelfde wijze gemaakt zijn. (Jensen & Hansen 2001, Lee et al. 2010, Schröfl et al. 2012, Snoeck 

et al. 2012b, Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c) 

 

1.1.2. Kinetiek 

De resultaten van de vortexproeven samen met de resultaten van (Snoeck, D., ongepubliceerd, 

2013) zijn weergegeven in Figuur 61. De gebruikte hoeveelheden SAP zijn gebaseerd op de 

gemeten zwelverhoudingen in gedemineraliseerd water uit Figuur 58.  

 
Figuur 61 Resultaten vortexproeven: zweltijd tvortex [s] 

SAP Me niet afgebeeld 



71 
 

De gemeten waarden en de waarden uit (Snoeck, D., ongepubliceerd, 2013) bezitten dezelfde trend 

maar de absolute waarden van de zweltijd tvortex zijn verschillend. Dit is ook begrijpelijk. De 

resultaten van vortexproef zijn namelijk heel moeilijk herhaalbaar aangezien 

- Het gebruikte materiaal kan verschillen (verschillende roerder, roertafel, enz.) ; 

- De wijze waarop het droge SAP in de vortex gegoten wordt ook van belang is (cf. infra); 

- De proef subjectief is. Verschillende personen zullen immers op een verschillend tijdstip 

oordelen dat de vortex verdwenen is. 

 

SAP’s Me en XL werden ook getest maar er werden weinig relevante resultaten bekomen. Voor SAP 

Me werd een tvortex van ongeveer 1500 s gemeten en voor SAP XL was het niet mogelijk de 

vortexproef te vervolledigen. De SAP-deeltjes waren te groot waardoor de vortex bleef bestaan. Op 

Figuur 61 kan bovendien gezien worden dat SAP’s met grote korrels (bijvoorbeeld SAP B, D en Mi) 

en bijhorende grote tvortex, een grotere standaardafwijking gepaard gaat. Hieruit kan besloten 

worden dat de vortexproef best gebruikt kan worden voor SAP’s met kleine deeltjes.  

 

Dat grotere SAP-deeltjes een grotere tvortex met zich meebrengen kan ook afgeleid worden uit de 

zweltijden van de Po-Mi-Me-XL-reeks. Bij grotere SAP-deeltjes duurt het immers langer vooraleer 

het water tot de kern van het deeltje is doorgedrongen en de maximale zwelcapaciteit bereikt kan 

worden. Het zijn ook telkens de kleinste dimensies van een SAP die bepalend zijn voor de zweltijd. 

Zo is de kleine zweltijd van SAP F te danken aan zijn kleine vezeldiameter. Hierdoor kan het 

volledige SAP-deeltje heel snel verzadigd worden. 

 

Vergelijking Figuur 21 (= SAP’s onder elektronenmicroscoop) maakt duidelijk dat een grotere 

specifieke oppervlakte [m2/kg] zorgt voor een kleinere zweltijd. Dit is vooral duidelijk voor SAP E dat 

bestaat uit meerdere kleine aaneengeklitte, gekrompen deeltjes en aldus een poreuze structuur 

vormt. In tegenstelling tot een sferisch partikel kan het water hier op vele plaatsen geabsorbeerd 

worden door het SAP. 

 

Een grotere graad van crosslinking zorgt voor een minder doorlatende structuur en bijgevolg voor 

een langere zweltijd. Aangezien de graad van crosslinking van de gebruikte SAP’s niet bekend is, 

kan dit echter niet experimenteel bevestigd worden. (Buchholz) 

 

De manier waarop het SAP in de vortex wordt gebracht is van belang. Dit geldt des te meer voor 

SAP’s met een kleine diameter. Meer specifiek worden vooral SAP Po en H bedoeld. Wanneer deze 

SAP’s in één snelle beweging in het midden van de vortex worden gebracht zullen deze 

samenklitten en gevangen blijven op de bodem van de vortex. Dit brengt onvermijdelijk een 

grotere tvortex met zich mee. Om dit verschijnsel van samenklitten te vermijden werd het SAP 

geleidelijk toegevoegd langs de zijkant van de vortex. Bij SAP Po bleken deze maatregelen 

onvoldoende en klitten de SAP-deeltjes altijd onvermijdelijk samen. Dat dit verschijnsel een 

belangrijke invloed kan hebben op tvortex blijkt uit volgend voorbeeld. Bij SAP H bedroeg tvortex 131 s 

wanneer het met één snelle beweging in de vortex werd gegoten en slechts 25 s wanneer het 

geleidelijk werd toegevoegd. De afzonderlijke SAP-deeltjes moeten dus steeds vrij in contact staan 

met de beschouwde vloeistof. 
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1.2. Vloeimaat 
Om de proefresultaten met elkaar te kunnen vergelijken werd er in dit werk naar gestreefd om de 

vloeimaat van alle gebruikte mortels constant te houden door de toegevoegde hoeveelheid water 

te variëren. De SAP’s zullen immers water opnemen tijdens het mengen waardoor de vloeimaat 

wijzigt. De theoretische hoeveelheid extra mengwater die moet toegevoegd worden is 

                    . Nu werden in paragraaf 1.1.1 twee waarden gepresenteerd voor rCF: 

rCF,kraan en rCF,demin. Hiermee stemmen respectievelijk mw,extra,th,kraan en mw,extra,th,demin overeen. Beide 

zijn samen met de werkelijk toegevoegde hoeveelheid extra mengwater (mw,extra,werk) voorgesteld in 

Tabel 10. In deze tabel wordt samengevat hoeveel extra mengwater aan de ECC- of normmengsels 

toegevoegd moet worden om de referentievloeimaat te bekomen. De referentievloeimaat 

bedraagt ongeveer 16,5 cm voor de ECC-mengsels en 21 cm voor de normmengsels. Het blijkt dat 

mw,extra,werk heel moeilijk te voorspellen valt op basis de zwelverhoudingen in cementfiltraat. 

mw,exra,werk ligt doorgaans tussen mw,extra,th,kraan en mw,extra,th,demin. Zoals hieronder uitgelegd wordt, 

hangt de vloeimaat sterk van het gebruikte cement en vliegas waardoor het niet mogelijk is mw,extra, 

werk te voorspellen op basis van enkel rCF. Verder hangt mw,extra,werk ook af van de snelheid waarmee 

het water wordt geabsorbeerd. 

De waarden rCF en mw,extra,werk zijn wel in lichte mate proportioneel met elkaar. Neem als voorbeeld 

SAP H die een lage rCF heeft. Voor deze SAP moest zelfs bijna geen extra mengwater toegevoegd 

worden om de juist vloeimaat te bekomen. SAP G heeft daarentegen een hoge rCF en er moet 

bijgevolg veel extra mengwater toegevoegd worden. Er mag echter niet te veel water toegevoegd 

worden aangezien dit leidt tot een lagere sterkte (cf. infra). Dit werd ook waargenomen in (Schröfl 

et al. 2012) en (Reinhardt & Assmann 2009). 
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Tabel 10 Vergelijking van het extra mengwater dat in werkelijkheid en in theorie toegevoegd moet worden 

  Vloeimaat 
[cm] 

Extra mengwater [m] 

 
  

mw,extra,werk mw,extra,th,kraan mw,extra,th,demin 

EC
C

-m
en

gs
el

s 

REF 16,5 0 0 0 

A1 15 130 114 204 

B1 17 75 53 194 

D0,5 14 35 12 87 

D1 13 75 23 174 

E0,5 14,5 45 15 90 

E1 14,5 75 30 180 

F0,5 16 75 37 78 

F1 12,5 75 73 157 

G0,5 16 105 50 78 

G1 16 210 100 157 

H0,5 18,5 0 10 67 

H1 17 0 20 134 

Po0,5 17,5 85 43 97 

Po1 17 200 87 194 

Mi0,5 16 45 43 99 

Mi1 15 105 87 197 

Me0,5 17 20 68 97 

Me1 16 55 137 194 

XL1 17,5 90 67 124 

N
o

rm
m

en
gs

e
ls

 REF 21 0 0 0 

Na-Alg0,5 21,5 30 110 n.v.t. 

Ca-Alg0,5 21 10 27 n.v.t. 

Ca-Alg1 20,5 15 54 n.v.t. 

 

 

Zoals aangehaald werd in paragraaf III.2.6.2.1, werden de gebruikte mortels  gemaakt met 

verschillende soorten vliegas. Het gebruikte vliegas werd op twee verschillende manieren bewaard. 

Zoals blijkt uit volgende voorbeelden heeft dit een grote invloed op de vloeimaat 

- Afhankelijk van het gebruikte vliegas kan de referentievloeimaat van ECC-mengsels variëren 

tussen 16 en 21 cm; 

- Tijdens het maken van de ECC-mortels met SAP G (0,5 m%) werd overgeschakeld van VA1 

naar VA2. De vloeimaat wijzigde van 16 cm naar 19 cm. 

 

Om vergelijkbare resultaten te bekomen werd voor iedere wijziging in mortelsamenstelling 

(bijvoorbeeld nieuwe zak cement of nieuwe lading vliegas) een nieuw SAP-loos referentiemengsel 

gemaakt en de vloeimaat opgemeten. De SAP-mortels die met hetzelfde cement en vliegas worden 

gemaakt moeten dezelfde vloeimaat als dit referentiemengsel bereiken. 
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Merk ook op dat de SAP’s eigenlijk zorgen voor extra fijn materiaal in de betonspecie. Ze kunnen 

daardoor een smerend effect hebben op de (grove) aggregaten en voor een hogere vloeimaat 

zorgen. (Schröfl et al. 2012) 

 

Soms is het niet mogelijk de gewenste vloeimaat te bekomen en wordt geopteerd voor een lagere 

vloeimaat. Voor bepaalde SAP’s is het immers zo dat vloeimaat niet meer toeneemt eens het een 

bepaalde waarde bereikt. Een voorbeeld hiervan is gegeven in Figuur 62. Meer water toevoegen 

aan dit mengsels resulteert enkel in segregatie. De vloeimaat van de mortelhoop zelf blijft dezelfde. 

De maximale hoeveelheid water die toegevoegd mag worden vooraleer segregatie optreedt valt 

moeilijk vast te leggen. Het staat wel vast dat deze maximumhoeveelheid afhangt van het gebruikte 

cement en vliegas en de massa van het toegevoegde SAP.  

 
Figuur 62 Het is niet altijd mogelijk de gewenste vloeimaat te bekomen. 

 

1.3. Sterkte en sterkteherwinning 
In deze paragraaf worden eerst de resultaten besproken van de vierpuntsbuigproeven op de 

mengsels die meervoudige scheurvorming vertonen. Deze proeven worden gebruikt om de invloed 

van de commerciële SAP’s op de eerste-scheur-sterkte te bepalen. De vierpuntsbuigproeven 

worden ook gebruikt om de herwinning in sterkte na 28 dagen heling te karakteriseren. 

Daarna worden de driepuntsbuig- en drukproeven op de alginaten (normmengsels) besproken om 

hun invloed op de algemene sterkte te bepalen.  

 

 

1.3.1. Vierpuntsbuigproeven 

Met de vierpuntsbuigproeven worden σ-ε-diagrammen bekomen zoals deze op Figuur 63 en Figuur 

64. Op Figuur 63 zijn twee diagrammen getoond waarbij het prisma eerst tot bezwijken werd belast 

en vervolgens (na 28 dagen heling) tot bezwijken werd herbelast. De meeste bekomen diagrammen 

hebben een vloeiende vorm zoals deze op Figuur 63 (a). De andere diagrammen hebben een vorm 

zoals op Figuur 63 (b). Op laatstgenoemde is heel duidelijk zichtbaar wanneer nieuwe scheuren 

gevormd worden. Iedere nieuwe scheur correspondeert namelijk met één van de dalingen die op 

de figuur te zien is. Dit betekent niet dat de vorming van een nieuwe scheur niet herkend kan 

worden op de linkerfiguur. Op deze figuren kan scheurvorming namelijk herkend worden door een 

lichte daling van de curve. De scherpe dalen op de rechterfiguur zijn te wijten aan een plotse en 

snelle vorming van een scheur waarbij op een korte tijd veel energie vrijkomt.  Merk evenwel op 
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dat niet iedere scheur leidt tot een zichtbare daling in het σ-ε-diagram. De prisma’s van Figuur 63(a) 

en Figuur 63(b) zullen bijvoorbeeld meer dan respectievelijk zeven en zes scheuren vertonen. 

Op Figuur 64 is een diagram getoond waarbij het prisma eerst tot 1% rek werd belast en vervolgens 

(na 28 dagen heling) herbelast werd tot bezwijken. Aangezien het merendeel van de prisma’s eerst 

tot 1% rek werden belast, zijn de meeste σ-ε-diagrammen van dit type. 

Indien zowel het ontlastingsdeel als het stijgende deel van de herbelastingscurve worden 

weggelaten, wordt een σ-ε-diagram bekomen dat vloeiend in elkaar overloopt. Gelijkaardige 

diagrammen werden bekomen in (Homma et al. 2009) en  (Snoeck et al. 2012c). 

 

 
Figuur 63 σ-ε-diagrammen voor prisma's die eerst tot bezwijken belast werden en vervolgens (na 28 dagen helen) tot 

bezwijken herbelast werden. 

 

 
Figuur 64 σ-ε-diagrammen voor prisma's die eerst tot 1% rek belast werden en vervolgens (na 28 dagen helen) tot 

bezwijken herbelast werden. 
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Met behulp van de vierpuntsbuigproeven wordt de invloed van de SAP’s op de volgende drie 

eigenschappen onderzocht: 

- invloed op de sterkte; 

- invloed op de sterkteherwinning na 28 dagen helen; 

- invloed op de ductiliteit (en het meervoudige scheurvormingsgedrag). 

 

Om de invloed van de SAP’s op de mortelsterkte te onderzoeken, wordt gewerkt met de eerste-

scheur-sterkte σfc,eerste belasting. Deze parameter werd reeds gedefinieerd in de literatuurstudie 

(§II.5.2). Om de invloed op de sterkteherwinning te onderzoeken, wordt gewerkt met de parameter 

λ die gedefinieerd wordt als   
                

                    
. Hierin is σfc,herbelasting de eerste-scheur-sterkte bij 

herbelasting. De sterkteherwinning wordt bepaald voor de drie verschillende 

bewaaromstandigheden: λND, λ90 en λ60. Om de invloed op de ductiliteit te onderzoeken wordt 

gewerkt met MC. Deze parameter werd ook reeds gedefinieerd in de literatuurstudie (zie Figuur 9 

op pagina 13). 

 

Het bereiken van σfc,eerste belasting is gemakkelijk te herkennen en gaat doorgaans gepaard met het 

verschijnen van een kleine piek (bijvoorbeeld rechterdiagram van Figuur 63). Het bepalen van 

σfc,herbelasting is minder eenduidig. Deze valt slecht te herkennen aan een verandering van de 

richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de curve. Dit is geïllustreerd in Figuur 65. 

 
Figuur 65 Bepaling van σfc door de verandering in richtingscoëfficiënt van de raaklijn. 
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De waarden van σfc,eerste belasting, λND, λ90 en λ60 zijn weergegeven in Figuur 66 en Tabel 11.  

 

 
Figuur 66 Eerste-scheur-sterkte bij eerste belasting (σfc,eerste belasting) en de herwinning in eerste-scheur-sterkte bij 

bewaring van de proefstukken in nat-droogcycli (λND), 90% RV (λ90) en 60% RV (λ60) 

 

 
Tabel 11 Overzicht van de resultaten: mw,extra,werk, vloeimaat, σfc,eerste belasting, λND, λ90, λ60 en MC voor alle mengsels 

 
mw,extra,werk Vloeimaat σfc,eerste belasting λ60 λ90 λNC MC 

 
[ml] [cm] [Mpa] n [%] n [%] n [%] n [%] n 

D0,5 35 13 7,7 ± 1,2 13 45,6 ± 7,0 3 53,7 ± 5,3 4 64,6 ± 6,9 3 3,2 ± 1,0 3 

D1 75 13 7,2 ± 0,8 13 39,6 ± 5,1 3 50,6 ± 6,4 4 57,9 ± 5,0 3 3,8 ± 1,3 3 

E0,5 45 14,5 7,2 ± 0,8 16 33,8 ± 11,1 3 41,0 ± 7,1 4 46,8 ± 7,4 4 2,1 ± 0,8 6 

E1 75 15 6,7 ± 0,8 16 36,4 ± 7,7 3 53,1 ± 3,0 3 64,3 ± 3,2 3 3,0 ± 1,0 6 

F0,5 75 16 6,2 ± 0,5 14 43,1 ± 5,3 3 55,5 ± 8,6 4 62,7 ± 9,2 4 2,4 ± 0,6 3 

G0,5 105 17,5 5,7 ± 0,5 14 38,0 ± 7,2 3 47,7 ± 9,4 4 56,8 ± 2,9 4 5,4 ± 1,1 3 

H0,5 0 18,5 6,9 ± 0,6 14 52,0 ± 3,1 3 62,6 ± 4,6 4 69,0 ± 2,6 4 5,3 ± 1,7 3 

H1 0 17 6,5 ± 0,5 13 58,6 ± 3,2 3 61,2 ± 3,7 4 66,0 ± 8,0 3 4,1 ± 0,9 3 

Po0,5 85 17 5,4 ± 0,4 13 55,1 ± 11,8 3 68,2 ± 7,8 3 80,0 ± 7,1 4 6,4 ± 0,5 3 

Mi0,5 45 16 5,5 ± 0,8 12 45,2 ± 6,2 3 80,3 ± 1,7 3 83,8 ± 8,6 3 5,0 ± 1,6 3 

Mi1 105 15 4,9 ± 0,5 13 58,3 ± 14,1 3 72,3 ± 9,4 3 86,8 ± 2,8 4 5,3 ± 2,1 3 

Me0,5 20 17 6,0 ± 0,8 13 62,6 ± 2,2 3 69,7 ± 6,4 3 75,0 ± 5,0 4 3,2 ± 1,0 3 

Me1 55 16 5,1 ± 0,7 12 45,9 ± 13,1 3 47,7 ± 1,2 3 81,7 ± 7,8 3 4,1 ± 2,2 3 

REF 0 16,5 7,4 ± 0,6 21 34,7 ± 2,1 3 42,0 ± 8,6 4 53,3 ± 6,8 8 4,2 ± 1,1 6 

 

1.3.1.1. Sterkte 

De eerste-scheur-sterkte van  SAP’s D, E en H is niet significant verschillend van deze van het 

referentiemengsel. Alle andere SAP’s zorgen voor een verlaging van de eerste-scheur-sterkte. 

 

De sterkte wordt bepaald door de porositeit. De SAP’s creëren macroporiën en zorgen bijgevolg 

voor een hogere porositeit. De extra porositeit ten gevolge van de SAP’s wordt bepaald door de 

grootte van de gezwollen SAP-korrels na uitzetten en hangt bijgevolg af van de zwelverhouding, 
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zweltijd, retentiecapaciteit en (droge) korrelgrootte. Deze eigenschappen zijn gelinkt aan de 

hoeveelheid extra mengwater (= mwextra,werk). De hoeveelheid extra mengwater is namelijk gelijk aan 

de hoeveelheid geabsorbeerd water (zie §1.2) en zal bijgevolg de door de SAP’s gecreëerde 

porositeit en bijgevolg de sterkte bepalen. 

Het effect van het mengwater is geïllustreerd op Figuur 67 voor de vierpuntsbuigproef (links) en de 

drukproef (rechts). Vooral bij de normmengsels is een heel duidelijke correlatie te zien tussen de 

druksterkte en het extra mengwater. 

 

 
Figuur 67 σfc,eerste belasting (voor vierpuntsbuigproeven) en druksterkte (voor drukproeven na driepuntsbuigproeven) in 

functie van de extra hoeveelheid mengwater  

 

In Figuur 66 is te zien dat een hogere dosering van de SAP’s leidt tot een matig lagere sterkte. Als er 

meer SAP wordt toegevoegd, is de gecreëerde porositeit hoger. Hierdoor is een kleinere effectieve 

oppervlakte beschikbaar voor het opnemen van de trekspanning die heersen in de onderkant van 

het gebogen prisma. (Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c) 

Het gebruik van SAP’s zal niet enkel zorgen voor een grotere porositeit maar ook voor een sterkere 

microstructuur. Het geabsorbeerde water zal er namelijk voor zorgen dat een hogere 

hydratatiegraad bereikt kan worden en een sterkere cementmatrix bekomen wordt (i.e. interne 

heling). De sterktedaling door de hogere porositeit en de sterktestijging door de hogere 

hydratatiegraad kunnen elkaar compenseren. Dit kan een verklaring zijn waarom sommige 

mengsels even sterk tot zelfs sterker zijn dan het referentiemengsel. (Jensen & Hansen 2001) 

 

Het is niet mogelijk conclusies te trekken omtrent het effect van de SAP-samenstelling 

(bijvoorbeeld natriumpolyacrylaat versus kaliumpolyacrylaat) op de sterkte. Dit zou vereisen dat er 

van beide types een SAP beschikbaar is met dezelfde korrelgrootte en zweleigenschappen, wat niet 

het geval is. Er is wel een vermoeden dat de samenstelling geen invloed heeft op de sterkte. 

Hierboven werd namelijk aangetoond dat vooral de gecreëerde porositeit van belang is voor de 

sterkte. (Schröfl et al. 2012) 

 

Het is te verwachten dat kleinere korrels een grotere sterktereductie met zich meebrengen doordat 

ze een grotere reductie van de effectieve oppervlakte met zich meebrengen. Dit werd bijvoorbeeld 

geobserveerd in (Snoeck et al. 2012a) en (Snoeck et al. 2012c) maar werd in dit onderzoek niet 

waargenomen. Mengsels Po0,5, Mi0,5 en Me0,5 hebben namelijk geen significant verschillende 

sterkte. 

 

De hoge sterkte van mengsel H0,5 kan ook verklaard worden door zijn korrelvorm. SAP H  bestaat 

namelijk uit bolvormige deeltjes die een kleinere spanningsconcentratie teweeg brengen dan de 

bulkvormige deeltjes (SAP’s A, B, G, Po, Mi en Me). Op basis van deze redenering zou verwacht 
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worden dat SAP D en E, die ook een onregelmatige vorm hebben, een grotere sterktereductie met 

zich mee brengen. Dit wordt echter niet geobserveerd. Een dergelijk ‘omgekeerd gedrag’ doet zich 

ook voor bij de ductiliteit (§1.3.1.3). Zoals hierboven aangehaald kan een sterkere microstructuur 

hier een verklaring voor zijn. De vezels van SAP F hebben een heel kleine diameter en veroorzaken 

dus kleine spanningsconcentraties. Desondanks wordt toch een redelijke grote sterkterductie 

geobserveerd. Dit kan verklaard worden doordat SAP F de neiging vertoont om samen te klitten 

tijdens het mengen. Hierdoor is het SAP minder goed verspreid over het prisma. Dit veroorzaakt 

een zwakkere doorsnede op de plaats waar de vezels geconcentreerd zijn. 

 

1.3.1.2. Sterkteherwinning 

In Figuur 66 is het effect van de bewaaromgeving op de sterkteherwinning duidelijk zichtbaar. 

Nat-droogcyli zorgen voor de meeste sterkteherwinning. Bewaring bij 60% RV presteert het slechtst 

en bewaring bij 90% RV ligt tussenin. Sterkteherwinning is mogelijk door verdergaande hydratatie 

en CaCO3-vorming die de scheur (gedeeltelijk) te dichten. Beide reacties vergen de aanwezigheid 

van water. Aangezien bij nat-droogcycli het meeste water beschikbaar is, is het logisch dat deze 

bewaarmethode de meeste sterkteherwinning geeft. Dit werd ook waargenomen in de literatuur. 

(Kim & Schlangen , Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c) 

De sterkteherwinning die optreedt bij 90% RV en 60% RV bij het gebruik van SAP’s is van dezelfde 

grootteorde als in (Snoeck et al. 2012a) en (Snoeck et al. 2012c). Daar werd een sterkteherwinning 

van 65% bij 90% RV en van 55% bij 60% RV gemeten. Daarentegen is de sterkteherwinning die werd 

waargenomen voor de referentiemengsels in 90% RV (zijnde 35%) en 60% RV (zijnde 20%) hoger 

dan deze die in de literatuur wordt waargenomen. In (Snoeck et al. 2012a) en (Snoeck et al. 2012c) 

bedroeg de sterkteherwinning minder dan 10% bij 90% RV en was die zelfs onbestaande bij 60% RV. 

Ook door (Yang 2008) werd geen sterkteherwinning gemeten in dezelfde omstandigheden. De hier 

gemeten afwijkende resultaten voor 60% RV kunnen verklaard worden aan de hand van 

meetfouten. Zoals uitgelegd in Figuur 65 wordt de eerste-scheur-sterkte bij herbelasting bepaald 

door een verandering van de richtingscoëfficiënt. Deze richtingswijziging bij referentiemengsels (in 

60% RV) is klein in vergelijking met die van SAP-mengsels. Dit doet de vraag rijzen of deze minieme 

wijziging het gevolg is van de vorming van de eerste scheur of dat het prisma bij aanvang van de 

herbelasting eigenlijk al bezweken was en deze richtingswijziging een meetfout is. Voor de gemeten 

afwijkende resultaten bij 90% RV werd totnogtoe geen sluitende verklaring gevonden. Een 

mogelijke verklaring kan verband houden met de hoge gemeten eerste-scheur-sterkte. In dit werk 

bedroeg de eerste-scheur-sterkte 6,4 ± 0,6 MPa terwijl dit in (Snoeck et al. 2012a) en (Snoeck et al. 

2012c) slechts 4,4 ± 0,4 bedroeg. 

 

Voor iedere bewaarmethode zijn de trends steeds dezelfde. SAP’s H, Po, Mi en Me vertonen 

significant betere sterkteherwinning. Alle andere SAP’s (behalve E0,5) presteren lichtjes beter maar 

het verschil is niet significant. Mengsel E0,5 presteert slechter dan alle andere mengsels. 

 

Opdat de SAP’s een merkbare invloed zouden hebben op de sterkteherwinning is het belangrijk dat 

de gevormde scheuren de SAP-korrels raken. De kans dat dit gebeurt is het grootst wanneer er veel 

SAP-korrels zijn en wanneer deze korrels bovendien groot zijn. Op basis hiervan valt te verwachten 

dat een grotere dosering een grotere sterkteherwinning met zich meebrengt. Dit effect wordt niet 

significant waargenomen. Dezelfde observatie werd ook gemaakt in (Kim & Schlangen). Een 
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mogelijke verklaring hiervoor is dat de scheuren worden ‘aangetrokken’ door de SAP-macroporiën. 

Deze poriën zorgen namelijk voor lokale spanningsconcentraties. 

 

Er is geen correlatie te vinden tussen het sterkteherstel en de zweleigenschappen (rw, rCF en tvortex). 

Dit was te verwachten aangezien de eigenschappen die waarschijnlijk het meest van belang zijn 

voor de sterkteherwinning en scheurherstel in deze fase van het onderzoek nog niet gekend zijn. 

Deze eigenschappen houden in: de hoeveelheid geabsorbeerd water die afgegeven wordt (i.e. 

ontzwellingseigenschappen), de snelheid waarmee deze afgifte gebeurt, de zweleigenschappen in 

vochtige lucht (90% RV en 60% RV), enz. Het verband tussen laatstgenoemde SAP-eigenschappen 

en de zelfheling kan het onderwerp zijn van een verdere studie. (Schröfl et al. 2012) 

 

1.3.1.3. Ductiliteit 

De MC-waarden zijn samengevat in Figuur 68 en zijn ook vermeld in Tabel 11. Alle waarden zijn 

gebaseerd op slechts drie metingen, behalve voor E0,5, E1 en REF (n=6). Algemeen kan er gezegd 

worden dat er een grote standaardafwijking aanwezig is op de resultaten en dat meer herhalingen 

nodig zijn teneinde significante resultaten te bekomen. 

De MC-waarde geeft weer hoeveel vervormingscapaciteit het prisma nog bezit na het verschijnen 

van de eerste scheur en karakteriseert de ductiliteit van het prisma.  

 

 
Figuur 68 MC van alle mengsels 

 

Een eerste conclusie luidt dat een kleine korrelgrootte een ductieler gedrag met zich meebrengt. 

Dit wordt besloten op basis van de reeks Po0,5-Mi0,5-Me0,5. Bij een SAP met kleine korrels 

(bijvoorbeeld Po) bevat het mengsel een groter aantal SAP-korrels. Bijgevolg bevinden er zich meer 

korrels ter hoogte van de ondervezel van het prisma. Deze korrels vormen macroporiën die op hun 

beurt spanningsconcentraties veroorzaken. Deze macroporiën kunnen op deze manier fungeren als 

een locatie voor scheurinitiatie. Bij kleine SAP’s zijn er dus meerdere mogelijke locaties waar 

scheurvorming kan starten en wordt een nieuwe scheur dus gemakkelijker gevormd. Daardoor kan 

het prisma een grotere vervorming bereiken vooraleer het prisma bezwijkt ten gevolge van het 

falen van de vezels (i.e. vezelbreuk of verlies van hechting). (Kim & Schlangen , Snoeck et al. 2012c) 

De vezelvormige SAP F bezit een heel kleine diameter (ø = 27 ± 3 µm). Dit zorgt voor beperkte 

spanningsconcentraties en bijgevolg gebeurt scheurinitatie moeilijker. Dit verklaart op zijn beurt de 

beperkte MC-waarde van SAP F. Een andere mogelijke verklaring is het samenklitten van de vezels 

waardoor een zwakke doorsnede gecreëerd wordt en de sterkte lager is. 

SAP D en E bezitten beide een meer onregelmatigere vorm dan de andere SAP’s. Deze 

onregelmatige vorm induceert grotere spanningsconcentraties en bijgevolg wordt een grote MC-
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waarde verwacht voor deze SAP’s. Dit is evenwel niet het geval. Zoals in de bespreking van 

σfc,eerste belasting al vermeld werd, bezitten mengsels met SAP D en E waarschijnlijk een sterkere 

microstructuur ten gevolge van een hogere hydratatiegraad. Dit kan verklaren waarom hun MC-

waarde laag blijft ondanks de grotere spanningsconcentraties. 

 

De referentiemengsels hebben een kleinere MC-waarde dan SAP’s G, H, Po en Mi. SAP’s die leiden 

tot een ductieler gedrag werden ook waargenomen door (Snoeck et al. 2012c) en (Kim & 

Schlangen). 

 

Zoals later in paragraaf 1.4 (zie Figuur 8525) over scheurdichting duidelijk zal worden, bezitten 

prisma’s met SAP D, E en F weinig scheuren met scheurwijdtes tussen 50 en 150 µm. Daarentegen 

bezitten ze doorgaans wel over een klein aantal grote scheuren. Prisma’s met SAP’s met een hoge 

MC-waarde (SAP G, H, Po, Mi) bezitten meestal meer scheuren die bovendien ook kleiner zijn. 

Dit leidt tot het besluit dat de MC-waarde een goede parameter is om het meervoudige 

scheurvormingsgedrag te karakteriseren. Kleine MC-waarden leiden tot een klein aantal grotere 

scheuren en hoge MC-waarden leiden tot een  groter aantal kleinere scheuren26. Merk op dat deze 

conclusie gebaseerd is op weinig significante MC-waarden. Om deze theorie te staven moeten 

idealiter nog meer prisma’s onderzocht worden. 

 

Het verloop van MC en de sterkteherwinning vertoont gelijkaardige trends. Mengsels met SAP G, H, 

Po en Mi hebben een hoge MC-waarde en ook een hoge herwinning aan sterkte. Dit is te 

verwachten aangezien een hoge MC-waarde gepaard gaat met (meerdere) kleine scheuren. Zoals 

geweten is, worden kleinere scheuren gemakkelijker geheeld. 

 

Er bestaat een vermoeden dat de ductiliteit van de herbelastingstak verband houdt met de 

bewaarmethode. Dit effect is te zien in Figuur 69. Bewaren in nat-droogcycli leidt tot een ductieler 

gedrag dan bewaren bij 90% RV. Bewaren bij 90% RV leidt bovendien tot een ductieler gedrag dan 

bewaren bij 60% RV. Dit is te verwachten aangezien de grootste sterkteherwinning te zien is 

wanneer de prisma’s bewaard worden in nat-droogcycli.  

Merk evenwel op dat dit gedrag niet voor alle mengsels geobserveerd werd. Voor de mengsels 

D0,5, E1, G0,5 en Mi1 werd het meest ductiele gedrag niet waargenomen bij bewaren in nat-

droogcycli. Het verschil tussen bewaren in nat-droogcycli en 90% RV is meestal ook gering. 

 

                                                           
25

   Opmerking: Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Figuur 85. In deze figuur worden scheuren die 
groter zijn dan 250 µm niet weergegeven.  
26

 Opmerking: Als meerdere prisma’s tot eenzelfde vervorming worden belast moet de som van de 
scheurwijdtes in een prisma in theorie ongeveer gelijk blijven. 
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Figuur 69 Verschil in ductiliteit van de herbelastingstak in functie van de bewaaromstandigheden. 

Blauw: nat-droogcyli; Rood: 90% RV; Groen: 60% RV 

 

1.3.2. Driepuntsbuig- en drukproeven 

In deze paragraaf worden enkel de resultaten van de driepuntsbuig- en drukproeven op 

normmengsels met Na-alg en Ca-alg besproken. Op basis van deze resultaten wordt een 

voorspelling gemaakt wat de invloed zal zijn van ALG-MOD’s op de mortelsterkte. 

 

De druksterktes en buigtreksterktes zijn samengevat in Figuur 70 en Tabel 12. Beide sterktes 

hebben een gelijkaardig verloop. Er was niet genoeg Na-alg beschikbaar om het mengsel Na-Alg1 te 

testen. De sterkte van Ca-alg0,5 verschilt niet significant met die van het referentiemengsel. Ca-alg1 

presteert slechter dan Ca-alg0,5 wat verklaard kan worden door de grotere hoeveelheid SAP. 

Verder heeft Na-alg0,5 een gelijkaardig gedrag als Ca-alg1. Algemeen kan er besloten worden dat 

de alginaten weinig invloed hebben op de sterkte. 

 

ALG-MOD’s vertonen een hogere zwelcapaciteit dan Ca-alg (en Na-alg). Bijgevolg zal meer water 

toegevoegd moeten worden om de vloeimaat constant te kunnen houden. Zoals besproken in 

vorige paragraaf leidt dit tot een hogere porositeit en dus lagere sterkte. Er wordt dus verwacht dat 

de ALG-MOD’s een iets grotere sterktereductie met zich mee zullen brengen. Experimenten 

moeten dit vermoeden evenwel nog bevestigen. 
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Figuur 70 Druk- en buigtreksterkte van de prisma's 

 
Tabel 12 Druksterktes en buigtreksterktes van de prisma's 

 mw,extra,werk Vloeimaat Drukspanning Buigtrekspanning 

[ml] [cm] [MPa] n [MPa] n 

REF 0 21 65,4 ± 3,2 6 7,7 ± 0,4 3 

Na-alg0,5  30 21,5 58,9 ± 0,4 6 6,8 ± 0,3 3 

Ca-alg0,5 10 21 65,8 ± 2,0 6 7,3 ± 0,4 3 

Ca-alg1 15 20,5 55,8 ± 2,3 6 6,6 ± 0,2 3 

 

1.4. Scheurdichting 
Er zijn twee methoden om de evolutie van de scheurwijdte op een duidelijke manier voor te stellen. 

Beide methoden zijn te zien in Figuur 71 voor de prisma’s met 0,5 m% SAP H die bewaard werden in 

nat-droogcycli. In de eerste methode wordt de scheurwijdte na n dagen uitgezet in functie van de 

initiële scheurwijdte. Na het toevoegen van de trendlijnen is de evolutie van de scheurwijdtes 

duidelijk af te lezen (zie Figuur 71(a)). De initiële scheurwijdte valt logischerwijs samen met de 

eerste bissectrice. In de tweede methode wordt het scheurherstel (= scheurwijdte na n dagen/ 

initiële scheurwijdte) uitgezet in functie van de initiële scheurwijdte. Het resultaat is te zien in 

Figuur 71 (b). Het scheurherstel kan niet meer dan 100% bedragen. Dit is zichtbaar als een drempel 

in de grafiek. Hiermee kan bepaald worden tot welke scheurwijdte de scheuren volledig helen. In 

dit werk worden de resultaten voorgesteld volgens de eerste methode. 

 

 
Figuur 71 Twee manieren om de evolutie van de scheurwijdte voor te stellen 
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Over het voorstellen van de resultaten en het opmeten van de scheuren dienen enkele 

opmerkingen gemaakt te worden. Ze zijn van onmiskenbaar belang om relevante resultaten te 

bekomen. 

 

Opmerking 1: Een deel van de prisma’s werd tot bezwijken belast en vertoont bijgevolg grotere 

scheuren dan de prisma’s die slechts tot 1% rek werden belast. De prisma’s die tot bezwijken 

werden belast, werden uitsluitend bewaard bij nat-droogcycli. Dit verklaart waarom bij nat-

droogcycli grotere scheurwijdtes onderzocht konden worden in vergelijking met 90% RV en 60% RV. 

 

Opmerking 2: Enkel scheuren met een scheurwijdte kleiner dan 250 µm worden voorgesteld. Indien 

de scheurwijdte te groot wordt, zal de scheur zich als scharnier gaan gedragen. Hierdoor wordt het 

prisma zodanig flexibel dat de scheur al gedeeltelijk zal dichten onder zijn eigen gewicht.  

 

Opmerking 3: Prisma’s, bewaard bij 90% RV en 60% RV werden opgemeten na 1, 14 en 28 dagen. 

De resultaten na 14 dagen zijn echter niet voorgesteld aangezien er weinig tot geen verschil was 

met de initiële scheurwijdte. 

 

Opmerking 4: Wanneer de scheur slechts gedeeltelijk gedicht is, wordt deze als ‘gesloten’ 

beschouwd indien het grootste deel (> 80 à 90%) van de scheur reeds dicht is en als ‘open’ indien 

dit niet het geval is. In laatstgenoemd geval wordt de scheurwijdte op de ongesloten delen van de 

scheur opgemeten. Een voorbeeld van beide gevallen is gegeven in Figuur 72 en Figuur 73. 

 

 
Figuur 72 Gedeeltelijk gesloten scheur die als ongesloten wordt beschouwd.Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 73 Gedeeltelijk gesloten scheur die als gesloten wordt beschouwd. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 
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Opmerking 5: In sommige gevallen is het scheurherstel heel duidelijk zichtbaar door de vorming van 

CaCO3-kristallen (zie Figuur 74). In andere gevallen is het moeilijker te onderscheiden wanneer de 

scheur precies sluit. Dit is bijvoorbeeld het geval op Figuur 75. In dit geval is de scheur reeds 

gesloten in het inwendige van de scheur maar is dit nog niet duidelijk te zien aan het oppervlak. 

Ook deze scheuren worden als gesloten beschouwd. 

 

 
Figuur 74 Sluiting van de scheur door duidelijke vorming CaCO3-vorming. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 75 Sluiting van de scheur door het dichtgroeien in het inwendige van de scheur. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 

Opmerking 6: Soms wordt een deel van de scheur gedeeltelijk afgeschermd door losse vaste 

partikels (zie Figuur 76). Deze partikels worden genegeerd bij het opmeten van de scheurwijdte.  

 

 
Figuur 76 Scheur die gedeeltelijk afgeschermd wordt door vaste partikels. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 

Opmerking 7: Indien de scheur een onregelmatig verloop heeft, wordt de scheurwijdte op 

verschillende locaties apart opgevolgd. Figuur 77 is hier een voorbeeld van.  De scheur werd op vier 

verschillende plaatsen opgevolgd. 

 
Figuur 77 Onregelmatige scheur die op verschillende plaatsen wordt opgevolgd. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 
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Opmerking 8: Het scheurherstel is moeilijker op te meten bij kleine scheuren. Zo was het niet 

mogelijk scheuren kleiner dan 15 µm nauwkeurig op te meten met ImageJ. In deze gevallen werd 

de scheurwijdte geschat. Deze opmerking is vooral van toepassing op de resultaten van 60% RV en 

90% RV waar voornamelijk kleine scheuren aanwezig zijn. 

 

Om het scheurherstel in de 42 situaties (14 mengsels en 3 bewaarmethoden) te bestuderen, 

werden in totaal ongeveer 1800 scheuren onderzocht. De resultaten zijn samengevat op de 

volgende pagina’s. 

 

Hieronder worden nog enkele bijkomende illustraties gegeven die het scheurherstel in de 

mortelprisma’s illustreren. Alle figuren tonen de scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen. Op Figuur 78 is een 

macroporie getoond die het gevolg is van een SAP-korrel (SAP Me). Het gezwollen SAP-partikel is 

zichtbaar op de foto na 7 en 14 dagen. 

 
Figuur 78 Gezwollen SAP-korrel en macroporie. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 

Het scheurherstel is afhankelijk van de bewaaromstandigheden. In Figuur 79 en Figuur 80 is het 

scheurherstel in nat-droogcycli getoond voor scheuren die respectievelijk volledig en onvolledig 

helen. De scheur wordt voornamelijk geheeld door de vorming van (witte) CaCO3-kristallen. Het 

grootste gedeelte van het herstel treedt op tussen 14 en 28 dagen. Uit de figuren valt niet af te 

leiden in welke mate verdergaande hydratatie hiervoor mede verantwoordelijk is. Op Figuur 80 is 

ook te zien dat scheurherstel bevorderd wordt indien de scheur (al dan niet gedeeltelijk) overbrugd 

wordt door vezels of kleine vaste partikels in de scheur. Op deze elementen kan namelijk makkelijk 

kristalvorming optreden. (Homma et al. 2009) 

Op Figuur 81 en Figuur 82 is scheurherstel bij 90% RV getoond en op Figuur 83 en Figuur 84 bij 60% 

RV. Beide vertonen een licht scheurherstel die soms amper merkbaar is. Er is geen CaCO3-vorming 

zichtbaar. De scheurvorming die optreedt is het gevolg van een licht zwellen van de cementmatrix. 

Daarenboven kunnen de scheuren ook gedeeltelijk geblokkeerd worden door vaste partikels. 
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Figuur 79 Volledig scheurherstel bij bewaring in nat-droogcycli. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 80 Onvolledige scheurherstel bij bewaring in nat-droogcycli. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 81 Onvolledig scheurherstel bij bewaring in 90% RV. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 82 Onvolledig scheurherstel bij bewaring in 90% RV. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 83 Onvolledig scheurherstel bij bewaring in 60% RV. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 

 
Figuur 84 Onvolledig scheurherstel bij bewaring in 60% RV. Scheur na 1, 7, 14 en 28 dagen 
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Figuur 85 Scheurheling in ECC-mengsels voor de verschillende SAP's, doseringen (0,5 m% en 1 m%) en 

bewaaromstandigheden (nat-droogcycli, 90% RV en 60% RV) 
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Uit bovenstaande figuren kunnen twee belangrijke parameters afgeleid worden: de maximale 

scheurwijdte die leidt tot volledig scheurherstel (tmax) en de scheurdichting van de scheuren die niet 

volledig sluiten (therstel). In een ideale (fictieve) situatie kunnen deze parameters voorgesteld worden 

zoals op Figuur 86. tmax kan gezien worden als een drempel en therstel als een schuine asymptoot die 

evenwijdig loopt met de eerste bissectrice. In theorie zou tmax dus gelijk moeten zijn aan therstel. 

 
Figuur 86 Definitie van tmax en therstel 

 

De parameters tmax en therstel moeten met grote omzichtigheid uit de figuren gehaald worden en er 

mogen geen conclusies getrokken worden op basis van een beperkte hoeveelheid metingen. D0,5 

(ND) is hier een voorbeeld van. De waarde voor therstel die afgelezen wordt, is 70 µm maar als de 

bijhorende grafiek bestudeerd wordt, is onmiddellijk duidelijk dat deze waarde op slechts één 

meting gebaseerd is. Bij nadere studie blijkt dat voor nagenoeg alle SAP’s weinig scheuren met 

grote scheurwijdte beschikbaar zijn. Om deze redenen wordt bij nat-droogcycli vooral gefocust op 

de waarden tmax en minder op therstel. Bovendien zou deze laatste in theorie gelijk moeten zijn aan 

tmax. Ook bij het bepalen van tmax moet er voor gezorgd worden dat een significante waarde 

gekozen wordt. Zo kan de waarde tmax op Figuur 86 eventueel wat lager gekozen worden omdat er 

voor de aangeduide tmax scheuren bestaan die niet volledig toegroeien. 

 

Bij 90% RV en 60% RV treedt er heel weinig scheurherstel op en kan tmax niet eenduidig 

gedefinieerd worden. Me1 (90) is hier een voorbeeld van. Er kan geen grenswaarde gedefinieerd 

worden onder dewelke de scheuren met grote waarschijnlijkheid volledig sluiten. Bijgevolg wordt 

bij analyse van 90% RV en 60% RV vooral gewerkt met therstel. 

 

De grootste zelfheling treedt op bij bewaring in nat-droogcycli. Zelfheling bij 90% RV is klein en 

zelfheling bij 60% RV is klein tot bijna onbestaande. Dit is ook wat in de literatuur wordt 

waargenomen. (Kim & Schlangen , Yang 2008, Snoeck et al. 2012a, Snoeck et al. 2012c) 

 

Bij bewaring in nat-droogcycli treedt in het referentiemengsel veel zelfheling op en kunnen 

scheuren tot 100 µm volledig geheeld worden. Dit is sterk verschillend met hetgeen in de literatuur 

wordt waargenomen. (Yang 2008) en (Yang et al. 2009) stellen een grenswaarde van de waarde 

50 µm voorop.  In (Snoeck et al. 2012a) en (Snoeck et al. 2012c) bedraagt deze grenswaarde zelfs 

30 µm. Waarden voor tmax wanneer SAP’s gebruikt worden zijn samengevat in Tabel 13. Bij de 

mengsels D0,5, D1, E0,5 en F0,5 zijn er geen scheuren beschikbaar binnen een kritieke zone (tussen 
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50 en 150 µm) en kan geen significante tmax gedefinieerd worden. Voor D0,5 is bijvoorbeeld 

geweten dat scheuren van 60 µm volledig sluiten maar zijn geen scheuren beschikbaar tussen 60 en 

150 µm. De enige conclusie die hieruit kan getrokken worden is dat tmax tussen 60 en 150 µm ligt. 

De SAP’s kunnen in drie categorieën ingedeeld worden. De SAP’s waarvoor onvoldoende informatie 

beschikbaar is de kritieke zone worden ingedeeld op basis van de heling van de grotere scheuren. 

- Betere zelfheling dan REF: F0,5, G0,5, Po0,5 en Mi0,5; 

- Gelijkaardige tot lichtjes betere zelfheling dan REF: E0,5, H0,5, Po0,5, Mi1 en Me0,5; 

- Slechtere zelfheling dan REF: D0,5, D1, E1, H1 en Me1. 

 
Tabel 13 tmax bij bewaring in nat-droogcycli 

 
tmax [µm] 

 
0,5 m% 1 m% 

REF 100 n.v.t. 

D 60  150 50  110 

E 70  120 70 

F 80  190 n.v.t. 

G 150 n.v.t. 

H 75 70 

Po 100 n.v.t. 

Mi 90 90 

Me 80 60 

 

Bij bewaring in 90% RV treedt in het referentiemengsel een scheurdichting van ongeveer 5 à 10 µm 

op. Er zijn wel relatief weinig scheuren in dit mengsel die volledig sluiten. Opnieuw worden drie 

categorieën onderscheiden. Merk op dat weinig gegevens beschikbaar zijn voor F0,5 en Po0,5. 

- Veel betere zelfheling dan REF (20 à 25 µm dichting): D0,5 en D1; 

- Betere zelfheling dan REF (10 à 20 µm dichting): E0,5, F0,5, H0,5, H1, Mi0,5, Mi1, Me0,5 en 

Me1; 

- Gelijkaardige zelfheling als REF (5 à 10 µm dichting): E1, G0,5 en Po0,5. 

 

Bij bewaring bij 60% RV sluit geen enkele scheur volledig in het referentiemengsel en treedt een 

scheurdichting van ongeveer 5 µm op. Bij de SAP-mengsels zal er wel af en toe een scheur zijn die 

volledig sluit. Opnieuw worden drie categorieën onderscheiden. Merk op dat weinig gegevens 

beschikbaar zijn voor Mi0,5 en Me0,5. 

- Betere zelfheling dan REF (± 10 µm dichting): Mi 0,5 en Mi 1; 

- Lichtjes betere zelfheling dan REF (5 à 10 µm dichting): E0,5 en E1, G0,5, H0,5, H1, Po0,5, 

Me0,5 en Me1; 

- Gelijkaardige zelfheling als REF (± 5 µm dichting): D0,5, D1 en F0,5. 

 

Een eigenaardig fenomeen doet zich voor wanneer de dosering SAP van 0,5 m% tot 1 m% verhoogd 

wordt. Een hogere dosering leidt steeds tot gelijkaardige scheurdichting. Dit is tegenstrijdig met 

wat in de literatuur te vinden is en valt moeilijk te verklaren. Een grotere hoeveelheid SAP zou er 

immers voor moeten zorgen dat er meer SAP-korrels contact maken met het scheuroppervlak en 

bijgevolg het scheurherstel begunstigen. Een hogere dosering die leidt tot gelijkaardige resultaten 

(zoals bij mengsels D, E en H) kan nog verklaard worden door het bereiken van een optimale SAP-
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hoeveelheid. Boven een bepaalde grenswaarde zal het extra toevoegen van SAP niet meer helpen 

en zal een maximaal scheurherstel gestimuleerd worden. In dit geval zou deze ideale hoeveelheid 

SAP kleiner of gelijk moeten zijn aan 0,5 m%. De hogere dosering die leidt tot slechtere resultaten 

kan ook probabilististisch verklaard worden. Het verschil in heling tussen de mengsels met 0,5 m% 

en 1 m% is namelijk gering en kan toeval zijn. Bij mengsels die gelijkaardige resultaten vertonen als 

het REF-mengsel kan het ook zijn dat de gekozen SAP-hoeveelheid te laag is om significante 

verbetering te realiseren. (Snoeck et al. 2012a) 

 

Vervolgens wordt het gemeten scheurherstel in nat-droogcycli vergeleken met de gekende SAP-

eigenschappen. Op vlak van samenstelling lijken kaliumpolyacrylaten (Po, Mi en Me) iets beter te 

presteren dan natriumpolyacrylaten (D en E). Met uitzondering van SAP H lijken ook copolymeren 

van acrylaat (F, G en H) beter te presteren. Vergelijking van de reeks Po0,5-Mi0,5-Me0,5 doet 

vermoeden dat kleinere SAP’s voor iets beter scheurherstel zorgen. Deze invloed is echter klein en 

kan het gevolg van meetfouten zijn. Er is geen direct verband tussen de heling en de 

zwelverhoudingen (rw en rCF) en zweltijden (tvortex) zichtbaar. Dit was te verwachten voor de 

zweltijden aangezien de SAP’s lang genoeg in contact staan met water (12 uur) om volledig te 

kunnen zwellen. Sferische partikels (bijvoorbeeld SAP H) lijken een slechter scheurdichtingsgedrag 

met zich mee te brengen dan onregelmatige korrels. Sferische partikels vertonen namelijk het 

kleinste oppervlak voor een gegeven volume. Onregelmatige korrels kunnen dus water afgeven aan 

de cementmatrix over een groter contactoppervlak. Dit doet vermoeden dat ook SAP D en E grote 

scheuren kan dichten door hun onregelmatige korrelvorm. Dit vermoeden kan evenwel niet 

bevestigd worden aangezien er te weinig gegevens beschikbaar zijn. Ook voor SAP F zijn er te 

weinig gegevens om sluitende conclusies te trekken omtrent de invloed van de SAP-vorm.  

Een mogelijk verband kan bestaan tussen het scheurherstel en de manier waarop het SAP het 

opgenomen water terug afgeeft aan de omgeving. Indien dit te snel gebeurt, vloeit het 

geabsorbeerd water gewoon weg aan het einde van een nat-droogcycli. Indien dit te traag gebeurt 

blijft het water gedurende de droge cyclus gewoon geabsorbeerd en is er eigenlijk geen verschil of 

er nu al dan niet SAP aanwezig was. 

Een ander mogelijk verband kan gezocht worden in het totaal volume geabsorbeerd water van de 

SAP’s die in contact staan met de scheur. Dit vergt echter een model dat de verdeling van de SAP-

korrels in de mortelmatrix beschrijft en valt buiten het kader van dit werk. 

 

Er werd cement en vliegas gebruikt van verschillende ouderdom dat op een verschillende manier 

bewaard werd. Figuur 87 vergelijkt de scheurdichting van twee REF-mengsels waarbij verschillend 

cement werd gebruikt en twee G0,5-mengsels waarbij verschillend vliegas werd gebruikt. Het type 

cement heeft geen invloed op het scheurherstel. Ook het vliegas lijkt weinig invloed te hebben 

maar dit kan niet met zekerheid gezegd worden omdat de scheurwijdtes bij VA1 zich beperken tot 

120 µm.  
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Figuur 87 Scheurdichting bij het gebruik van verschillende soorten cement en vliegas 

 

1.5. Viabiliteitstesten 
Allereerst worden op Figuur 88 enkele interessante observaties weergegeven. Links zijn de 

oplossingen AM 3 en AM 3b getoond na 24 uur op de roertafel bij een temperatuur van 28°C. In 

oplossing AM 3b is de bacteriële werking reeds zichtbaar als een verkleuring van de oplossing. Deze 

verkleuring was ook zichtbaar bij de oplossingen AM 1b en AM 2b. Rechts zijn de oplossingen 

getoond die gebruikt worden voor de fotospectrometrie. De oplossingen en hun verdunningen zijn: 

AM 1 (3750x), AM 1b (3750x), AM 2 (1250x), AM 2b (3750x), AM 3 (1250x) en AM 3b (3750x). Bij 

vergelijking van oplossingen 2 en 3 met 2b en 3b kan reeds gezegd worden dat de ureumafbraak in 

AM 2b en AM 3b veel hoger is. Alhoewel deze oplossingen drie keer meer verdund zijn, is hun 

verkleuring nog steeds sterker dan die van oplossingen 2 en 3. 

 

 
Figuur 88 Links: ALG-MOD in UYA-oplossing na 24 uur (links: AM 3; Rechts: AM 3b) 

Rechts: Oplossing van linkerfiguur na verdunnen en toevoegen Nessler A en B (van links naar rechts: 1, 1b, 2, 2b, 3, 3b) 

 

De hoeveelheid afgebroken ureum na 24 en 72 uur staat samengevat in Figuur 89 en Tabel 14. De 

ureumafbraak van AM 1b, AM 2b en AM 3b voldoet aan de verwachtingen. Van de aanwezige 

18 g/l is reeds 16 g/l afgebroken na 24 uur en na 72 uur is nagenoeg al het ureum afgebroken. In 
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theorie mag er geen ureumafbraak zijn in de oplossingen AM 1, AM 2 en AM 3 aangezien hierin 

geen bacteriën aanwezig zijn. De afbraak in oplossingen AM 2 en AM 3 is klein en kan het gevolg 

zijn van een kleine contaminatie. Daarentegen is de afbraak in oplossing AM 1 is significant hoger 

en van dezelfde grootteorde als de afbraak bij AM 1b. Bijgevolg kan niet met zekerheid gezegd 

worden dat de ureumafbraak in 1b het gevolg is van het metabolisme van de gewenste CaCO3-

precipiterende bacteriën. Dit kan namelijk ook het gevolg zijn van ongewenste bacteriën. De test 

werd een tweede maal uitgevoerd om meetfouten uit te sluiten en leverde dezelfde resultaten op. 

 

 
Figuur 89 Resultaten viabiliteitstesten: Afgebroken ureum in [g/l] na 24 en 72 uur 

 
Tabel 14 Resultaten viabiliteitstesten 

 

Na pH Verdunning ω Concentratie N 

[mg/l] 

Afgebroken ureum 

[g/l] 

REF 24  0 n.v.t. (kalibratie) n.v.t. 

AM 1 24 9,27 3750 1,808 14,5 

 

72  2500 3,282 17,6 

AM 1b 24 9,25 3750 1,960 15,8 

 

72  2500 3,252 17,4 

AM 2 24 9,16 1250 1,574 4,2 

 

72  2500 3,293 17,6 

AM 2b 24 9,25 3750 1,983 15,9 

 

72  2500 3,042 16,3 

AM 3 24 9,22 1250 2,176 5,8 

 

72  2500 3,258 17,5 

AM 3b 24 9,27 3750 1,948 15,7 

 

72  2500 3,282 17,6 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de viabiliteitstesten geslaagd zijn. Op basis van de resultaten 

van oplossingen AM 2, AM 2b, AM 3 en AM 3b is namelijk aangetoond dat (gewenste) bacteriële 

sporen in staat zijn de ALG-MOD-productie te overleven. Aangezien het ALG-MOD op dezelfde wijze 

werd geproduceerd, is er dus weinig reden om aan te nemen dat er geen levensvatbare bacteriën 

in AM 1b aanwezig zouden zijn. De reden waarom de ureumafbraak bij oplossing AM 1 zo groot is, 
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is niet met zekerheid gekend. Het is mogelijk dat oplossing AM 1 initieel veel meer gecontamineerd 

was dan AM 2 en AM 3 en dat deze contaminatie van dergelijke omvang was dat een gelijkaardige 

ureumafbraak gerealiseerd kon worden als in oplossing AM 1b. Een andere mogelijke verklaring 

houdt in dat ureum afgebroken werd door een chemische reactie als gevolg van het contact van de 

UYA-oplossing met het ALG-MOD. Dit verklaart evenwel niet waarom deze reactie dan niet 

plaatsvindt bij AM 2 en AM 3, die behalve de graad van crosslinking, identiek zijn aan AM 1. Verder 

kan ook geconcludeerd worden dat de bacteriën uit AM 1b, AM 2b en AM 3b het grootste deel van 

het ureum afbreken gedurende de eerste 24 uur. 

 

(Wang et al. 2014) kwam tot dezelfde conclusies voor SAP’s gebaseerd op Pluronic®F-127 

bismethacrylaat die sporen van Bacillus sphaericus bevatten. De sporen overleven het 

productieproces en de grootste ureolytische activiteit vindt plaats gedurende de eerste 24 uur. 

 

1.6. Lektesten 
De resultaten van de lektesten zijn samengevat in Tabel 15. De petrischalen met de gelekte 

bacteriën na 2 à 3 minuten zijn getoond in Figuur 90. Ieder stipje is een bacterie die uitgegroeid is 

tot een kolonie. Het aantal gelekte bacteriën kan dus eenvoudig bepaald worden door de stipjes te 

tellen. Als dit aantal te hoog is, wordt dit niet gedaan. Het exacte aantal kan immers niet bepaald 

worden aangezien de kolonies te dicht bij elkaar liggen waardoor het kan gebeuren dat twee 

kolonies tot één grotere kolonie samengroeien. Om dezelfde reden mag ook niet te lang gewacht 

worden vooraleer geteld wordt. Te lang wachten leidt tot grote kolonies die uiteindelijk 

samengroeien. Sommige petrischalen zijn in vier kwadranten opgedeeld om het tellen te 

vergemakkelijken. 

 

Bij het tellen mogen ook geen kolonies meegeteld worden die het gevolg zijn van contaminaties. 

Deze contaminerende kolonies herkennen is moeilijk maar er zijn enkele hulpmiddelen. De 

petrischaal van oplossing 1b (ω=103) op Figuur 90 wordt als voorbeeld beschouwd. Op deze 

petrischaal bevinden zich geen gelekte bacteriën. Indien (hypothetisch) een kolonie gezien wordt 

op de petrischaal van oplossing AM 1b (ω=105; niet getoond op figuur) kan met grote 

waarschijnlijkheid gezegd worden dat deze het gevolg is van een contaminatie. Dergelijke kolonie 

zal zich in de meeste gevallen langs de rand van de petrischaal bevinden waar de kans op 

contaminatie het grootst is. Ook is het mogelijk dat kolonies die het gevolg zijn van een 

contaminatie zich op een andere manier ontwikkelen (bijvoorbeeld sneller dan de CaCO3-

precipiterende bacteriën) en bijgevolg afwijkende afmetingen bezitten. Een ander voorbeeld is te 

zien in Tabel 15. Bij oplossing AM 1 is er één gelekte bacterie bij verdunning 101 na 24 h. Na 72 uur 

zijn er echter geen gelekte bacteriën. Er wordt besloten dat de ene gelekte bacterie het gevolg is 

van een contaminatie tijdens het maken van de petrischalen. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 15 Resultaten lektesten 
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 Na 

Verdunning ω Lekverhouding 
[%] 

 

10
1
 10

2
 10

3
 10

4
 10

5
 

  2 à 3 minuten 0 0 0 0 0 0 

 AM 1 24 uur 1 0 0 0 0 0 

  72 uur 0 0 0 0 0 0 

  2 à 3 minuten veel 48 1 0 0 0,13 

AM 1b 24 uur veel 64 4 2 0 0,19 

  72 uur veel 76 6 0 0 0,22 

  2 à 3 minuten 0 0 0 0 0 0 

 AM 2 24 uur 0 0 0 0 0 0 

  72 uur 0 0 0 0 0 0 

  2 à 3 minuten veel 104 15 1 0 0,32 

AM 2b 24 uur veel 126 11 0 0 0,35 

  72 uur veel 112 27 3 0 0,38 

  2 à 3 minuten 0 0 0 0 0 0 

AM 3 24 uur 0 0 0 0 0 0 

  72 uur 0 0 0 0 0 0 

  2 à 3 minuten veel veel 38 5 0 1,15 

AM 3b 24 uur veel veel 55 2 1 1,53 

  72 uur veel veel 51 0 0 1,5 

 

 
Figuur 90 Resultaten van de lektesten (na 2 à 3 minuten) 

De gebruikte oplossing (en bijhorende verdunning) staat telkens aangegeven. 
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Er kunnen drie belangrijke conclusies getrokken worden. Als eerste kan besloten worden dat er het 

meeste bacteriën lekken uit AM 3. Het aantal gelekte bacteriën uit oplossing 2b is iets kleiner en 

het aantal uit oplossing 1b is nog iets kleiner. Dit is duidelijk zichtbaar in Figuur 90. Dit is tegen de 

verwachtingen in aangezien AM 3 het meest gecrosslinkt is. Meer crosslinking betekent een grotere 

belemmering voor de bacteriën en dus in principe minder gelekte bacteriën. Er is niet onmiddellijk 

een sluitende verklaring te vinden voor dit ‘omgekeerd’ gedrag. Een eerste mogelijke verklaring 

houdt in dat er initieel minder levensvatbare sporen aanwezig in AM 1b en AM 2b. Dit is weinig 

waarschijnlijk aangezien de viabiliteitstesten dit tegenspreken. Daar werd immers aangetoond dat 

voor beide ALG-MOD’s een gelijkaardige hoeveelheid ureum word afgebroken binnen een 

tijdspanne van 24h. Als tweede is het mogelijk dat de sporen als het ware uit het polymeer geperst 

worden door de hoge graad van crosslinking. 

Een tweede conclusie houdt in dat de meeste bacteriën lekken gedurende de eerste 24 uur. Daarna 

stabiliseert de zwelverhouding zich. Dit kan afgelezen worden in Tabel 15. 

Als derde wordt besloten dat de viabiliteitstesten en lektesten elkaar niet tegenspreken. Hierbij 

wordt de afwijkende ureolytische activiteit van AM 1 buiten beschouwing gelaten. Zowel de 

viabiliteits- als lektesten tonen aan dat AM 1b, AM 2b en AM 3b levensvatbare sporen bevat. Bij 

AM 1, AM 2 en AM 3 werden geen gelekte bacteriën gevonden. Dit bevestigt het vermoeden dat de 

ureolytische activiteit van de oplossing AM 1, AM 2 en AM 3 het gevolg zijn van contaminaties (zie 

Figuur 89).  
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Polyacrylaten vormen een goede basis voor SAP’s. De gemeten zwelverhoudingen in 

gedemineraliseerd water variëren tussen 170 en 500 g/gSAP en zijn analoog aan die uit de literatuur. 

Natriumpolyacrylaten hebben in water een grotere zwelverhouding dan kaliumpolyacrylaten door 

een beperktere afscherming van de polymeerketens door de kationen. De korrelgrootte heeft geen 

invloed zolang deze onder een bepaalde grenswaarde blijft. Eens deze grens overschreden wordt, 

daalt de zwelverhouding met stijgende korrelgrootte. De zwelverhouding is laag bij vezelvormen en 

hoog bij indien het SAP-deeltje bestaat uit aaneengeklitte sferen. Uit de zwelverhoudingen van 

alginaat is duidelijk dat een stijgende graad van crosslinking de zwelverhouding doet dalen. Het 

inbrengen van sporen in ALG-MOD heeft geen invloed op de zwelverhouding. 

De zwelverhoudingen in cementfiltraat liggen tussen 10 en 40 g/gSAP en zijn lager ten opzichte van 

die in gedemineraliseerd water door de afscherming van de negatieve ladingen op de 

polymeerketen en sterke complexatie. Hierdoor hebben kaliumpolyacrylaten in cementfiltraat een 

hogere zwelverhouding dan natriumpolyacrylaten. Vergelijking met de literatuur maakt duidelijk 

dat de samenstelling van cementfiltraat (bijvoorbeeld op basis van kraantjeswater of 

gedemineraliseerd water) een grote invloed heeft op de zwelverhouding. 

 

Vortexproeven zijn moeilijk herhaalbaar maar wel snel en makkelijk uitvoerbaar. Bij het inbrengen 

van het SAP in de vortex moet gezorgd worden dat geen klontervorming optreedt aan de basis van 

de vortex. Kleine, poreuze korrels (met een grote specifieke oppervlakte) hebben de kleinste 

zweltijd. Aaneengeklitte sferen zijn daardoor een ideale vorm voor snelle absorptie. 

 

SAP’s  verkleinen de vloeimaat omdat ze mengwater absorberen en de mortel hierdoor droger 

maken. De hoeveelheid extra mengwater die toegevoegd moet worden om de vloeimaat constant 

te houden kan niet a priori ingeschat worden op basis van de zwelverhouding in cementfiltraat. Het 

type vliegas heeft een heel grote invloed op de vloeimaat. Bovendien is het niet altijd mogelijk de 

gewenste vloeimaat te bekomen. Indien teveel mengwater toegevoegd wordt, treedt immers 

segregatie op. 

 

De meeste SAP’s zorgen voor een verlaging van de eerste-scheur-sterkte doordat de macroporiën 

extra porositeit creëren. Sommige SAP’s hebben een hogere sterkte doordat een sterkere 

microstructuur gecreëerd wordt door interne heling. Bij SAP’s met een gelijke sterkte als het 

referentiemengsel worden beide voornoemde effecten door elkaar gecompenseerd. Een hogere 

dosering leidt tot een matige sterktereductie door het verkleinen van de effectieve doorsnede. In 

tegenstelling tot de literatuur had de korrelgrootte weinig tot geen invloed. Sferische korrels leiden 

tot een betere sterkte ten opzichte van bulkvormige korrels aangezien ze kleinere 

spanningsconcentraties induceren. Vezelvormige SAP’s zorgen voor een lagere sterkte aangezien ze 

samenklitten tijdens het mengen en op deze manier een zwakke doorsnede creëren. 

 

 

 

 

V. Conclusies 
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De meeste SAP’s verhogen de ductiliteit en meervoudige scheurvormingsgedrag doordat de 

aanwezige macroporiën scheurinitiaties vergemakkelijken. Het feit dat sommige SAP’s een lage 

ductiliteit hebben, wordt verklaard door een sterkere microstructuur. De weinig ductiele SAP’s 

vertonen immers een hoge eerste-scheur-sterkte. Kleine korrels veroorzaken doorgaans een 

ductieler gedrag. Voor een zelfde massa SAP ligt het aantal korrels (en dus macroporiën) immers 

hoger indien kleine SAP’s worden gebruikt. Het vermoeden bestaat dat heling in nat-droogcycli 

leidt tot een ductieler gedrag bij herbelasten. De gemeten MC-waarden vertonen een  grote 

variantie waardoor extra experimenten zich opdringen ter bevestiging van bovenstaande 

bevindingen. 

 

Het gebruik van SAP’s zorgt voor een verbeterde sterkteherwinning. De grootste herwinning treedt 

op bij bewaring in nat-droogcycli aangezien deze de grootste hoeveelheid water ter beschikking 

stelt. De sterkteherwinning in SAP-mengsels bedraagt 60 tot 90% in nat-droogcycli, 50 tot 80% in 

90% RV en 35 tot 60% in RV. Gelijkaardige resultaten zijn terug te vinden in de literatuur. In 

referentiemengsels bedraagt de sterkteherwinning 50% in nat-droogcycli, 35% in 90% RV en 20% in 

60% RV. De heling in 60% RV moet mogelijks verlaagd worden tot 0% omdat niet met zekerheid kan 

gezegd worden of de gemeten eerste-scheur-sterkte bij herbelasten het  gevolg is van de vorming 

van een scheur of een meetfout. De dosering van het SAP heeft geen significante invloed op de 

herwinning aangezien de macroporiën de scheur aantrekken en de gevormde scheur dus steeds 

SAP bevat. Er werd geen correlatie gevonden tussen de sterkteherwinning en de 

zweleigenschappen (i.e. zwelverhouding en zweltijd). De absorptie-eigenschappen in vochtige lucht 

en desorptie-eigenschappen van het SAP zijn wel van belang maar werden niet bepaald in dit 

onderzoek. Dit kan het onderwerp uitmaken van een toekomstige studie. 

 

Nat-droogcycli veroorzaken een betere scheurheling dan 90% RV of 60% RV. In nat-droogcycli 

gebeurt dit herstel voornamelijk door CaCO3-vorming tussen 14 en 28 dagen. In 90% RV en 60% RV 

daalt de scheurwijdte lichtjes door het zwellen van de mortelmatrix. De gebruikte 

referentiemengsels vertonen beter helingseigenschappen dan vergelijkbare mengsels in de 

literatuur. Scheuren tot 100 µm kunnen volledig sluiten in nat-droogcycli. Bij 90% RV wordt een 

scheurherstel van 5 à 10 µm waargenomen en bij 60% RV is dit ongeveer 5 µm. Bij SAP-mengsels 

bedraagt de scheurheling 80 à 150 µm in nat-droogcycli, 5 à 25 µm in  90% Rv en 5 à 10 µm in 60% 

RV. Verder vertonen kleine SAP-deeltjes beter herstel en sferische deeltjes slechter herstel. Net 

zoals bij de sterkteherwinning heeft de SAP-dosering geen significante invloed en is er geen 

correlatie gevonden tussen de scheurheling en de gemeten zweleigenschappen. Ook hier kan het 

interessant zijn de absorptie-eigenschappen in vochtige lucht en desorptie-eigenschappen te 

bepalen. 

 

De SAP’s zullen er met andere woorden voor zorgen dat de vloeimaat daalt, de ductiliteit stijgt, 

sterkte daalt en de zelfheling (sterkteherwinning en scheurherstel) stijgt. Van alle geteste mengsels 

vertonen Po0,5, Mi0,5, Mi1 en Me0,5 de beste eigenschappen. Ze zorgen voor een significant 

betere zelfheling zonder de sterkte al te veel te verlagen. SAP’s Po, Mi en Me zijn alle 

bulkgepolymeriseerde kaliumacrylaten maar hebben een verschillende korrelgrootte. 
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Het encapsuleren van sporen van Bacillus Sphaericus in een polymeer gebaseerd op gemodificeerd 

alginaat levert een SAP op die geschikt is voor de toepassing in beton. De zwelverhouding in 

gedemineraliseerd water (100 tot 175 g/gSAP) en cementfiltraat (25 tot 50 g/gSAP) is respectievelijk 

lager en hoger dan voor de commerciële SAP’s. ALG-MOD met een lage graad van crosslinking zwelt 

het meest. Viabiliteitstesten bewijzen dat de sporen het productieproces van ALG-MOD kunnen 

overleven. Verder tonen lektesten aan dat de meeste bacteriën lekken uit ALG-MOD met een hoge 

graad van crosslinking. Voor deze observatie wordt echter geen sluitende verklaring gevonden. 

ALG-MOD met een gemiddelde graad van crosslinking zorgt voor een optimale combinatie van de 

zwel- en lekeigenschappen. Dit zijn veelbelovende resultaten met het zicht op de verbetering van 

de zelfhelingseigenschappen. In een volgende fase kunnen het effect op de sterkte en zelfheling 

onderzocht worden. 

 

 

Er kan besloten worden dat het gebruik van superabsorberende polymeren in beton een nieuw en 

innovatief materiaal creëert. Door de uitstekende zelfhelende eigenschappen van dit materiaal kan 

vermeden worden dat schadelijke stoffen het beton van binnenuit vernietigen. Deze zelfheling is 

bovendien een passief proces dat dure en arbeidsintensieve onderhoudswerken kan vervangen. 
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