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Samenvatting 

De lage treksterkte van beton leidt tot snelle scheurvorming in betonnen constructies. Een mogelijke 
oplossing om deze scheuren te dichten, is het gebruik van bacteriën die calciumcarbonaat precipiteren. 
Bacillus sphaericus is hiertoe in staat. De hoge alkaliteit en de afwezigheid van voldoende vrij water, 
maken echter dat beton geen gunstige leefomgeving is voor deze bacteriën. Daarom moeten ze worden 
beschermd. Dit kan door ze in sporevorm in te bedden in poreuze granulaten zoals lava, intacte en 
geëxpandeerde kleikorrels. Naast bacteriën moeten ook de nodige nutriënten (gistextract, ureum en 
calciumnitraat) worden toegevoegd.  

Er werden verschillende hoeveelheden nutriënten toegevoegd om na te gaan wat de maximaal 
toelaatbare hoeveelheid is die de buig- en druksterkte niet al te sterk reduceert. Verschillende 
zandfracties werden vervangen door overeenkomstige fracties van de poreuze granulaten. De 
verschillende granulaten werden vervolgens onderzocht op basis van hun porositeit om te bepalen 
welke het meest geschikt zijn als drager. Er werd ook nagegaan welke methode om de nutriënten in te 
brengen (rechtstreeks in het aanmaakwater gemengd of ingebed in de poreuze granulaten) het meest 
nadelig was voor de sterkte van mortelproefstukken. In een laatste fase werd de zelfheling van 
mortelproefstukken onderzocht op basis van een microscopische studie en waterpermeabiliteitstesten. 
De proefstukken werden daartoe gescheurd en bewaard in enerzijds water en anderzijds medium, een 
mengeling van nutriënten en water.  

Enkel het gistextract had een nadelige invloed op de sterkte. Bij vervanging van zand door lava werd 
een lichte stijging van de sterkte vastgesteld, terwijl intacte en gebroken geëxpandeerde kleikorrels 
zorgden voor een lichte daling. Deze laatste granulaten hadden wel de meest geschikte 
poriënstructuur. Er waren enkele indicaties dat zelfherstel optrad. Uit microscopisch onderzoek bleek 
immers dat de morfologie van de kristallen anders was bij de scheurdichting in proefstukken met 
bacteriën in vergelijking met de referentie. Bovendien werd er enkel een significante daling in 
waterpermeabiliteit vastgesteld bij bacteriële proefstukken met intacte Argex - korrels die in water 
werden bewaard. Intacte kleikorrels lijken globaal het meest potentieel te hebben als drager. Enerzijds 
zijn er de positieve resultaten van de waterpermeabiliteitsproeven, anderzijds hebben ze de meest 
geschikte poriënstructuur en beïnvloeden ze de sterkte niet al te nadelig.  

Trefwoorden: bacteriën, Bacillus sphaericus, beton, zelfheling, poreuze granulaten, calciumcarbonaat
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    Abstract - Concrete is one of the most commonly used building 
materials all over the world due to its high compression strength 
and its freedom in design. The tensile strength of concrete, 
however, is very low, leading to cracking and the intrusion of 
water, oxygen and other harmful substances into the 
cementitious material. Autonomous healing of cracks can 
prevent this. A promising method of self-healing is the use of 
bacteria which precipitate calcium carbonate on the crack 
surface. In this research, spores of Bacillus sphaericus were used. 
Two kinds of porous aggregates, lava and expanded clay, were 
investigated for the immobilization of the bacteria. The 
self-healing efficiency was studied by means of optical 
microscopy and water permeability tests. Cracks up to 500 µm 
were able to close locally in all specimens by autogenous healing. 
When bacteria were added, deposits had a different morphology. 
Water permeability decreased significantly for specimens with 
clay particles in which spores were immobilized. Permeability 
decreased from about 4·10-6 

± 1·10-6 m/s to 4·10-7 ± 3·10-7 m/s 
after 28 days. Intact clay particles seem to be most promising to 
serve as bacterial carrier. They have a convenient pore structure 
and do not lead to a decrease in strength. Water permeability 
tests also gave best results for this aggregates.  

Keywords - Bacillus sphaericus, spores, cementitious materials, 
autonomous healing, porous aggregates, calcium carbonate 

I. INTRODUCTION 

Concrete structures possess a high durability as long as they 
remain uncracked. Due to the low tensile strength, cracks are 
easily formed. The standard repairing techniques consist of 
monitoring a structure, determining the appeared cracks and 
eventually filling the crack with a traditional material such as 
epoxy mortars and resins. This method is time-consuming and 
therefore very expensive. In addition, the used materials are 
harmful to the environment and human health [1]. 
Autonomous healing can be the solution. Unlike autogenous 
healing, other substances than the cementitious material itself 
are needed to heal the cracks. Jonkers et al. used bacteria to 
repair the concrete from the inside [1]. However, concrete is 
not a viable environment for bacteria as there is not a lot of 
free water and the pH is high (11-13). Spores were therefore 
used instead of the actual bacteria because spores are able to 
survive in these unfavorable conditions. Due to further 
hydration of the cement matrix and thus the reduction in pore 
sizes, the spores were crushed. Therefore, spores need to be 
protected. Porous aggregates can be used as bacterial carriers 
and expanded clay particles and lava have been used in 
literature [2-3]. One of the problems with the incorporation of 
bacteria, is that also nutrients need to be added to the cement 
mixture. These nutrients, such as yeast extract, reduce the 
strength of the structure. Wiktor and Jonkers [2] proved that 
cracks up to 460 µm can be closed when spores are added in 
expanded clay particles, in contrast to 180 µm in specimens 
without bacteria. The technique is therefore very promising.  

                                                           
 Magnel Laboratory for Concrete Research, Faculty of Civil Engineering 

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

II. MATERIALS AND METHODS 

A. Materials 

Mortar samples were made using ordinary Portland cement 
CEM I 52,5N. Sand 2/4 was replaced by Lava 2/4 (Redstone), 
intact and broken expanded clay 2/4 (Argex). Nutrients 
consisted of calcium nitrate (Ca(NO3)2.4H2O), yeast extract 
and urea (CO(NH2)2). For the bacterial component, spores of 
Bacillus sphaericus were used (LMG 225 57, Ghent) in a 
solution of 109 cells/ml. The different compositions of the 
mixtures are shown in Table II.1.  

Three series were made with each of the porous aggregates: 
• REF: reference, no bacteria or nutrients; 
• N: only nutrients and no bacteria; 
• NB: nutrients and bacteria. 

Table II.1: Composition of different mixtures 

CEM I 52.5 N   450 g 
Tap Water   225 g/214 g (1) 
Sand 0/1   675 g 
Sand 1/2   275.45 g 
Porous aggregates Lava 2/4 389.33 g 

Intact Argex 2/4 170.02 g 
Broken Argex 2/4 129.52 g 

Nutrients Ca(NO3)2.4H2O 
Urea 
Yeast extract 

 2 × 36 g (2) 
2 × 18 g (2) 

2 × 3.84 g (2) 
Bacterial solution   150 ml 

(1)  water in nutrients was subtracted for series N and NB 
(2) half in the mixing water, half in the pores of the 

porous aggregates by vacuum saturation.  

B. Methods 

Microscopic analysis and water permeability tests were 
used to investigate the self-healing. Specimens for 
microscopic analysis consisted of long prisms 
(30 × 30 × 160 mm³) with a reinforcement bar (∅ = 5 mm, 
L = 660 mm). They were cracked using a tensile test set-up, 
leading to the formation of multiple cracks. The initial crack 
width was measured and the specimens were immersed in 
water or medium (0.2 mole/l solution of urea and 
Ca(NO3)2.4H2O). After two and four weeks, the specimens 
were taken out of the water/medium and were again 
microscopically studied. The measured crack widths were 
compared to the initial values. Crack width was hereby 
studied on distinct places along the crack.  
For water permeability tests, cylindrical specimens were made 
(∅ = 78 mm, h = 20 mm), cracked after two weeks by means 
of a splitting test, and immersed in water or medium for three 
weeks. At an age of five weeks, water permeability tests were 
carried out, following the procedure described by Aldea et al.  
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Darcy’s law was used to calculate the coefficient of water 
permeability (k) [4]. 

III.  RESULTS AND DISCUSSION 

A. Microscopic analysis 

Crack widths were reduced for all specimens after two 
weeks of immersion. Reduction continued between two and 
four weeks of conservation. There was no difference in 
healing between specimens with different aggregates, nor 
between specimens immersed in water or medium. Most 
healing was found in REF- and NB-specimens. There was 
almost no precipitation on N-specimens. Crystals closing the 
cracks in the reference specimens were distinguishable 
whereas the crack closure in some of the cracks in NB-prisms 
was more uniform, as shown in Figure III.1. In 
NB-specimens, both crystal forms occurred.  

 

 

 

Figure III.1: Crack sealing after four weeks of immersion in water, 
for Lava REF (a, 136 µm initial crack width) and Lava NB (b, 
120 µm initial crack width); scale basis 1 mm and 200 µm. 

The maximum crack width able to close locally for the 
different specimens after four weeks of immersion, is shown 
in Table III.1. The widest cracks were closed in 
REF-specimens by means of autogenous healing. Because 
prisms were surface dried before microscopic analysis (every 
two weeks), wet/dry cycles were introduced, promoting 
autogenous healing. Initial crack widths were about the same 
for REF-and N-prisms, but only smaller cracks could be 
closed in N-specimens. For NB-prisms, initial crack widths 
were somewhat smaller than for REF-specimens (up to 
500 µm compared to 900 µm), but the amount of precipitation 
was comparable.   

Table III.1: Maximum crack width able to close 

 Lava [µm] Intact Argex [µm] Broken Argex [µm] 
REF 500 400 450 
N 200 320 250 
NB 300 330 250 

B. Water permeability  

Water permeability tests were carried out for four weeks. 
Only for NB-specimens with intact clay particles, immersed in 
water, a significant difference in permeability was found 
between the start and the end of the test (from 
4·10-6 

± 1·10-6 m/s to 4·10-7 ± 3·10-7 m/s). This decrease 
started at the end of the second week of measuring. There was 
also an obvious decrease for the bacterial specimens with 
intact Argex which were kept in medium. For series with 
intact clay particles, water permeability was smaller than for 

bacterial series with other aggregates. The series NB are 
shown for all aggregates in Figure III.2. 

 

Figure III.2: Water permeability (k) for series NB of all aggregates 

The permeability of REF-specimens was very variable 
(3·10-10 m/s to 4·10-5 m/s after 28 days) and only decreased in 
case of Lava REF, kept in water before the test. For specimens 
of series N and NB, permeability at the end varied 
respectively from 1·10-8 m/s to 1·10-5 m/s and from 4·10-8 m/s 
to 2·10-5 m/s. These values were within the range of values for 
REF-specimens, so adding nutrients and bacteria did not 
affect the permeability. There was no relation between the 
type of aggregates and the water permeability. In most cases, 
permeability increased with increasing crack width. 

A lot of precipitation was microscopically seen on 
specimens of series N and NB. Since permeability decreased 
more for NB-specimens in contrast to N-specimens, crack 
closure occurred inside the specimens. Almost no 
precipitation was seen on REF-specimens, which means that 
also for this series, a decrease in permeability was caused by 
internal crack closure.  

IV.  CONCLUSIONS 

Different morphology of precipitation was found in 
specimens with bacteria compared to reference specimens. 
This may be due to bacterial healing. Furthermore, water 
permeability only decreased significantly for the bacterial 
specimens with intact Argex, immersed in water for three 
weeks. For none of the other series a significant decrease was 
found, so bacterial healing cannot be excluded. Water 
permeability tests were most advantageous for intact clay 
particles. These aggregates have a convenient pore structure 
and do not reduce strength. Therefore, intact clay particles are 
most promising to serve as a bacterial carrier.      
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1 Literatuurstudie 

1.1 Inleiding 
 
De oorsprong van beton is al terug te vinden bij de Romeinen, Grieken en Feniciërs. Zij gebruikten 
reeds een natuurlijk cement als opvulsel voor metselwanden. Op die manier konden ze talrijke 
viaducten, aquaducten en betonwegen realiseren. Na de val van het Romeinse Rijk, raakte dit cement 
in onbruik. Het onderzoek van de Franse ingenieur Vicat in 1818, bracht belangrijke inzichten in de 
cementchemie. Hij onderzocht waarom sommige kalksoorten, die een belangrijk kleigehalte bezitten, 
onder water verhardden. Op basis van dit onderzoek maakte Joseph Aspdin in 1824 voor het eerst een 
gedoseerd mengsel van klei en krijt dat na verharden leek op de Portlandsteen uit Dorsetshire, 
waardoor het mengsel de naam Portlandcement meekreeg. Beton wordt gevormd door het mengen van 
cement, water, grove en fijne granulaten. Het is voor vele toepassingen het goedkoopste 
bouwmateriaal en kan bovendien in willekeurige vorm gegoten worden. Betonnen constructies zijn 
dan ook niet meer weg te denken uit onze maatschappij. (Taerwe & De Schutter, 1997) 

Beton heeft een grote druksterkte, maar de treksterkte is grosso modo slechts één tiende hiervan. 
Wapeningsstaven nemen de nefaste trekspanningen op die kunnen ontstaan door grote externe 
belastingen, opgelegde vervormingen (temperatuursgradiënten, belemmerde krimp, differentiële 
zettingen), plastische krimp en expansieve reacties (corrosie, alkali – silica reacties) (Van Tittelboom 
et al., 2009). Scheuren in beton worden ook niet echt als falen aanzien, omdat het wapeningsstaal de 
krachten verder opvangt en de structuur dus niet bezwijkt (van Breugel, 2007). Scheuren betekenen 
echter een aantasting van de duurzaamheid van het beton, aangezien ze een ideaal pad vormen voor de 
indringing van vloeistoffen en gassen in het beton. Deze kunnen schadelijke stoffen zoals chlorides 
meedragen, die niet alleen het beton aantasten, maar ook de wapening. Wanneer water en zuurstof de 
wapening bereiken, kan corrosie ontstaan (Ramakrishnan et al., 2001; van Breugel, 2007; Van 
Tittelboom et al., 2009). Scheuren moeten daarom snel opgespoord en hersteld worden. Naast het 
duurzaamheidsaspect komt nog het feit dat scheuren niet esthetisch zijn. Bovendien creëren ze een 
onveilig gevoel voor personen in de ruimte. Scheuren zijn met andere woorden dus niet gewenst 
(Taerwe & De Schutter, 1997).  

In het ideale geval is geen onderhoudskost nodig. Deze situatie kan bereikt worden wanneer het beton 
zichzelf zou herstellen. Hoewel de kost voor de bouw van de constructie dan hoger ligt dan bij het 
gebruik van traditionele materialen, zou de levensduur wel verlengen. De onderhoudskosten en de 
vraag naar nieuwe gebouwen zou hierdoor dalen (van Breugel, 2007). Dit laatste impliceert dan weer 
een daling in energieverbruik en vervuiling aangezien minder grondstoffen moeten worden ontmijnd 
en getransporteerd. De productie van cement zelf is bovendien verantwoordelijk voor 7 - 8% 
(Siddique & Chahal, 2011) van de totale koolstofdioxide (CO2) – uitstoot, want klei en kalksteen 
moeten tot op hoge temperatuur worden verwarmd. In het Verenigd Koninkrijk is dit zelfs 50% 
(DEFRA, 2005; Jonkers et al., 2008a). Onderhoud aan bouwwerken is bovendien een dure zaak. In 
Amerika wordt jaarlijks zo’n 3,65 miljard Euro gespendeerd aan het onderhoud van bruggen. In 
Nederland wordt dan weer een derde van het jaarlijkse budget voor bouwwerken gespendeerd aan 
inspectie, monitoring, onderhoud en verbetering van de bouwwerken (van Breugel, 2007).  
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Traditionele herstelmethodes bestaan uit het opvolgen van een structuur, het vaststellen van de 
gevormde scheur en daarna het aanbrengen van herstellingsmateriaal van buitenaf (Wang et al., 2011). 
Als herstelmaterialen worden synthetische polymeren gebruikt zoals epoxymortels en harsen. Er zijn 
echter vele nadelen verbonden met deze manier van scheurherstel. De gebruikte materialen zijn niet 
milieuvriendelijk en soms schadelijk voor de menselijke gezondheid. Ze herstellen de scheur 
bovendien slechts één keer, terwijl de constructie gedurende de hele levensduur nieuwe scheuren kan 
vertonen. Constant onderhoud is dus noodzakelijk (Ramakrishnan et al., 2001). De herstelmaterialen 
hebben bovendien vaak een verschillende thermische uitzettingscoëfficiënt als de behandelde 
betonlagen en degraderen in de tijd (De Muynck et al., 2007; Van Tittelboom et al., 2009). Bij diepe 
scheuren stelt zich bovendien het probleem dat de herstelmaterialen moeilijk tot het diepste punt van 
de scheur kunnen binnendringen (Wang et al., 2011). Er wordt daarom volop gezocht naar 
milieuvriendelijke alternatieven die de scheuren herstellen gedurende de volledige levensduur van 
constructies.  

1.2 Zelfherstel van scheuren 
 
Wanneer scheuren hersteld worden door het beton zelf, zonder het toevoegen van bijkomende 
materialen, is er sprake van autogene zelfheling. In het andere geval, waarbij er wel extra materialen 
worden toegevoegd voor de herstelling, heet dit autonome zelfheling.  

1.2.1 Autogene zelfheling  
Reeds in 1913 ontdekte Abrams dat beton in bepaalde gevallen scheuren kan herstellen (Abrams, 
1913). Hij belastte een 12 m lange brug op een ouderdom van drie maanden, waardoor diagonale 
scheuren ontstonden. Na drie jaar werd vastgesteld dat de scheuren hersteld waren. Tijdens die drie 
jaar was de brug blootgesteld aan de normale weersinvloeden. Later werd de brug belast met een veel 
grotere last. Er ontstonden opnieuw scheuren, maar de reeds herstelde scheuren gingen niet opnieuw 
open.  

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen zelfdichting en zelfherstel (Schlangen et al., 2006; van 
Breugel, 2007). Bij zelfdichting wordt de scheur geblokkeerd door kleine deeltjes die afkomstig zijn 
van de scheuroppervlakken of van vloeistoffen die door de scheur vloeien. Hierbij treedt geen herstel 
van de originele sterkte op.  

Bij zelfherstel vindt een chemische reactie plaats om de twee scheuroppervlakken te verbinden en zo 
de sterkte te herstellen. Er zijn twee varianten van dit soort zelfherstel. Ofwel wordt calciumhydroxide 
(Ca(OH)2) aangemaakt, ofwel calciumcarbonaat (CaCO3). Voor de eerste vorm is de aanwezigheid 
van water voldoende, voor de tweede vorm is naast water ook koolstofdioxide nodig (Jonkers et al., 
2008b; Neville, 2002). Het vormen van calciumcarbonaat is een veel voorkomend fenomeen in de 
natuur en vindt plaats in onder andere water (zowel zout als zoet) en grond (Achal & Pan, 2011). 

1.2.1.1 Herstel door vorming van calciumhydroxide 
Het zelfherstel dat gepaard gaat met de vorming van calciumhydroxide is in feite een reactie die 
afkomstig is van de verdergaande hydratatie van cementdeeltjes. Theoretisch is een 
water-cementfactor (W/C - factor) van 0,4 voldoende om de volledige hydratatie van het aanwezige 
cement te verkrijgen. In de praktijk hydrateert echter slechts ongeveer 70% van het cement (van 
Breugel, 2007). Dit is enerzijds te wijten aan de afname van de ruimte waar mogelijke 
hydratatieproducten gevormd kunnen worden naarmate het hydratatieproces toeneemt. Anderzijds is 
de hoeveelheid beschikbaar water bepalend. De hydratatiereactie vindt aanvankelijk plaats aan het 
oppervlak van de cementdeeltjes, waardoor in een latere fase het water door de reeds gevormde 



3 
 

hydratatieproducten moet diffunderen om het nog niet gehydrateerde cement in de kern te bereiken. 
De diffusieweerstand neemt steeds meer toe en de hydratatie valt uiteindelijk stil zonder dat het 
cement volledig heeft gereageerd (Taerwe & De Schutter, 1997). Scheuren die blootgesteld worden 
aan (vochtige) lucht, zullen echter geen autogeen zelfherstel ondergaan. Als er echter ook water 
aanwezig is, zal dit water zorgen voor een verdergaande hydratatie van het cement (Neville, 2002). 
Voor hogesterktebeton wordt een lage W/C – factor gebruikt, wat een groot zelfherstellend vermogen 
inhoudt, want een groter deel van de cementdeeltjes blijft ongehydrateerd. De grote 
cementhoeveelheid maakt dit echter een duurdere en minder milieuvriendelijke betonsoort. Bovendien 
daalt de verwerkbaarheid. Het wordt dan ook niet standaard toegepast (Jonkers et al., 2008b). 

In massieve betonstructuren worden vaak oppervlaktescheuren gevormd tijdens de eerste dagen van 
het hydratatieproces. Hoe verder dit proces vordert en het binnenste van de structuur afkoelt, hoe meer 
het oppervlak onder druk komt te staan. De scheuren worden met andere woorden dichtgeduwd. 
Schlangen et al. (2006) deden onderzoek omtrent het herstelvermogen van dergelijke scheuren in jong 
beton. Daartoe maakten ze scheuren op een ouderdom van 24, 48 en 72 uur, waarna de proefstukken 
twee weken in water werden ondergedompeld om herstel toe te laten. De scheuren herstelden als er 
naast water ook een drukkracht aanwezig was. De grootte van de drukkracht en de scheurwijdte waren 
hierbij niet bepalend, het belangrijkste was dat de scheuroppervlaktes elkaar raakten. Portlandcement 
vertoonde in dit onderzoek een groter potentieel dan hoogovencement wegens de grote hoeveelheid 
ongehydrateerd cement (W/C - factor gelijk aan 0,5). De sterkte die wordt bereikt in de herstelde 
scheuren, kan bovendien de originele sterkte van het beton overschrijden, aangezien in de scheuren het 
water gemakkelijker al het cement kan laten reageren en dit in tegenstelling tot het interne van de 
structuur. Hoe later de scheuren werden gevormd, hoe kleiner de sterkteherwinning wegens de grotere 
hoeveelheid cement dat dan al gehydrateerd is.   

Dikwijls wordt deze verdergaande hydratatie echter nog niet als een herstelmethode aanzien, maar 
eerder als een positieve eigenschap van beton (Schlangen et al., 2006; van Breugel, 2007). De 
scheuren zijn namelijk vaak te groot om volledig overbrugd te worden door de hydratatieproducten. 
De scheuren die op de besproken manier kunnen dichten, zijn maximaal 100 tot 200 µm wijd (Jonkers 
et al., 2008b). 

1.2.1.2 Herstel door vorming van calciumcarbonaat 
Edvardsen (1999) onderzocht het mechanisme dat schuilgaat achter autogeen herstel. Zij onderzocht 
de hoeveelheid water die door scheuren kan vloeien en stelde vast dat de eerste drie tot vijf dagen na 
blootstelling aan water, de waterdoorlatendheid sterk daalde bij volledig verzadigde proefstukken. 
Scheuren die onderworpen worden aan waterdruk kunnen zichzelf herstellen. De hoofdbron van dit 
herstel is de vorming van CaCO3 - kristallen op de scheurwanden om zo de scheuren te dichten. De 
reactie die leidt tot de precipitatie van CaCO3 is afhankelijk van de zuurtegraad van het water zoals 
weergegeven in vergelijking [1.1] en [1.2]:  

 ������� > 8:	��� + ���� ↔ ��� 1.1 

 7 < ������� < 8:	��� +���� ↔ ��� +�� 1.2 

 
De Ca2+ - ionen zijn deels afkomstig uit het indringende water, maar voornamelijk uit het beton zelf. CO��� en HCO�� zijn aanwezig in het water. Een hogere temperatuur en pH van het water en een 
lagere partiële druk van CO2, bevorderen reacties [1.1] en [1.2]. Concreet gebeurt het volgende. Water 
met een pH tussen 5,5 en 7,5 dringt de structuur binnen. In dit water is CO2 opgelost en zijn 
Ca2+ - ionen aanwezig. De hoeveelheid Ca2+ - ionen is echter te laag om CaCO3 - precipitatie te 
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verkrijgen. Het water lost calciumhydroxide en calciumsilicaathydraten uit het verhard cement op. 
Hierdoor stijgt de pH van het water. Aangezien er concentratiegradiënten ontstaan, zullen Ca2+ - ionen 
diffunderen naar het water dat door de scheuren vloeit om zo te worden afgevoerd. De pH en de 
Ca2+ - concentratie zullen variëren over de scheurbreedte. De stroomsnelheid is immers lager aan de 
ruwe scheurwanden, waardoor hier minder Ca2+ - ionen worden afgevoerd ten opzichte van het midden 
van de scheur. Aan de randen ontstaat een oververzadiging van Ca2+ en reactie [1.1] vindt plaats. In de 
eerste fase van de precipitatie wordt de groei van de CaCO3 - kristallen bepaald door de aanwezigheid 
van Ca2+ in de nabijheid van de scheurwanden. Als deze ionen opgebruikt zijn, zullen in een tweede 
fase nieuwe Ca2+ - ionen aangebracht worden uit het inwendige van het beton via diffusie. De groei 
van de kristallen gebeurt veel sneller in de eerste fase dan in de tweede. De diffusiesnelheid door het 
beton en de toplaag van reeds gevormde CaCO3 - kristallen bepaalt de groei in de tweede fase. Drie tot 
vijf dagen na blootstelling aan water, vangt de tweede fase aan. Op dat moment is de 
waterdoorlatendheid al teruggevallen naar 1 tot 20% van de oorspronkelijke waarde. De groei van de 
kristallen hangt bovendien af van de waterdruk en de scheurwijdte, maar niet van de 
betonsamenstelling en het type water (voorbeeld hard of zacht). De scheuren die hersteld worden, in 
de zin dat er geen water meer zal doorstromen, zijn tot 200 µm breed. 

Het zelfherstel door vorming van calciumcarbonaat, wordt vaak vastgesteld bij oudere constructies die 
gebaseerd zijn op kalkmortels waarin vrije kalk aanwezig is (Jonkers et al., 2008b; Nijland et al., 
2007). Ongebluste kalkdeeltjes (CaO) reageren met indringend water en CO2 uit de lucht, opgelost in 
water, wat tot de productie van calciumcarbonaat leidt ([1.3],[1.4]) (Jonkers et al., 2008b): 

 �� +	���	 → �(��)� 1.3 

 �(��)� + �� → ��� +	��� 1.4 

 
Het gevormde calciumcarbonaat slaat dan neer op de scheurvlakken. Er is een bron nodig van water 
om vrije kalk te transporteren en te precipiteren tot Ca(OH)2. Deze vorm van zelfherstel werd ook 
vastgesteld bij gebouwen die blootgesteld werden aan een zoutbelasting (Nijland et al., 2007).  

In pijpleidingen en waterkerende constructies wordt deze vorm van autogeen zelfherstel ook vaak 
waargenomen, aangezien er veel water en koolstofdioxide aanwezig zijn (CPPA, 2007). Figuur 1.1 
toont een voorbeeld van autogene heling bij een waterkerende constructie. 

 

 

Figuur 1.1: Autogene heling bij een waterkerende constructie (CPPA, 2007) 
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1.2.1.3 Herstel door vorming van ettringiet 
Nijland et al. (2007) merkten op dat ettringietvorming ook een zekere vorm van zelfherstel zou 
kunnen zijn. Ettringietvorming is één van de vele reacties die plaatsvinden bij het verharden van het 
beton (Taerwe & De Schutter, 1997). Wanneer het ettringiet bestaande scheuren opvult, is er enigszins 
sprake van zelfherstel. Dit verschijnsel wordt echter niet als zelfherstel gezien, daar ettringietvorming 
in vele gevallen schadelijk kan zijn voor de constructie. Als er immers niet voldoende vrije ruimte is, 
zal de vorming van het bijkomende ettringiet extra scheuren in het beton creëren en dus het 
tegenovergestelde verwezenlijken van zelfherstel (Nijland et al., 2007). 

1.2.1.4 Probleem bij autogene heling 
Het probleem met deze vormen van zelfherstel zit, net zoals bij de traditionele herstelmethodes, in het 
eenmalige karakter ervan. Het ongehydrateerde cement of de vrije kalk putten uit en kunnen mogelijks 
geen tweede keer dienst doen (Schlangen et al., 2006; van Breugel, 2007). 

1.2.2 Autonome heling 
Om van autonome heling te kunnen spreken, is het niet voldoende om het beton bloot te stellen aan de 
omgeving om het zelfherstel te bewerkstelligen. Er is extra materiaal nodig. Om het probleem van het 
eenmalige karakter van autogene zelfheling te omzeilen, wordt veel onderzoek gedaan naar het 
gebruik van bacteriën (Jonkers & Schlangen, 2007; Standaert, 2010; Wang et al., 2011). Deze 
bacteriën worden niet verbruikt en kunnen dus meermaals dienst doen. Andere mogelijkheden zijn het 
gebruik van polymeren (Jefferson et al., 2010; Van Tittelboom et al., 2011).  

1.2.2.1 Bacteriologische heling 
Het idee is bacteriën in een rusttoestand in te brengen in de betonmatrix. Wanneer een scheur ontstaat 
en water kan binnendringen tot bij de bacteriën, zullen deze geactiveerd worden en via een 
metabolisme calciumcarbonaat precipiteren. Beton is echter niet de meest ideale leefomgeving voor 
bacteriën. Er zijn namelijk geen nutriënten aanwezig, de pH is er hoog (hoger dan 12 en dus sterk 
alkalisch) en de omgeving is relatief droog. Bovendien moeten de bacteriën onbeschadigd het 
mengproces bij de vervaardiging van het beton kunnen overleven. Daarom wordt gezocht naar 
alkalifiele, sporevormende bacteriën. Dit zijn bacteriën die kunnen overleven in een alkalische 
omgeving met een pH van 12 (De Muynck et al., 2007; Jonkers & Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et 
al., 2008a; Jonkers et al., 2008b; Ramakrishnan et al., 2001; Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 
2011). De sporen die gevormd worden zijn rustende cellen die kunnen overleven bij zeer ongunstige 
omstandigheden zoals hoge temperaturen (tot meer dan 100°C), droogte of vochtigheid en extreme 
pH - waarden (Scholte & Marree, 1999). Naast de bacteriën zelf moeten ook de nodige 
voedingsstoffen aanwezig zijn. Deze zorgen voor de groei van de bacteriën en vormen het 
uitgangsmateriaal voor de precipitatie van calciumcarbonaat (De Muynck et al., 2007; Jonkers & 
Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et al., 2008a; Jonkers et al., 2008b; Ramakrishnan et al., 2001; Van 
Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011). De microbiologische precipitatie van calciumcarbonaat is 
afhankelijk van onder andere de concentratie van de opgeloste anorganische koolstof, de pH en de 
concentratie calciumionen (Van Tittelboom et al., 2009). Deze factoren worden bepaald door het 
metabolisme van de bacteriën. De celwand van de bacteriën doet dienst als nucleatiekern en 
beïnvloedt dus eveneens de precipitatie (Van Tittelboom et al., 2009). Bovendien moet er op worden 
toegezien dat de gebruikte bacteriën geen zuren produceren die het beton zouden kunnen eroderen 
(Jonkers & Schlangen, 2009).  
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1.2.2.1.1 Soorten bacteriën  
Bacteriën zijn eencellige organismen waarbij het genetisch materiaal niet in een kernmembraan is 
ingesloten. Daarom worden ze prokaryoten genoemd. Bacteriëncellen zijn slechts enkele micrometer 
groot in lengte, typisch 0,5 tot 5 µm. De sfeervormige cellen worden aangeduid met de term coccus, de 
staafvormige met bacillus. In Figuur 1.2 wordt een beeld getoond van de sfeervormige cellen van 
Staphylococcus aureus. Figuur 1.3 toont de staafvormige cellen van Bordetella pertussis, beter bekend 
als kinkhoest. Een overzicht van de meest voorkomende vormen wordt weergegeven op Figuur 1.4. 
Diep onder de aardkorst werden soorten gevonden met een stervormige doorsnede. De vorm wordt 
bepaald door de celwand en het cytoskelet. De manier waarop bacteriën voedingsstoffen opnemen, 
zich vasthechten aan oppervlakken of zwemmen in vloeistoffen, wordt bepaald door de vorm van de 
cellen (Siddique & Chahal, 2011).  

 

Figuur 1.2: Staphylococcus aureus 
(MediRecord) 

 

 

 
Figuur 1.3: Bordetella pertussis 

(MediRecord) 

 

 

Figuur 1.4: Overzicht van de meest voorkomende vormen van bacteriën (Scholte & Marree, 1999) 

Bacteriën groeien in grond, warmwaterbronnen, radioactief afval en water. Ze komen ook voor in 
organisch materiaal en levende lichamen van dieren en planten. In totaal zijn er ongeveer 
5 · 1030 bacteriën aanwezig op aarde. Ze maken met andere woorden een groot deel uit van de totale 
biopopulatie. In één gram grond kunnen al tot 40 miljoen bacteriële cellen zitten en in één milliliter 
vers water tot één miljoen. Niet alle bacteriën kunnen echter in laboratoria gekweekt worden. Om 
kunstmatig bacteriën te kweken, zijn vaste of vloeibare groeimedia nodig. Als vast medium worden 
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agarplaten gebruikt. Vloeibare media worden toegepast in het geval dat metingen van de groei van 
grote hoeveelheden bacteriën vereist zijn. In laboratoria worden grote hoeveelheden nutriënten 
gebruikt om op een snelle en goedkope manier cellen te bekomen. Om specifieke organismen beter te 
identificeren, worden aan de groeimedia specifieke nutriënten toegevoegd. Bacteriën groeien tot een 
bepaalde celgrootte om zich daarna door celdeling voort te planten. Dit is een aseksuele vorm van 
voortplanting. Bij deze celdeling worden twee identieke dochtercellen geproduceerd. De groei van de 
bacteriën gebeurt in drie fases: een trage groei, een exponentiële fase en de stationaire eindfase. 
Wanneer de bacteriën in een omgeving komen met veel nutriënten, moeten ze zich hier eerst aan 
aanpassen. Dit gaat gepaard met een trage groei. Eens ze aangepast zijn, begint de tweede fase die 
gekenmerkt wordt door een snelle, exponentiële groei. In deze fase vinden zowel celgroei als celdeling 
plaats. Eens de nutriënten uitgeput zijn, wordt het celmetabolisme terug afgeremd en vangt de derde 
fase aan. In deze fase is er vooral sprake van DNA - herstel en transport van nutriënten. (Siddique & 
Chahal, 2011).  

In het kader van zelfheling van beton, wordt gebruik gemaakt van bacteriën van het geslacht Bacillus, 
zoals Bacillus sphaericus (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; De Muynck et al., 
2008; Dick et al., 2006; Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011), Bacillus pasteurii 
(Ramakrishnan et al., 2001; Stocks - Fischer et al., 1999), Bacillus pseudofirmus (Jonkers & 
Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et al., 2008a), Bacillus lentus (Dick et al., 2006) en Bacillus cohnii 
(Jonkers et al., 2008a; Standaert, 2010). Figuur 1.5 toont een beeld van Bacillus sphaericus bacteriën. 
Dit geslacht werd reeds meer dan 100 jaar geleden beschreven door Ferdinand Cohn (Cohn, 1872). De 
eerste die een alkalifiele Bacillus soort kon isoleren en beschrijven, was Vedder in 1934 (Vedder, 
1934). Dit was de Bacillus alcalophilus. Bacteriën van het geslacht Bacillus zijn gram - positief en 
staafvormig (Siddique & Chahal, 2011). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gram - positieve en 
gram - negatieve bacteriën. Bij gram - negatieve cellen is er een extra celmembraan aanwezig dat dient 
als bescherming. Gram - positieve cellen hebben dit extra membraan niet (Scholte & Marree, 1999). 
Een andere eigenschap van het Bacillus geslacht, die zeer nuttig is in het kader van zelfheling, is het 
feit dat ze endosporen vormen (§1.2.2.1, p.5). Deze sporen kunnen zowel rond als ovaal zijn (Spanka 
& Fritze, 1993). Bij Bacillus sphaericus komen beide vormen voor. Vele alkalifiele en alkalitolerante 
Bacillus soorten werden reeds geïsoleerd uit verscheidene alkalische milieus, zoals zoutmeren, 
woestijnen en dorre gronden (Lee et al., 2008).  

 

 

Figuur 1.5: Bacillus sphaericus (Wang, 2011) 
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1.2.2.1.2 Metabolisme 
De bacteriën die gebruikt worden, bepalen de manier van scheurherstel. Er zijn drie manieren om voor 
scheurherstel te zorgen (Wang et al., 2011): het reduceren van sulfaat door bacteriën onder anoxische 
omstandigheden, de degradatie van organische zuren en de omzetting van ureum. Deze laatste 
methode is gemakkelijkst te controleren en zorgt voor een hoge precipitatie in een korte tijdspanne. 
Bacteriën van het geslacht Bacillus, meer bepaald Bacillus sphaericus, kunnen worden gebruikt voor 
het toepassen van deze methode (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; De Muynck 
et al., 2008; Dick et al., 2006; Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011).  

Wanneer de sporen rechtstreeks aan de cementpasta worden toegevoegd, kunnen ze tot vier maanden 
overleven. De levensduur wordt beperkt door de afnemende poriëndiameters bij de verdere hydratatie 
van het cement. De sporen komen immers in gevaar als de diameters kleiner worden dan 1 µm 
aangezien dit de typische grootte van de Bacillus sporen is (Jonkers et al., 2008a). De bacteriën 
worden dan geplet. Bovendien kunnen deze bacteriën ook zuurstof verdragen, wat noodzakelijk is 
aangezien er altijd zuurstof via de poriën naar binnen dringt (Jonkers et al., 2008a). Het gebruik van 
Bacillus sphaericus bacteriën biedt het voordeel dat deze een hoge ureaseproductie hebben (Dick et 
al., 2006; Van Tittelboom et al., 2009). Urease is de katalysator voor de hydrolysereactie die ureum 
omzet in ammonium en carbonaat. Concreet wordt volgend proces doorlopen bij de precipitatie van 
het calciumcarbonaat (Van Tittelboom et al., 2009): 

 �(���)� +��� → ������ +��� 1.5 

 ������ + ��� → ��� +���� 1.6 

 ���� ↔ ���� +�� 1.7 

 2��� + 2��� ↔ 2�� � + 2��� 1.8 

 ���� +�� + 2�� � + 2��� ↔ 2�� � + 2��� + ���� 1.9 

 ��� + !"#	 → !"# − ��� 1.10 

 !"# − ��� + ���� → !"# − ��� ↓ 1.11 

 
In een eerste stap [1.5] wordt ureum (CO(NH�)�) omgezet in ammoniak (NH�) en carbamaat 
(NH�COOH). Dit carbamaat hydrolyseert spontaan en vormt extra ammoniak en koolzuur (H�CO�) in 
een tweede stap [1.6]. Stappen [1.7] en [1.8] geven weer hoe de gevormde producten omgezet worden 

in bicarbonaationen (HCO��) en ammoniumionen (NH �). Deze reacties zorgen voor een verhoging 
van de pH, aangezien meer OH� - ionen gevormd worden dan H�	- ionen. Deze pH - stijging zorgt 
dan weer voor een verschuiving in het evenwicht in de bicarbonaatreactie. De bicarbonaationen zullen 

een waterstofatoom afscheiden ter vorming van carbonaationen (CO���	) [1.9]. De negatieve celwand 
van de bacteriën trekt positieve kationen uit de omgeving aan, waaronder Ca�� [1.10]. Deze 
vastgehouden calciumionen reageren met de gevormde carbonaationen. Op die manier wordt 
calciumcarbonaat geprecipiteerd op de celwand van de bacteriën [1.11]. 

Achal en Pan (2011) merkten echter op dat er nog een ander enzym is dat een rol speelt in de 
calciumcarbonaat precipitatie. Dit enzym, koolzuuranhydrase, bevat zink en vergemakkelijkt de 
omzetting van CO�	naar HCO�� [1.12]: 

 ��� + �� ↔ ���� 1.12 
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Koolzuuranhydrase komt tussen in alle fysiologische processen die te maken hebben met CO�	en HCO��. Over de precieze rol van dit enzym en het exacte mechanisme in de bacteriologische 
calciumcarbonaatprecipitatie moet echter nog verder onderzoek gedaan worden. 

De ureasereactie is zoals alle andere enzymatische reacties temperatuursafhankelijk. Ferris et al. 
(2003), Nemati en Voorouw (2003) en Mitchell en Ferris (2005) toonden aan dat de reactie vijf keer 
sneller doorgaat bij een temperatuur van 20°C ten opzichte van 15°C en tot zelfs tien keer sneller ten 
opzichte van 10°C. Onderzoek toonde ook aan dat de bacteriële celconcentratie een grotere rol speelt 
in de reactie dan de initiële ureum concentratie, zolang er echter voldoende ureum aanwezig is om de 
reactie te voeden (Okwadha & Li, 2010).  

Jonkers et al. (2008a) probeerden de combinatie van bacteriën en calciumlactaat om op een 
alternatieve manier calciumcarbonaat te precipiteren. Het nadeel aan het metabolisme zoals hierboven 
beschreven ([1.5] t.e.m. [1.11]), is namelijk dat er per carbonaation, twee ammoniumionen worden 
geproduceerd. Dit kan zorgen voor een grote stikstofbelasting op de omgeving. De combinatie van 
bacteriën (Bacillus cohnii en Bacillus pseudofirmus) met calciumlactaat leidt tot volgend mechanisme: 

 �*�+,�* + 6�� → �0� + 50� + 5��� 1.13 

 5�� + 5�(��)� → 5��� + 5��� 1.14 

 
In reactie [1.13] wordt het calciumlactaat (CaC*H+,O*) door de bacteriën omgezet in 
calciumcarbonaat, koolstofdioxide en water. Dit koolstofdioxide kan in een volgende stap [1.14] 
verder reageren met het gevormde portlandiet uit de hydratatie van cement (Ca(OH)�) tot nog meer 
calciumcarbonaat. Het onderzoek toonde aan dat er wel grote hoeveelheden calciumcarbonaat 
geprecipiteerd waren na zeven dagen, maar dat deze verdwenen waren na 28 dagen. Dit fenomeen kan 
verklaard worden door de afnemende diameters van de poriën in de cementsteen bij verdere 
hydratatie. De sporen van de bacteriën worden namelijk verpletterd bij diameters kleiner dan 1 µm. Na 
zeven dagen zijn de poriëndiameters in de cementsteen nog voldoende groot. Na 28 dagen situeert het 
grootste stuk van de diameters zich echter in een grootteorde van 0,01 tot 0,1 µm. 

Deze reacties tonen aan dat een calciumbron noodzakelijk is bij de precipitatie van het 
calciumcarbonaat. Vaak wordt hiervoor calciumchloride gebruikt (De Belie & De Muynck, 2008; De 
Muynck et al., 2007; De Muynck et al., 2008). Chlorides kunnen echter schadelijk zijn voor de 
wapening. Alternatieven zijn calciumnitraat (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; 
Van Tittelboom et al., 2009), calciumacetaat (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; 
Standaert, 2010; Van Tittelboom et al., 2009) en calciumlactaat (Jonkers et al., 2008a; Standaert, 
2010). 

Mortensen et al. (2011) deden onderzoek naar de invloed van de omgevingsfactoren op de 
calciumcarbonaat precipitatie. De onderzoekers gebruikten hiervoor de ureologische bacteriën 
Sporosarcina pasteurii in grondkolommen en bekeken hun groei, hun metabolisme of dus ureolytische 
activiteit en de precipitatie van calciumcarbonaat. Om verschillende omgevingsomstandigheden te 
simuleren, werden experimenten gedaan met zowel zoet als zout water en de ammoniumconcentratie 
werd gevarieerd alsook de zuurstoftoevoer. Door het zoutgehalte van het water te verhogen, komt de 
groei van de bacteriën iets later op gang, maar de uiteindelijke biomassa bleek dezelfde. Bacteriën 
kunnen dus zowel groeien in zoet als zout water. Verder werd vastgesteld dat een zuurstofarme 
omgeving geen negatief effect heeft op het metabolisme van de bacteriën: er wordt evenveel of zelfs 
meer ureum omgezet in vergelijking met zuurstofrijke omgevingen. Ook de ammoniumconcentratie 
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heeft geen invloed op de ureologische activiteit. Zowel bij zoet als zout water werd precipitatie 
vastgesteld en dit in even grote hoeveelheden, maar bij zout water gebeurde de precipitatie sneller. 
Kustgebieden waar het zeewater betonnen constructies kan bereiken, zijn in dit opzicht dus gunstig 
voor een bacteriële behandeling.  

1.2.2.1.3 Immobilisatie 
Immobilisatie van levende cellen is een vaak toegepaste techniek in de microscopie. Op die manier 
kunnen de cellen beter onderzocht worden gedurende een voldoende lange periode (Aufderheide, 
2006). In het kader van deze microscopische studies wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke 
immobilisatietechnieken. Die kennis kan gebruikt worden om ook de bacteriën voor scheurherstel in 
beton te immobiliseren.  

In het ideale geval van scheurherstel, zitten de helende componenten in de betonmatrix ingebed en 
worden ze naar de scheur getransporteerd op het moment dat deze ontstaat. De poreuze cementpasta is 
een matrix die dit toelaat (van Breugel, 2007). Wanneer beroep gedaan wordt op bacteriën om de 
herstelling te realiseren, moeten deze samen met de nodige hulpstoffen ingebed worden in de matrix. 
Hierbij is een immobilisatietechniek nodig. De bacteriën moeten immers beschermd worden tegen de 
hoge pH in het beton en er moet voorkomen worden dat ze beschadigd geraken bij het mengen van de 
betonspecie. Mogelijke immobilisatiemedia zijn silicagel of polyurethaan (PU) enerzijds (Bang et al., 
2001; Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011) of poreuze granulaten anderzijds (Standaert, 
2010; Vanwettere, 2009; Wiktor & Jonkers, 2011).  

In sommige gevallen is het echter niet nodig alle componenten (organische componenten en bacteriën) 
te incorporeren in de matrix. Zo kunnen bijvoorbeeld constructies in een zeeomgeving blootgesteld 
worden aan bacteriën en organische componenten uit het indringende zeewater. Het gevaar schuilt hier 
echter in het soort bacteriën dat de structuur binnendringt. Zuurproducerende bacteriën kunnen de 
betonmatrix eroderen en dus eigenlijk het tegenovergestelde effect veroorzaken (Jonkers & Schlangen, 
2009). 

� Silicagel en polyurethaan 
Het gebruik van polyurethaan werd door Bang et al. (2001) al onderzocht bij manueel scheurherstel. 
Bacteriën werden in dit onderzoek geïncorporeerd in een PU - schuim, dat dan van buitenaf manueel 
in de scheuren werd ingebracht. Er werd gebruik gemaakt van Bacillus pasteurii. Het PU - schuim is 
hierbij enerzijds het immobilisatiemedium, maar anderzijds ook het vulmateriaal om de scheuren op te 
vullen. De sterkte van de gescheurde proefstukken bleek hierbij hoger te zijn wanneer bacteriën in het 
schuim werden ingebracht, dan bij proefstukken waarbij enkel schuim werd gebruikt. De 
enzymactiviteit werd met andere woorden niet belemmerd door de immobilisatie. De techniek is 
echter tijdrovend. Bij diepe, smalle scheuren is het bovendien moeilijk voor de herstelmaterialen om 
helemaal tot in het diepste punt van de scheur binnen te dringen.  

Van Tittelboom et al. (2009) deden een gelijkaardig onderzoek, maar gebruikten silicagel die samen 
met de geïncorporeerde bacteriën meteen met een injectiespuit in de scheuren gespoten kan worden. 
De silicagel wordt gevormd uit silicasol. Dit is een colloïdale suspensie van kiezelzuur in water. De 
gevormde gel kan niet meer terug omgezet worden in silicasol (Starck, 2006). Enerzijds werden 
bacteriën (Bacillus sphaericus) met silicasol en calciumchloride (CaCl2), calciumnitraat (Ca(NO3)2) of 
calciumacetaat (Ca(CH3COO)2) ingespoten, anderzijds werd zuivere silicasol gebruikt, en zuivere 
Bacillus sphaericus samen met CaCl2. Om na te gaan of het zelfherstel wel degelijk afkomstig is van 
de levende bacteriën, werden ook proefstukken met geautoclaveerde bacteriën aangemaakt. 
Autoclaveren of steriliseren is het volledig vernietigen van micro - organismen en hun sporen 
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(Wiersema). Wanneer de silicasol helemaal gel geworden is, vindt een nieuwe injectie plaats tot de 
scheur gevuld is. Het geheel wordt daarna in een oplossing van ureum en Ca2+ - ionen gebracht. Men 
stelde vast dat er effectief calciumcarbonaatkristallen werden geprecipiteerd in de gel met bacteriën, 
wat niet het geval was bij toevoeging van bacteriën zonder gel of gel zonder bacteriën. De 
waterdoorlatendheid verminderde, maar dit was vooral te wijten aan de silicagel en in mindere mate 
aan de biologische componenten. 

De technieken met silicagel en PU die hierboven beschreven werden, herstellen de scheur steeds met 
inbreng van buitenaf. Dit is echter niet de optimale manier om scheuren te herstellen, aangezien nog 
steeds gebouwen moeten worden opgevolgd met vaststelling en herstelling van scheuren. Bovendien is 
het vaak onmogelijk om van buitenaf het diepste punt van een smalle, diepe scheur te herstellen (van 
Breugel, 2007). Wang et al. (2011) brachten de bacteriën en andere noodzakelijke stoffen met behulp 
van glazen buisjes in de mortelmatrix. Het idee achter de techniek is dat de buisjes breken bij het 
ontstaan van de scheur waardoor de helende materialen vrijkomen. Voor de immoblisatie werden 
silicagel en een tweecomponenten polyurethaan gebruikt. De eerste component van dit polyurethaan 
bestaat uit een prepolymeer dat een schuim vormt in een vochtige omgeving, de tweede component is 
een versneller die de reactietijd verkort. In het geval van silicagel, werden twee glazen buisjes aan 
elkaar gelijmd: één met bacteriën (Bacillus sphaericus) en silicasol, één met een oplossing van ureum 
en calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O). Voor de immobilisatie in polyurethaan werden drie buisjes aan 
elkaar gelijmd: één met het polyurethaan prepolymeer, één met de versneller en een oplossing van 
ureum en calciumnitraat en een laatste met Bacillus sphaericus. Er werden zowel levende als 
geautoclaveerde bacteriën gebruikt.  

Silica sol en polyurethaan migreerden inderdaad uit de buisjes en er diende nog gewacht te worden tot 
de silicasol een gel geworden was en het polyurethaan een schuim (Wang et al., 2011). Dat kan 
respectievelijk tot drie à vier uur (silicagel) en 24 uur (polyurethaanschuim) duren. Er werden effectief 
calciumcarbonaat kristallen gevormd, wat aantoont dat de bacteriologische activiteit dus niet stilvalt 
door de immobilisatie. De activiteit wordt echter wel afgeremd. De hoeveelheid gevormde 
calciumcarbonaat kristallen, is uiteraard afhankelijk van de afmetingen van de buisjes en hun aantal. 
Het herstel in sterkte is het grootst wanneer effectief levende bacteriën worden geïncorporeerd in 
plaats van geautoclaveerde, wat opnieuw aantoont dat de bacteriën na immobilisatie nog actief zijn. 
De doorlaatbaarheid van de proefstukken verminderde het sterkst bij het gebruik van 
polyurethaanschuim, maar bij het gebruik van silicagel werd er meer calciumcarbonaat geprecipiteerd. 
De sterkteherwinning is echter merkelijk hoger bij het polyurethaanschuim. Alles samen bleek 
polyurethaan het meest geschikte materiaal.  

� Poreuze granulaten 
Om de bacteriën op een compatibele manier in de betonmatrix te incorporeren, kan gebruik gemaakt 
worden van poreuze granulaten. Wiktor en Jonkers (2011) gebruikten hiervoor geëxpandeerde 
kleikorrels met diameters van 1 tot 4 mm, die een deel van de oorspronkelijke granulaten in het beton 
vervangen. Als biochemische component werd daarbij een combinatie van bacteriële sporen en 
calciumlactaat gebruikt. De kleikorrels werden onder vacuüm ondergedompeld in een 
calciumlactaat - en gistextractoplossing en vervolgens in een bacteriële oplossing. De ingebedde 
componenten konden vrijkomen wanneer er water binnendrong bij scheurvorming. Er werd voor dit 
bacteriële beton scheurdichting met minerale precipitatie vastgesteld voor scheuren tot 460 µm na 100 
dagen onderdompeling in water, terwijl referentieproefstukken slechts scheuren tot 180 µm konden 
dichten door autogene heling. Er werden bovendien ook meer scheuren gedicht bij het incorporeren 
van sporen. Dit toont aan dat de minerale precipitatie sterk verbeterd werd in dit bacteriële beton ten 
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opzichte van de referentieproefstukken. De minerale afzettingen die hierbij gevormd worden, zijn 
afkomstig van de reactie uit het toegevoegde calciumlactaat (zie ook §1.2.2.1.2, p. 8): 

 �*�+,�* + 6�� → ��� + 5�� + 5��� 1.15 
 
Uit reactie [1.15] komt bovendien CO2 vrij dat kan reageren met het portlandiet (Ca(OH)2) wat leidt 
tot een verdere verhoging van de CaCO3 - productie. In vergelijking met proefstukken waaraan 
dezelfde helende componenten werden toegevoegd zonder bescherming in de poreuze dragers, werd er 
meer calciumcarbonaat geprecipiteerd door de beschermde bacteriën. Dit toont aan dat bij 
immobilisatie in geëxpandeerde kleikorrels de sporen levensvatbaar blijven en dat bacteriën kunnen 
ontkiemen wanneer ze in contact komen met zuurstof waarna ze bovendien actief kunnen zijn. Bij dit 
onderzoek werd echter de verandering in waterpermeabiliteit niet onderzocht, doch enkel de dichting 
van de scheuren door de minerale afzettingen.  

Wiktor en Jonkers (2011) merkten bovendien op dat de bacteriën zuurstof verbruiken en op die manier 
kunnen bijdragen om het wapeningsstaal te beschermen tegen corrosie. Verder onderzoek is echter 
nodig om de bacteriën hiervoor op een efficiënte manier in te zetten.  

Standaert (2010) onderzocht mogelijke poreuze dragers en maakte gebruik van Bacillus cohnii. Deze 
bacterie precipiteert calciumcarbonaat door de oxidatie van organische zuren ([1.16] t.e.m. [1.18]): 

 ����� + 2�� → 2	�� +��� + ��� 1.16 

 2	�� + ��� ↔ �� +���� 1.17 

 2���� + ��� → ��� + 0� +��� 1.18 

 
Concreet werd hierbij calciumacetaat (Ca(CH�COO)�	) gebruikt als organisch zuur. De globale reactie 
wordt gegeven in [1.19]: 

 �(����)� + 4�� → ��� + 3�� + 3��� 1.19 
 
Als mogelijke poreuze dragers werden lavakorrels, perlietkorrels en geëxpandeerde kleikorrels 
gebruikt. Het gebruik van perlietkorrels beïnvloedde de sterkte echter te nadelig en werd afgeraden. 
Naast deze beschikbare poreuze granulaten werden ook zelf poreuze dragers aangemaakt, namelijk 
cementpasta met geëxpandeerde kleikorrels en kalkmortel. Deze werden na 28 dagen verbrijzeld tot 
granulaten. Van al deze granulaten werd de fractie van 2 tot 4 mm afgezeefd, die de overeenkomstige 
zandfractie verving in de mortelproefstukken. De bacteriënsporen en nodige nutriënten 
(calciumacetaat, calciumnitraat en voedingsbodem) werden in deze dragers ondergebracht door één 
van de volgende technieken: 

• Geëxpandeerde kleikorrels en verbrijzelde cementpasta met kleikorrels: vacuümabsorptie; 
• lavakorrels: 24u vacuümabsorptie waarna cementpoeder werd aangebracht dat hydrateert 

door water en zo een beschermende coating vormt om uitstroming van de sporen te 
voorkomen; 

• kalkmortel: nutriënten en sporen werden rechtstreeks aan de kalkmortel toegevoegd. 
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De verschillende poreuze dragers werden met elkaar vergeleken op basis van sterkte en porositeit. De 
zelfheling, na inbrengen van de dragers met de sporen, werd na scheurvorming onderzocht via de 
herwinning van de mechanische eigenschappen, meer bepaald de buig- en druksterkte. Verder werd de 
doorlatendheid onderzocht met waterpermeabiliteitsproeven en de scheurdichting werd bekeken aan 
de hand van Scanning Electron Microscopy (SEM).  

Er werd vastgesteld dat de geëxpandeerde kleikorrels de beste poriënstructuur hebben om de sporen in 
onder te brengen. Er wordt gesteld dat de poriën best drie tot vijf keer de afmeting van de spore 
hebben om een maximale adsorptie te verkrijgen (Samonin & Elikova, 2004). Ongeveer 42% van het 
totale poriënvolume van de geëxpandeerde kleikorrels heeft een equivalente diameter in het juiste 
bereik (in dit geval 2 tot 20 µm). Bij lavakorrels is dit slechts 17%. De meeste poriën van lavakorrels 
zijn met andere woorden te groot en de sporen dreigen uit de poriën te spoelen. Een oplossing zit hier 
in het aanbrengen van een coating rond deze lavakorrels. Met de gecoate korrels werd een grotere 
druksterkte bekomen dan bij de referentieproefstukken (9 N/mm² ten opzichte van 7 N/mm²). Deze 
granulaten zijn dus uit mechanisch oogpunt het best. Toevoeging van nutriënten blijkt de sterkte te 
reduceren. Bij toevoeging van calciumacetaat, calciumnitraat en voedingsbodem wordt de 
buigtreksterkte verlaagd tot 5 N/mm² ten opzichte van 7 N/mm² voor de referentie. De druksterkte 
daalt tot 23 N/mm² na zeven dagen en 32 N/mm² na 28 dagen ten opzichte van 56 N/mm² voor de 
referentie. De waterdoorlatenheidscoëfficiënt werd vergeleken voor en na zelfheling. Er werd enkel 
een significante daling vastgesteld voor de proefstukken waarbij de nutriënten en sporen in 
afzonderlijke geëxpandeerde kleikorrels werden aangebracht.  

Uit beide onderzoeken (Standaert, 2010; Wiktor & Jonkers, 2011) blijkt dat de methode met 
ingebedde bacteriënsporen in poreuze granulaten veel potentieel biedt. Er wordt inderdaad 
calciumcarbonaat precipitatie vastgesteld. De sporen kunnen dus levensvatbaar blijven en ontkiemen 
tot actieve bacteriën bij scheurvorming. Verder onderzoek is echter nodig om het proces te 
optimaliseren zodat de druksterkte minimaal gereduceerd wordt door de toevoeging van de nodige 
componenten, terwijl bovendien een maximale hoeveelheid sporen wordt ingebracht. Hierbij moet 
bovendien nog rekening gehouden worden met economische aspecten. Nutriëntendoseringen kunnen 
ook nog geoptimaliseerd worden. Een minimale hoeveelheid is nodig als voeding van de bacteriën, 
maar een overmaat schaadt dan weer de druksterkte en kan bovendien toxisch worden voor de 
bacteriën. Er moet met andere woorden een optimum gezocht worden. Verder moet ook de 
duurzaamheid van het herstel op langere termijn verder worden onderzocht.  

1.2.2.2 Andere technieken van autonome zelfheling 

1.2.2.2.1 Polymeren 
Een andere manier om scheuren te dichten, is het gebruik van polymeren. Jefferson et al. (2010) 
gebruikten goedkope, krimpbare polymeren die thermisch geactiveerd worden. Deze oorspronkelijk 
willekeurig georiënteerde moleculaire lange ketenstructuren, zoals polyethyleen (PE), polypropyleen 
(PP) en polyethyleentereftalaat (PET), worden op hoge temperatuur gealigneerd en uitgerekt waarna 
ze worden bevroren door afkoeling. Bij verwarming boven de transitietemperatuur (tussen 60°C en 
100°C) kunnen ze opnieuw krimpen. Het bereik van deze temperaturen zorgt er enerzijds voor dat de 
matrix niet beschadigd wordt door te hoge temperaturen en anderzijds wordt het krimpmechanisme 
ook niet geactiveerd bij warme dagen of door de warmte die vrijkomt bij de hydratatie van het cement. 
De polymeren worden in de mortelstukken verankerd waardoor een drukspanning op de mortel wordt 
uitgeoefend wanneer ze krimpen. Deze vrije krimpspanningen kunnen oplopen tot 20 à 80 MPa. De 
spanning die overgebracht wordt op de omringende mortel is echter veel lager. Om een spanning over 
te brengen van 1 MPa, is een vrije krimpspanning van 20 MPa nodig. Op die manier worden de 
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scheuren dichtgedrukt. Deze drukspanningen verbeteren bovendien het autogene zelfherstel 
(Schlangen et al., 2006)(zie ook §1.2.1.1, p.2). PET blijkt het meest belovend materiaal te zijn. De 
scheuren waren na activering van het krimpmechanisme verdwenen, maar enkel wanneer de 
mortelstukken verhard werden in vochtige omstandigheden. Verder onderzoek is nodig om het 
helingsproces beter te controleren en het activeringsmechanisme beter te sturen. 

Een andere manier om polymeren te gebruiken voor scheurherstel werd onderzocht door Van 
Tittelboom et al. (2011). De gebruikte techniek bestaat erin de polymeren in capsules te brengen 
welke in de mortelmatrix worden ingebracht. Deze capsules zullen breken bij scheurvorming 
waardoor de helende bestanddelen naar de scheur toe migreren om de scheur op te vullen en dus te 
voorkomen dat agressieve stoffen in de matrix kunnen binnendringen. De voorwaarde voor deze 
polymeren is dat ze vloeibaar zijn en een viscositeit hebben die laag genoeg is om toe te laten dat ze in 
de scheur kunnen binnendringen. In bepaalde gevallen kunnen de scheuren heel beperkte afmetingen 
hebben. Eens het helend agens ter plaatse is, moet het bovendien kunnen toenemen in volume om de 
hele scheur af te dichten. Verder moet de dichting ook zorgen voor een voldoende sterke verbinding 
van de scheuroppervlakken. In dit onderzoek werd hiervoor een tweecomponenten polyurethaan 
gebruikt (polyurethaan prepolymeer en versneller, zie 1.2.2.1.3, p.10). De ene helft van alle capsules 
werd gevuld met het prepolymeer, de andere helft met een mengeling van de versneller met water. In 
de mortelproefstukken werden beide capsules naast elkaar geplaatst. Het breken van de capsules 
zorgde voor een expanderende reactie die de scheur dichtte. 

De capsules zelf waarin deze helende stoffen worden ondergebracht, moeten enerzijds voldoende 
aanhechten aan de matrix, maar anderzijds moet hun inhoud kunnen vrijkomen op het moment van 
scheurvorming. Naast glas worden hiervoor ook keramische capsules aangewend. Deze materialen 
hebben de gunstige eigenschap een grote sterkte en hardheid te bezitten, maar ze zijn ook bros en 
breken dus gemakkelijk bij scheurvorming.  

Beide capsules bleken evenwaardig in de meeste experimenten. Ze braken gemakkelijk en lieten hun 
inhoud vrij bij scheurvorming. Er is natuurlijk wel voorzichtigheid geboden bij het vervaardigen van 
de proefstukken. Bij dit onderzoek werden de capsules geplaatst ter hoogte van de toekomstige 
scheuren. In de toekomst moeten de buisjes random in de matrix worden verspreid, daar het niet 
mogelijk is op voorhand de locatie van de scheuren te bepalen. De capsules moeten met andere 
woorden het mengproces overleven. De techniek blijkt te werken: een schuim werd gevormd in de 
scheur en de waterdoorlatendheid verminderde in vergelijking met onbehandelde proefstukken. De 
mechanische eigenschappen werden in mindere mate herwonnen, dus het belangrijkste aspect van de 
heling zit in het dichten van de scheur en het verhinderen dat agressieve stoffen binnendringen.  

1.2.3 Controles op zelfherstel 
Na het uitvoeren van één van de besproken technieken, hetzij via bacteriële weg, hetzij via andere 
methodes, is het noodzakelijk na te gaan in welke mate de gevormde scheuren effectief zijn ‘hersteld’. 
Daartoe worden volgende inspectiemethodes aangewend: visueel onderzoek, druk- en 
buigingsproeven, waterdoorlatendheidsproeven, Thermogravimetrische Analyse testen (TGA), 
ultrasone metingen en controle op de permeabiliteit van gassen. In sommige onderzoeken wordt 
bovendien de chloridepermeabiliteit onderzocht, maar dit is geen courante controle (De Muynck et al., 
2008). 

 



15 
 

1.2.3.1 Visuele inspectie 
Een efficiënte manier om na te gaan of er daadwerkelijk calciumcarbonaat precipitatie is ontstaan op 
de scheurwanden, is door middel van visueel onderzoek. In de eerste plaats gebeurt dit met een 
gewone microscoop. Zo kan vlug bepaald worden of de scheur gedicht is of niet. Met behulp van SEM 
(Scanning Electron Microscopy) kan worden waargenomen of er calciumcarbonaat kristallen 
aanwezig zijn, in welke mate deze de scheur dichten en welke morfologie ze hebben (De Belie & De 
Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; De Muynck et al., 2008; Edvardsen, 1999; Jonkers & 
Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et al., 2008a; Jonkers et al., 2008b; Ramakrishnan et al., 2001; 
Schlangen et al., 2006; Standaert, 2010; Stocks - Fischer et al., 1999; Van Tittelboom et al., 2009; 
Vanwettere, 2009; Wang et al., 2011; Wiktor & Jonkers, 2011). Om meer informatie te krijgen over 
de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de gevormde kristallen, kan 
XRD - analyse (X - ray Diffraction) toegepast worden (De Muynck et al., 2007; Edvardsen, 1999; 
Jonkers & Schlangen, 2009; Ramakrishnan et al., 2001; Stocks - Fischer et al., 1999; Van Tittelboom 
et al., 2009; Vanwettere, 2009). Hierbij wordt een X – stralen bundel op het materiaal geprojecteerd 
(zie Figuur 1.6). De elektronen van de atomen die op het pad van de stralen liggen, zullen deze stralen 
verstrooien (zie Figuur 1.7). Als de verstrooide stralen in fase zijn en uit dezelfde richting komen, 
zullen ze elkaar versterken. Uit deze richting zal de weerkaatste straal dus een hogere intensiteit 
hebben. De teruggekaatste stralen kunnen op een fotografische film worden vastgelegd. Door een 
analyse te maken van de intensiteit en de terugkaatsingshoeken, kan de kristalstructuur worden 
bepaald (bindingshoeken, bindingslengten, chemische bindingen,…) (Jewett & Serway, 2008). 

 

Figuur 1.6: Projectie van X - stralen op een kristal 
(Jewett & Serway, 2008) 

 

Figuur 1.7: Reflectie van een inkomende X - straal 
door een kristalrooster (Bruker, 2006)

1.2.3.2 Druk – en buigingsproeven 
In eerste instantie kan worden nagegaan of het toevoegen van helende materie geen al te negatieve 
invloed heeft op de sterkte van het beton of van de mortelproefstukken. De invloed op de sterkte wordt 
tijdens een onderzoek gecontroleerd aan de hand van druk- en driepuntsbuigingsproeven op 
mortelproefstukken waaraan bacteriën, polymeren, voedingsstoffen en dergelijke meer zijn 
toegevoegd. Uit deze proeven kan eveneens de stijfheid worden afgeleid uit de helling van het 
spanning/vervormingsdiagram (De Muynck et al., 2008; Jonkers & Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et 
al., 2008a; Jonkers et al., 2008b; Ramakrishnan et al., 2001; Standaert, 2010; Vanwettere, 2009).  

Daarnaast zijn de herwonnen mechanische eigenschappen een manier om de kwaliteit van het 
scheurherstel te meten. Wanneer de piekbelasting van de prisma’s wordt vergeleken vóór en na een 
periode van herstel, kan worden nagegaan in hoeverre de sterkte werd herwonnen door het 
scheurherstel (De Muynck et al., 2008; Ramakrishnan et al., 2001; Standaert, 2010; Van Tittelboom et 
al., 2011; Vanwettere, 2009; Wang et al., 2011).  
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1.2.3.3 Waterdoorlatendheidsproeven 
Één van de hoofddoelen van de besproken herstelmethoden, is het verhinderen dat schadelijke stoffen 
het beton binnendringen. Scheuren vormen het ideale pad om water in het beton te laten. Het water 
kan zorgen voor wapeningscorrosie en kan bovendien schadelijke stoffen bevatten die het beton en de 
wapening kunnen aantasten. Het is met andere woorden belangrijk de scheuren zodanig te dichten dat 
er geen water meer kan indringen. Een efficiënte evaluatie van het scheurherstel is dan ook het 
onderzoeken van de waterpermeabiliteit (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et al., 2007; De 
Muynck et al., 2008; Jonkers & Schlangen, 2009; Jonkers et al., 2008a; Jonkers et al., 2008b; Neville, 
2002; Ramakrishnan et al., 2001; Schlangen et al., 2006; Van Tittelboom et al., 2009; Van Tittelboom 
et al., 2011). Bij het bepalen van de waterdoorlatendheid door beton, moet rekening gehouden worden 
met de macro - en microruwheid. Dit is de ruwheid veroorzaakt door respectievelijk de ruwe 
granulaten waarrond scheuren ontstaan en de oppervlakteruwheid van de kleine granulaten en de 
cementpasta. Verder moet ook aandacht geschonken worden aan de variatie van de scheurwijdte langs 
het pad van het indringende water, adhesie en cohesie, scheurvertakkingen en lokale 
scheurwijdtereducties rond wapeningsstaven. De klassieke permeabiliteitswetten kunnen dus niet 
zonder meer worden toegepast (Edvardsen, 1999). 

1.2.3.4 Thermogravimetrische Analyse (TGA) 
Een thermogravimetrische analyse is een analytische methode waarbij de proefstukken worden 
onderworpen aan hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een inerte stikstofatmosfeer. De temperatuur 
wordt opgedreven van 20°C tot 900°C met een snelheid van 10°C/min. Aan de hand van 
gewichtsmetingen kan worden nagegaan of er inderdaad calciumcarbonaat kristallen gevormd worden. 
Als deze aanwezig zijn, zullen ze immers omzetten in CaO en CO2 bij een temperatuur tussen 650°C 
en 750°C. Door het vrijkomen van de CO2 ontstaat een gewichtsverlies (Van Tittelboom et al., 2009; 
Vanwettere, 2009). 

1.2.3.5 Ultrasone metingen 
Om de voortplanting van golven door de proefstukken te bepalen, kunnen ultrasone metingen worden 
uitgevoerd. De voortplantingssnelheid in hard beton is veel hoger dan in water of lucht. Een golf zal 
normaal gezien rond een scheur lopen, wat zal resulteren in een langere transmissietijd. Is de scheur 
echter gedicht, dan kan de golf toch door deze scheur lopen, wat opnieuw resulteert in een daling van 
de transmissietijd. Hoe sterker dus de daling, hoe efficiënter de scheurdichting (De Belie & De 
Muynck, 2008; Van Tittelboom et al., 2009).  

1.2.3.6 Gaspermeabiliteit 
Omdat naast water ook gassen het beton kunnen binnendringen via scheuren, is het eveneens 
belangrijk om de gaspermeabiliteit laag te houden. Gaspermeabiliteitsmetingen steunen op het 
principe van de wet van Hagen – Poiseuille voor laminaire stroming van een samendrukbaar gas door 
een poreus lichaam met smalle capillairen onder evenwichtsomstandigheden. Uit deze wet kan een 
gasdoorlatendheidscoëfficiënt worden afgeleid (De Muynck et al., 2007; De Muynck et al., 2008). 
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1.3 Poreuze granulaten 
 
Om de bacteriën te immobiliseren, kan gebruik gemaakt worden van poreuze granulaten zoals 
geëxpandeerde kleikorrels of lava (zie §1.2.2.1.3, p.10). Het gebruik van deze granulaten in de 
betonwereld is echter niet nieuw. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de toepassingen van 
deze granulaten in beton. 

1.3.1 Kleikorrels 
Geëxpandeerde kleikorrels worden vooral gebruikt om het gewicht te beperken. Er is sprake van een 
lichtbeton als de ovendroge densiteit lager is dan 2000 kg/m³ en het beton geheel of gedeeltelijk 
samengesteld is uit lichte granulaten (Argex, 2004). Deze betonsoorten vergen een lagere transportkost 
en dito energieverbruik. Ook de hijswerktuigen kunnen kleiner genomen worden of verder reiken. Op 
die manier wordt een milieuvriendelijker beton bekomen (Tutumluer, 2010). Het wordt ook vaak 
toegepast bij restauratie van oude gebouwen, aangezien hierbij vaak geen al te grote extra lasten 
mogen ontstaan (Hubertova & Hela, 2010). Door het beperkte gewicht kunnen grotere overspanningen 
gerealiseerd worden terwijl de hoeveelheid wapeningsstaal alsook de fundering, verminderd kunnen 
worden (Ke et al., 2009). 

In België wordt vaak gebruik gemaakt van Argex geëxpandeerde kleikorrels. Dit is een licht granulaat 
dat bekomen wordt uit Boomse klei. Het basismateriaal wordt eerst gehomogeniseerd, gemalen en 
geplet, waarna het bekomen product onder vacuüm wordt geëxtrudeerd door trekplaten. Het geheel 
wordt tot gekalibreerde korrels versneden om in een laatste stap in een draaioven geplaatst te worden 
op 1100°C. Bij deze hoge temperatuur worden de korrels voldoende thermoplastisch om op te zwellen 
onder druk van de vrijgemaakte gassen in het materiaal. Het eindproduct heeft een roodbruine 
microporeuze schaal en een zwarte kern met celvormige structuur (Argex, 2004; Taerwe & De 
Schutter, 1997). Dit wordt weergeven op Figuur 1.8.  

 

Figuur 1.8: Geëxpandeerde kleikorrels (Argex, 2004) 

De kleinste waarden voor het gewicht worden bekomen wanneer cement wordt gemengd met 
kleikorrels, zonder toevoeging van zand. In dit geval wordt een heel open structuur bekomen wat het 
een geschikt isolatiemateriaal maakt. Wordt er echter zand toegevoegd, dan stijgt het volumegewicht. 
Ook de druksterkte stijgt bij toevoeging van zand, want de onderlinge hechting tussen de cementsteen 
en de granulaten neemt toe. Dit beton kan zowel voor stortklaar beton gebruikt worden als voor prefab 
toepassingen. De druksterkte kan oplopen tot ongeveer 30 N/mm² na 28 dagen. Wanneer de sterkte 
echter nog hoger moet zijn, kan structureel lichtbeton een betere oplossing bieden. De granulaten 
worden tijdens het vervaardigingsproces dan iets minder geëxpandeerd, wat zorgt voor verbeterde 
mechanische eigenschappen enerzijds (druksterkte tot 70 N/mm²), maar toch een laag gewicht 
anderzijds (volumieke massa tussen 1500 en 2000 kg/m³). De kleikorrels zelf hebben dan wel een 
lagere druksterkte dan de traditionele granulaten, de sterkte van het beton kan toch hoog zijn door de 
betere aanhechting van de kleikorrels aan de mortelpasta.  
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Door de aanwezigheid van de kleikorrels stijgt het warmte - isolerend vermogen aangezien lucht 
ingesloten wordt in de cellulaire structuur van de korrels. Op die manier wordt de warmtedoorgang 
sterk verminderd in vergelijking met de traditionele granulaten. De microporeuze structuur zorgt 
eveneens voor een betere absorptie van het geluid. Daarnaast is ook de brandweerstand hoger dan bij 
de klassieke betonsoorten aangezien de kleikorrels als nagenoeg onbrandbaar mogen beschouwd 
worden (Argex, 2004). 

Steeds vaker wordt onderzoek gedaan naar de vervaardiging van een lichtgewicht, zelfverdichtend 
beton met geëxpandeerde kleikorrels. Hubertova (2010) stelde vast dat het mogelijk is zelfverdichtend 
beton te produceren met lichte granulaten (in dit geval Liapor geëxpandeerde kleikorrels), op 
voorwaarde dat aan elke productiestap de nodige aandacht wordt besteed. Zo moeten de granulaten bij 
voorkeur reeds bevochtigd zijn bij toevoeging aan de cementpasta, aangezien de waterabsorptie door 
de poreuze granulaten de hydratatiereactie zou kunnen verstoren. Er wordt dan wel een lage 
W/C - factor gebruikt (0,36). Daarnaast werden bij dit onderzoek ook superplastificeerders toegevoegd 
om de verwerkbaarheid te verhogen. Dit maakte het echter nog niet mogelijk de specie te verpompen. 
Wel bleef een goeie verwerkbaarheid bewaard gedurende 90 minuten. Het bekomen beton had 
bovendien een uitstekend warmte - isolerend vermogen.  

1.3.2 Lava 
Daar waar het gebruik van geëxpandeerde kleikorrels reeds goed ingeburgerd is in de betonwereld, is 
het gebruik van lava nog niet echt gekend. Nochtans toonde onderzoek aan dat het een veelbelovend 
poreus aggregaat is om bacteriënsporen in te immobiliseren (Standaert, 2010). In tegenstelling tot 
Argex - korrels, heeft het toevoegen van lava een kleinere invloed op de sterkte (zie §1.2.2.1.3, p.10). 
Op Figuur 1.9 is de poreuze structuur van een lavasteen te zien.  

Om andere toepassingen van lavasteen in betonconstructies te vinden, moet reeds teruggegaan worden 
naar de Romeinse bouwwereld. Zo werden in het Theater Marcellus in Rome resten van lavasteen 
teruggevonden (Jackson et al., 2011). In vele Romeinse gewelven werd lava van de Vesuvius gebruikt 
als licht granulaat. Op die manier konden de overspanningen groter worden gemaakt. De lichte 
structuren bleven echter een grote sterkte bezitten door de goeie sterkte - eigenschappen van lavasteen 
(Lancaster, 2011).  

 

Figuur 1.9: Lavasteen (Redstone) 
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2 Doelstelling 

Betonstructuren zijn heel gevoelig aan scheurvorming wegens de lage treksterkte van beton. Deze 
scheuren vormen een ideale toegangsweg voor vloeistoffen en gassen die de betonmatrix en de 
wapening aantasten. Traditioneel wordt het probleem opgelost door het opvolgen van de structuur, het 
vaststellen dat er een scheur ontstaat en het herstellen van deze scheuren door het aanbrengen van een 
herstellingsmiddel van buitenaf. De procedure vergt echter veel tijd en de kostprijs kan sterk oplopen. 
De gebruikte materialen zijn bovendien niet milieuvriendelijk en soms schadelijk voor de menselijke 
gezondheid. Dit doet de vraag naar alternatieve oplossingen stijgen. Deze scriptie behandelt daar één 
aspect van, namelijk zelfherstel door het gebruik van geïmmobiliseerde bacteriënsporen. Wanneer het 
beton scheurt, dringt water de scheur binnen en worden de sporen opnieuw actieve bacteriën. Deze 
precipiteren calciumcarbonaat op de scheurwanden. Op die manier worden de scheuren afgesloten 
voor mogelijke schadelijke stoffen.  

Uit voorgaand onderzoek door onder andere Vanwettere (2009), Standaert (2010) en Wiktor en 
Jonkers (2011) bleek dat poreuze granulaten mogelijke dragers zijn waarin sporen geïncorporeerd 
kunnen worden. Vanwettere gebruikte immobilisatie in intacte Argex en kon aantonen dat 
bacteriënsporen van Bacillus sphaericus konden overleven. Zelfheling werd daarbij niet onderzocht. In 
het onderzoek van Standaert werden meerdere poreuze dragers gebruikt, maar dat onderzoek maakte 
gebruik van Bacillus cohnii. Ook in het onderzoek van Wiktor en Jonkers werd gebruik gemaakt van 
Bacillus cohnii sporen die geïmmobiliseerd werden in geëxpandeerde kleikorrels. Deze bacteriën 
precipiteren calciumcarbonaat door de oxidatie van organische zuren. Het metabolisme van Bacillus 
sphaericus maakt gebruik van de omzetting van ureum om calciumcarbonaat te precipiteren. Deze 
laatste methode is gemakkelijker te controleren en er kan een hogere precipitatie in kortere tijd worden 
bekomen. In deze scriptie zal gebruik gemaakt worden van laatstgenoemde bacteriën. De sporen 
worden geïmmobiliseerd in lavakorrels, intacte en gebroken geëxpandeerde kleikorrels. 

Het onderzoek omvat verschillende aspecten. In een eerste stap wordt de invloed van de nodige 
nutriënten op de proefstuksterkte onderzocht. De nutriënten worden daartoe gemengd met het 
aanmaakwater voor mortelproefstukken. Na 28 dagen worden de proefstukken getest op buig- en 
druksterkte. Er wordt vervolgens nagegaan of de toegevoegde nutriënten nog beschikbaar zijn voor de 
bacteriën (TOC - test). De invloed van de poreuze granulaten op de proefstuksterkte wordt onderzocht 
in een tweede stap. Het gebruikte aanmaakzand wordt afgezeefd in verschillende fracties. De fracties 
van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm worden vervolgens (deels) vervangen door de poreuze granulaten. 
Opnieuw worden de proefstukken na 28 dagen getest op buig- en druksterkte. In een derde stap wordt 
de porositeit van de verschillende granulaten onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een 
kwikporosimetrieonderzoek. Uit de eerste en tweede stap kunnen een aantal besluiten genomen 
worden in verband met de dosering van de nutriënten en de fracties poreuze granulaten voor de 
immobilisatie van de bacteriënsporen. In een vierde stadium wordt een andere manier onderzocht om 
nog meer nutriënten in de proefstukken te voorzien, namelijk in de poriën van de poreuze granulaten. 
De invloed van de manier van inbrengen van de nutriënten op de sterkte van de proefstukken wordt 
daarbij eveneens behandeld. In de vijfde en laatste stap worden sporen en nutriënten in de poreuze 
granulaten geïmmobiliseerd en aan proefstukken toegevoegd. Daarnaast worden de nodige nutriënten 
nog eens extra in het aanmaakwater gemengd. De mortelproefstukken worden gescheurd en bewaard 
in medium (een oplossing van ureum en calciumnitraat in gedemineraliseerd water) en in zuiver 
gedemineraliseerd water. De zelfheling wordt opgevolgd aan de hand van microscopisch onderzoek en 
waterpermeabiliteitsproeven.  
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3 Materialen en methoden 

3.1 Invloed van de nutriënten op de proefstuksterkte 
 
Gistextract heeft een zeer nadelige invloed op de sterkte van een mortelproefstuk (Standaert, 2010). 
De invloed van de verschillende nutriënten werd daarom afzonderlijk onderzocht. Enerzijds werden 
proefstukken aangemaakt met verschillende combinaties van calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O, VWR 
International BVBA, Leuven) en ureum (46% stikstof in amide vorm, AH Oud - Beijerland, NL), 
anderzijds met verschillende concentraties gistextract (Oxoid LP0021, Groot - Brittannië).  

3.1.1 Samenstelling van de mortelmengsels 
Er werden telkens drie 40 � 40 � 160 mm³ prisma’s vervaardigd (zie Figuur 3.1), conform de norm 
NBN EN 196 - 1 (2005).  

 

Figuur 3.1: Mallen voor de mortelprisma's (4 cm ���� 4 cm ���� 16 cm) 

De zeefkromme van het gebruikte zand benaderde de Fuller - curve, dit vooral met het oog op het 
vervangen van verschillende zandfracties in het volgende deel van het onderzoek (zie §3.3, p.28). De 
doorval bij het volgen van de Fuller - curve werd bepaald op basis van formule [3.1] (Taerwe & De 
Schutter, 1997): 

 %	34456�# 7 10093: 3.1 

Met 

• D de afmeting van de grootste mazen van de zeefreeks; in dit geval 4 mm; 

• d de gebruikte maasopening.  

In Figuur 3.2 worden de Fuller - krommen weergegeven voor een maximale diameter (D) van 4 mm, 
10 mm, 16 mm en 20 mm.  

 

Figuur 3.2: Fuller - krommen 
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Het zand werd samengesteld uit fracties met diameter van 0 tot 1 mm, van 1 tot 2 mm en van 2 tot 
4 mm. De gebruikte Fuller - curve wordt bepaald in Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Gebruikte Fuller - curve met D = 4 mm 

Fractie Percentage doorval 

0 - 1 mm 100	914 7 50% 

0 - 2 mm 100	924 7 70,7% 

0 - 4 mm 100	944 7 100% 

 
Voor één reeks mortelproefstukken werd 1350 g zand gebruikt. De massa’s van de afgezeefde fracties 
worden bepaald in Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Bepaling van de massa's van de verschillende zandfracties  
volgens de Fuller - curve met D = 4 mm 

Fractie Percentage Massa [g] 
0 - 1 mm 50 675,00 
1 - 2 mm 20,7 279,45 
2 - 4 mm 29,3 395,55 
TOTAAL  1350 

 

3.1.1.1 Combinaties van calciumnitraat en ureum 
Om de scheuren te dichten, is een hoeveelheid CaCO3 nodig. Om dit te kunnen vormen uit het 
metabolisme van de bacteriën, zijn ureum en een calciumbron nodig (§1.2.2.1.2, p.8). Als calciumbron 
werd gebruik gemaakt van calciumnitraat. Er werd een schatting gemaakt van het volume van de 
scheuren om vervolgens de toe te voegen hoeveelheden calciumnitraat en ureum te bepalen.  

3.1.1.1.1 Scheurwijdte is 0,1 mm 
Er wordt uitgegaan van een driehoekig - prismatische scheur die over de volledige breedte van het 
proefstuk loopt (Figuur 3.3). 

 

Figuur 3.3: Bepalen van het volume van een scheur 

Het volume van de scheuropening (Vscheur) bedraagt dan [3.2]: 

 <=>?�@� 7 4	!A ∙ 	2	!A ∗ 0,01!AA2 7 0,04	!A� 3.2 

 
De massadichtheid van CaCO3 bedraagt 2,7 g/cm³. Om de scheur te dichten is dan 
2,7 g/cm³ � 0,04 cm³ = 0,108 g CaCO3 nodig.  
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De molaire massa van CaCO3 bedraagt 100 g/mol. Voor ureum (CO(NH2)2) is dit 60 g/mol. Uit 1 mol 
ureum wordt 1 mol CaCO3 gevormd (zie §1.2.2.1.2, p.8). Om 0,108 g CaCO3 aan te maken is met 
andere woorden 0,108 � 0,6 = 0,065 g ureum nodig.  

Als het ureum wordt opgelost in het aanmaakwater, zit het verspreid over het hele proefstuk. Slechts 
een deel is dus beschikbaar aan de scheur. Als enkel het ureum in een strook van 0,5 cm rond de 
scheur beschikbaar wordt verondersteld voor de aanmaak van het CaCO3, betekent dit dat 0,065 g 
ureum beschikbaar moet zijn in 8 cm³ (= 0,5 cm � 2 cm � 4 cm � 2, Figuur 3.4).  

 

Figuur 3.4: Beschikbare zone rond de scheur 

Elke reeks proefstukken bestond uit drie prisma’s met afmetingen van elk 256 cm³. De totale massa 
ureum wordt voor één proefstukkenreeks berekend in Tabel 3.3. 

Tabel 3.3: Berekening totale massa ureum in één proefstukkenreeks 

 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 8 0,065 
Volume van één proefstuk 256 2, 074 
Volume van één proefstukkenreeks 768 6,221 
 
Er werd 450 g cement gebruikt voor het aanmaken van één reeks. De massa van het ureum (6,221 g) 
bedraagt dan 1,38% van de cementmassa.  

De redenering kan herhaald worden voor een beschikbare zone rond de scheur met een breedte van 
0,25 cm of 0,1 cm. De berekeningen worden weergegeven in Tabel 3.4. 

Tabel 3.4: Berekening van de massa ureum voor verschillende breedtes van de beschikbare zone rond de scheur 
(scheurwijdte 0,1 mm) 

Breedte beschikbare zone 0,25 cm  
 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 4 0,065 
Volume van één proefstuk 256 4,160 
Volume van één proefstukkenreeks 768 12,480 
  2,79% van cementmassa 
Breedte beschikbare zone 0,1 cm  
 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 1,6 0,065 
Volume van één proefstuk 256 10,400 
Volume van één proefstukkenreeks 768 31,200 
  6,9 % van cementmassa 
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3.1.1.1.2 Scheurwijdte is 0,2 mm 
Voor een scheurwijdte van 0,2 mm kan een analoge berekening opgesteld worden. In dit geval is het 
volume van de scheur 0,08 cm³. Hiervoor is 0,08 cm³ � 2,7 g/cm³ = 0,216 g CaCO3 nodig. Dit kan 
gevormd worden uit 0,216 � 0,6 = 0,130 g ureum.  

De massa ureum wordt berekend voor verschillende breedtes van de beschikbare zone rond de scheur 
in Tabel 3.5. 

Tabel 3.5: Berekening van de massa ureum voor verschillende breedtes van de beschikbare zone rond de scheur 
(scheurwijdte 0,2 mm) 

Breedte beschikbare zone 0,5 cm  
 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 8 0,130 
Volume van één proefstuk 256 4,160 
Volume van één proefstukkenreeks 768 12,480 
  2,79 % van cementmassa 
Breedte beschikbare zone 0,25 cm  
 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 4 0,130 
Volume van één proefstuk 256 8,320 
Volume van één proefstukkenreeks 768 24,960 
  5,54 % van cementmassa 
Breedte beschikbare zone 0,1 cm  
 Volume [cm³] Massa ureum [g] 
Beschikbare zone rond één scheur 1,6 0,130 
Volume van één proefstuk 256 20,800 
Volume van één proefstukkenreeks 768 62,400 
  13,9 % van cementmassa 
 

3.1.1.1.3 Mengselreeksen 
Het voorgaande leidde tot mengsels waarbij de massa van het ureum varieert van ongeveer 1 tot 5% 
van de cementmassa. Op basis van deze hoeveelheden, wordt de overeenkomstige hoeveelheid 
calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O) bepaald: 

• De molaire massa van Ca(NO3)2.4H2O is 240 g/mol; 
• voor de aanmaak van 1 mol CaCO3 is 1 mol calciumnitraat nodig of dus 240 g. Er is eveneens 

60 g ureum nodig; 
• in de mortelproefstukken zelf zit ook Ca2+. Er wordt geschat dat de helft van alle Ca2+ - ionen 

afkomstig is van het mortelproefstuk zelf en de andere helft van het aangebrachte 
calciumnitraat. Er moet dus 120 g calciumnitraat worden toegevoegd; 

• de massa calciumnitraat is dubbel zo veel als de massa ureum. 

Het calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O) bevatte water. Deze hoeveelheid werd verminderd van de 
toegevoegde massa aanmaakwater. De aangemaakte mengselreeksen worden weergegeven in  
Tabel 3.6. Het aanmaakzand volgde hierbij de samenstelling volgens de Fuller - curve (Tabel 3.2, 
p.21). 
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Tabel 3.6: Mengselreeksen voor het bepalen van de invloed van calciumnitraat en ureum op de proefstuksterkte 

 Cement 
 [g] 

Zand  
[g] 

Water  
[g] 

Ureum  
[g] 

Ca(NO3)2.4H2O  
[g] 

Referentie 450 1350 225,00 0,00 0,00 
1% 450 1350 222,25 4,50 9,00 
1,5% 450 1350 220,88 6,75 13,50 
2% 450 1350 219,50 9,00 18,00 
2,5% 450 1350 218,13 11,25 22,50 
3% 450 1350 216,75 13,50 27,00 
3,5% 450 1350 215,38 15,75 31,50 
4% 450 1350 214,00 18,00 36,00 
4,5% 450 1350 212,63 20,25 40,50 
5% 450 1350 211,25 22,50 45,00 
 

3.1.1.2 Gistextract 
Bacteriën hebben ook voedingsstoffen nodig. Deze werden toegevoegd in de vorm van gistextract. In 
groeimedia wordt normaal een concentratie van 20 g/l gebruikt. De invloed van gistextract op de 
sterkte is echter zeer nadelig (Standaert, 2010). De gebruikte concentraties werden hier dan ook 
beperkt tot maximaal 15 g/l. Het gebruikte zand volgde opnieuw de Fuller - curve (Tabel 3.2, p.21). 
De mengselreeksen worden weergegeven in Tabel 3.7. 

Tabel 3.7: Mengselreeksen voor het bepalen van de invloed van gistextract op de proefstuksterkte 

 Cement  
[g] 

Zand  
[g] 

Water  
[g] 

Gistextract  
[g] 

Referentie 450 1350 225 0,00 
2g/l (0,34%) 450 1350 225 1,54 
5g/l (0,85%) 450 1350 225 3,84 
7,5g/l (1,28%) 450 1350 225 5,76 
10g/l (1,7%) 450 1350 225 7,68 
15g/l (2,56%) 450 1350 225 11,52 

3.1.2 Vervaardiging van de proefstukken 
Na het oplossen van de nutriënten in het aanmaakwater, werden water en cement gemengd in een 
mortelmixer (Testing, Bluhm & Feuerherdt) (Figuur 3.5) en dit gedurende 30 seconden aan 140 rpm 
(rotaties per minuut). Vervolgens werd het zand toegevoegd terwijl nog steeds werd gemengd aan 
140 rpm, opnieuw gedurende 30 seconden. Het mengtempo werd vervolgens opgedreven tot 285 rpm, 
ook gedurende 30 seconden. Tijdens de volgende 30 seconden werd het mengsel afgeschraapt om 
vervolgens 60 seconden te rusten. In een laatste stap werd het mengsel gemengd aan 285 rpm 
gedurende 60 seconden. Dit was conform de norm EN 196-1.  

 

Figuur 3.5: Mortelmixer, Bluhm & Feuerherdt 
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De mallen (zie Figuur 3.1) werden vervolgens voor de helft gevuld met het mortelmengsel en verdicht 
door 60 schokken op de schoktafel. Daarna werden de mallen volledig gevuld, waarna het geheel 
opnieuw werd verdicht. De gevulde mallen werden in een vochtige kamer bewaard op een temperatuur 
van 20 ± 2°C en een relatieve vochtigheidsgraad van minstens 90%. Na 24 uur konden de meeste 
proefstukken worden ontkist. Bij de proefstukken met gistextract moest drie dagen gewacht worden tot 
ze voldoende uitgehard waren. Na 28 dagen bewaring in de vochtige kamer werden ze getest op 
druk- en buigtreksterkte.  

3.1.3 Verwerkbaarheid van de mortel 
Bij het toevoegen van nutriënten kan de verwerkbaarheid van de mortel wijzigen in vergelijking met 
de referentieproefstukken. De verwerkbaarheid werd echter enkel op basis van visuele waarnemingen 
beoordeeld. 

3.1.4 Beproeven op buig- en druksterkte 
Na 28 dagen werden de prisma’s beproefd aan de hand van een driepuntsbuigproef en een drukproef. 
Dit gebeurde volgens de norm NBN EN 196-1 (2005). In een eerste stap werden de prisma’s gemeten 
met een elektronische schuifmaat (Schut, Schut geometrische meettechniek) en werd de massa bepaald 
met de weegschaal WPS 4000/C/2 (Radwag, nauwkeurigheid 0,1 g; W17). Vervolgens werden de 
proefstukken onderworpen aan een driepuntsbuigproef (Figuur 3.6, W+B DB 250/15 no 12-10, Walter 
+ Bai, Zwitserland). De buigsterkte werd bepaald aan de hand van formule [3.3]: 

 DE 7 1,5 ∙ 	FE ∙ #G³  3.3 

Hierbij is 

• Rf de buigtreksterkte in MPa; 
• Ff de kracht in het midden van het prisma bij breuk in N; 
• l de afstand tussen de steunpunten in mm;  

• b de zijde van de dwarsdoorsnede van het prisma in mm. 

De bekomen helften werden vervolgens aan een drukproef onderworpen (Figuur 3.7, W+B DB 250/15 
no 12-10, Walter + Bai, Zwitserland). Hieruit werd de druksterkte bepaald [3.4]: 

 D> 7 F>I  3.4 

Daarbij is 

• Rc de druksterkte in MPa; 
• Fc de maximale belasting bij breuk in N; 
• A de oppervlakte (40 mm � 40 mm) in mm². 

 

 

Figuur 3.6: Driepuntsbuigproef, Walter + bai ag 

 

Figuur 3.7: Drukproef, Walter + bai ag 
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3.2 Controle op uitloging van de nutriënten 
 
De nutriënten die in de proefstukken worden ingebracht, moeten steeds beschikbaar blijven voor de 
bacteriën. Wanneer ze echter, zoals in het voorgaande, worden vermengd met het aanmaakwater, zijn 
ze volledig opgenomen in de mortelmatrix. Om na te gaan of de nutriënten nog kunnen vrijkomen in 
een verhard proefstuk, werd een TOC - test (Total Organic Carbon) uitgevoerd. 

3.2.1 Algemeen (Capon et al., 2004; Emis, 2012; Kraatz, 1998) 
Verbindingen met koolstof komen onder zeer verscheidene vormen voor. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen anorganische en organische verbindingen. Anorganische koolstofverbindingen 
bevatten koolstof die kan worden vrijgesteld uit carbonaten. Het koolstof komt hierbij vrij als CO2 
door zuurhydrolyse. Deze verbindingen worden vooral gevonden in kalksteen. Organische 
koolstofverbindingen worden gevonden in onder andere steenkool, aardolie en in planten en dieren. 
Een groot deel van de organische koolstofverbindingen wordt gevormd door de koolwaterstoffen: 
verbindingen die uitsluitend bestaan uit koolstof en waterstof. De enorme verscheidenheid aan 
koolstofverbindingen kan worden toegeschreven aan het ketenvormingsvermogen tussen 
koolstofatomen waardoor al dan niet vertakte ketens kunnen ontstaan.   

De TOC - methode bestaat erin de totale hoeveelheid organische koolstof in een monster te bepalen. 
De test wordt vaak uitgevoerd voor het bepalen van het organische koolstofgehalte in afvalstoffen, 
bodem en slib.  

In dit onderzoek werd een TOC - test uitgevoerd om na te gaan of de nutriënten die in de mortelmatrix 
waren ingebed, nog terug konden oplossen in water. Op die manier zouden de nutriënten weer 
beschikbaar worden voor de bacteriën. Niet alle nutriënten kunnen echter gemakkelijk opgespoord 
worden, maar aangezien ureum organische koolstof bevat, kan de hoeveelheid TOC een maatstaf zijn 
voor de hoeveelheid vrijgekomen nutriënten.   

3.2.2 Uitvoering  
Er werd gebruik gemaakt van acht cilinderproefstukken. De helft van de proefstukken waren 
referentieproefstukken zonder nutriënten. De andere helft werd vervaardigd met 18 g ureum, opgelost 
in het aanmaakwater. De cilinders waren 1 maand oud bij uitvoering van de TOC - test. In een eerste 
stap werd een schatting gemaakt van de initiële hoeveelheid koolstof, afkomstig van de nutriënten, in 
de monsters: 

• De acht cilinders bevatten 18 g ureum (CO(NH2)2). De molaire massa van ureum bedraagt 
60 g/mol, voor koolstof is dit 12 g/mol. In 18 g ureum is dus 0,3 mol koolstof aanwezig; 

• de hoeveelheid koolstof in 18 g ureum bedraagt 12 � 0,3 = 3,6 g; 
• in één cilinder zit 3,6 g/8 = 0,45 g koolstof; 
• de massa van één cilinder bedroeg 170 g; 
• voor de TOC - test werden de cilinders gemalen tot kleine brokstukken. Er werd 40 g van deze 

brokstukken gebruikt. Deze massa werd gemengd met 200 ml water; 
• in 40 g van de brokstukken zit 0,45/170 x 40 = 0,106 g koolstof; 
• in de 200 ml water zit 0,106 g koolstof. De concentratie organische koolstof is met andere 

woorden 530 mg/l. 
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Voor zowel de referentieproefstukken als de proefstukken met nutriënten, werden telkens twee 
monsters gemaakt. Het ene monster werd gedurende 24 uur geschud aan 100 rpm op een temperatuur 
van 20°C. Het andere monster werd stilgehouden gedurende 24 uur, eveneens op een temperatuur van 
20°C. Gedurende deze 24 uur zouden de nutriënten uit de proefstukken moeten vrijkomen en oplossen 
in het water. Vervolgens werd 0,22 µm Milipore filter gebruikt (Milipore, USA) om de 
proefstukdeeltjes uit de suspensie te filteren. Met een TOC - kit (LCK 381, Lange, Figuur 3.8) kon 
uiteindelijk de hoeveelheid organische koolstof in de gefilterde suspensie bepaald worden. Deze werd 
onrechtstreeks bepaald uit de meting van de totale hoeveelheid koolstof (TC) en de totale hoeveelheid 
anorganische koolstof (TIC). De test werd twee keer uitgevoerd.  

 

Figuur 3.8: TOC - kit (LCK 381, Lange) (Wang, 2012) 
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3.3 Invloed van de poreuze granulaten op de proefstuksterkte 
 
De sporen van de bacteriën werden geïmmobiliseerd in poreuze dragers (§3.7, p.39). Hiervoor werd 
lava (Redstone, Figuur 1.9), Argex en gebroken Argex (Argex NV, Zwijndrecht, Figuur 1.8 en Figuur 
3.9) gebruikt. Uit voorgaand onderzoek blijkt immers dat lava en intacte kleikorrels een voldoende 
porositeit hebben om sporen te incorporeren (Standaert, 2010; Wiktor & Jonkers, 2011). De poreuze 
dragers werden besproken in de literatuurstudie (§1.3, p.17). In deze fase van het onderzoek werd een 
fractie van het gebruikte zand vervangen door een hoeveelheid poreuze granulaten met dezelfde 
afmetingen als de weggelaten zandfractie. Er werd nagegaan hoe dit de proefstuksterkte beïnvloedde. 
De zandfractie met diameter van 0 tot 1 mm werd nooit vervangen, aangezien hierin geen sporen 
kunnen geïmmobiliseerd worden. Bovendien breken deze granulaten te moeilijk. De sporen zouden bij 
scheurvorming nooit terug kunnen vrijkomen uit het granulaat. 

 

Figuur 3.9: Gebroken Argex 

3.3.1 Bepalen van de massadichtheid van de granulaten 
Bij het vervangen van de zandfracties door poreuze granulaten, werd het totale volume van de 
proefstukken constant gehouden. Dit houdt in dat een volume zand werd vervangen door eenzelfde 
volume van het poreus granulaat. Proefstukken konden enkel worden aangemaakt door het afwegen 
van verschillende granulaten. Deze werkwijze was slechts mogelijk als de massadichtheden van de 
verschillende granulaten gekend waren. Daarom werd eerst een pyknometertest uitgevoerd op de 
fracties van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm en dit zowel voor zand, lava, intacte en gebroken 
Argex - korrels.  

Voor Argex - korrels (gebroken en intact) bleek het niet mogelijk om deze test met water uit te voeren 
aangezien de korrels te licht waren en bleven bovendrijven. De aflezingen waren hierdoor niet 
accuraat. Er werd daarom gebruik gemaakt van ethanol 96% om de massadichtheid van deze 
granulaten te bepalen.  

De gevolgde werkwijze was als volgt: 

• Drogen van de granulaten (24 uur in droogoven op 105°C, daarna afkoelen tot 
kamertemperatuur tot de massa niet meer wijzigt) en bepalen van de massa (M1); 

• wegen van de lege pyknometer (M2); 
• vloeistof toevoegen (water of ethanol, 220 ml) en bepalen van de massa van de pyknometer 

met vloeistof (M3); 
• ovendroge granulaten toevoegen; 
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• geheel in de klimaatruimte plaatsen (20 ± 2°C, relatieve vochtigheid 60%) gedurende 24 uur, 
afgedekt met parafilm om verdamping te vermijden; 

• pyknometer leeg maken en granulaten drogen (oppervlaktedroog) en massa bepalen van de 
oppervlaktedroge granulaten (M4); 

• vloeistof toevoegen (water of ethanol, 220 ml) en oppervlaktedroge granulaten bijvoegen; 
• volume bepalen van de inhoud van de pyknometer met 220 ml vloeistof en oppervlaktedroge 

granulaten (V1). 

Uit de resultaten kon de massa van de geabsorbeerde vloeistof (Mabsorptie) en het volume van de 
oppervlaktedroge granulaten (Voppervlaktedroge granulaten) bepaald worden ([3.5] en [3.6]): 

 J�K=L�M�N� 7 J −J+ 3.5 

 <LMM��OP�Q��R�LS�	S��T@P���T 7 <+ − 220 3.6 

 
Het volume van de geabsorbeerde vloeistof kon eveneens bepaald worden (Vabsorptie). Hiervoor werd 
eerst de massadichtheid van de vloeistof bepaald (ρvloeistof). De methode wordt beschreven in [3.7] 
t.e.m. [3.9]: 

 JOPL�N=�LE 7 J� −J� 3.7 

 UOPL�N=�LE 7 JOPL�N=�LE220  3.8 

 <�K=L�M�N� 7 J�K=L�M�N�UOPL�N=�LE  3.9 

Uiteindelijk was het mogelijk om de massadichtheid van het granulaat (ρgranulaat) te bepalen [3.10], 
alsook de porositeit (P) [3.11] en de absorptiecoëfficiënt (W) [3.12]: 

 US��T@P��� 7 J −J�K=L�M�N�<LMM��OP�Q��R�LS�	S��T@P���T 
3.10 

 V 7 <�K=L�M�N�<QL���P ∙ 100 
3.11 

 W 7 J�K=L�M�N�J+ ∙ 100 
3.12 

Bij het bepalen van de porositeit ([3.11]) is het volume van de korrel (Vkorrel) gelijk aan het volume van 
de oppervlaktedroge granulaten (Voppervlaktedroge granulaten). De bekomen massadichtheid is in feite de 
werkelijke volumemassa van het granulaat en houdt enkel rekening met de poriën in de korrel. 

De volgende stap bestond uit het bepalen van de volumes van de verschillende zandfracties (Vzand) uit 
de massa van het zand (Mzand) en de bepaalde massadichtheid (ρzand) [3.13]: 

 <X�TR 7 JX�TRUX�TR  3.13 
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Voor elk poreus granulaat werden zes reeksen aangemaakt (Tabel 3.8). Hierin staan V1 en V2 voor 
respectievelijk het volume van de zandfracties 1 - 2 mm en 2 - 4 mm in de referentieproefstukken.  

De proefstukreeksen kregen volgende benaming:  

• ‘Granulaat’ 1-2 1/2: helft van de zandfractie van 1 tot 2 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2: volledige zandfractie van 1 tot 2 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 2-4 1/2: helft van de zandfractie van 2 tot 4 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 2-4: volledige zandfractie van 2 tot 4 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2 1/2 2-4 1/2: helft van de zandfracties van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm 
werden vervangen door de overeenkomstige fracties van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2 2-4: volledige zandfracties van 1 tot 2 mm en 2 tot 4 mm werden vervangen 
door de overeenkomstige fracties van het granulaat. 

Tabel 3.8: Aangemaakte reeksen voor bepaling van de invloed van de poreuze granulaten op buig- en druksterkte 

 1 - 2 mm   
(Vzand) 

1 - 2 mm 
(Vporeus granulaat) 

2 - 4 mm 
 (Vzand) 

2 - 4 mm 
(Vporeus granulaat) 

Referentie V1 0 V2 0 
‘Granulaat’ 1-2 1/2 0,5 V1 0,5 V1 V2 0  
‘Granulaat’ 1-2 0  V1 V2 0  
‘Granulaat’ 2-4 1/2 V1 0  0,5 V2 0,5 V2 
‘Granulaat’ 2-4 V1 0  0  V2 
‘Granulaat’ 1-2 1/2 2-4 1/2 0,5 V1 0,5 V1 0,5 V2 0,5 V2 
‘Granulaat’ 1-2 2-4 0  V1 0  V2 
 
Ten slotte kon de massa van de granulaten (Mgranulaat) afgewogen worden voor de verschillende 
proefstukreeksen. Deze massa werd bepaald uit het volume van de te vervangen zandfractie 
(Vvervangen zandfractie) en de bepaalde massadichtheid van de granulaten (ρgranulaat) [3.14]: 

 JS��T@P��� 7 <O��O�TS�T	X�TRE��>�N� ∙ US��T@P��� 3.14 

3.3.2 Mengselreeksen 
De mengselreeksen werden vervaardigd volgens de norm NBN EN 196-1: 

• 225 g kraantjeswater 
• 450 g cement (CEM I 52,5 N) 
• Samenstelling van zand en poreuze granulaten:  

� 675 g zand 0 - 1 mm 
� 1 - 2 mm en 2 - 4 mm: Tabel 3.9 t.e.m. Tabel 3.11 
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Tabel 3.9: Samenstelling granulaten reeks Lava 

 
Zand             

 1 - 2 mm [g] 
Lava              

 1 - 2 mm [g] 
Zand             

 2 - 4 mm [g] 
Lava              

 2 - 4 mm [g] 
Referentie 279,45 0 395,55 0 
Lava 1-2 1/2 139,73 120,19 395,55 0 
Lava 1-2 0 240,38 395,55 0 
Lava 2-4 1/2 279,45 0 197,78 194,66 
Lava 2-4 279,45 0 0 389,33 
Lava 1-2 1/2 2-4 1/2 139,73 120,19 197,78 194,66 
Lava 1-2 2-4 0 240,38 0 389,33 

 
Tabel 3.10: Samenstelling granulaten reeks Argex 

 Zand             
 1 - 2 mm [g] 

Argex          
    1 - 2 mm [g] 

Zand             
 2 - 4 mm [g] 

Argex           
  2 - 4 mm [g] 

Referentie 279,45 0 395,55 0 
Argex 1-2 1/2 139,73 71,25 395,55 0 
Argex 1-2 0 142,5 395,55 0 
Argex 2-4 1/2 279,45 0 197,78 85,01 
Argex 2-4 279,45 0 0 170,02 
Argex 1-2 1/2 2-4 1/2 139,73 71,25 197,78 85,01 
Argex 1-2 2-4 0 142,5 0 170,02 

 
Tabel 3.11: Samenstelling granulaten reeks Gebroken Argex 

 Zand             
 1 - 2 mm  

[g] 

Gebroken 
Argex           

  1 - 2 mm [g] 

Zand             
 2 - 4 mm  

[g] 

Gebroken 
Argex            

 2 - 4 mm [g] 
Referentie 279,45 0 395,55 0 
Gebroken Argex 1-2 1/2 139,73 51,62 395,55 0 
Gebroken Argex 1-2 0 103,25 395,55 0 
Gebroken Argex 2-4 1/2 279,45 0 197,78 64,76 
Gebroken Argex 2-4 279,45 0 0 129,52 
Gebroken Argex 1-2 1/2 2-4 1/2 139,73 51,62 197,78 64,76 
Gebroken Argex 1-2 2-4 0 103,25 0 129,52 
 

3.3.3 Vervaardiging van de proefstukken 
De proefstukken werden analoog gemaakt als beschreven in §3.3.3, p.24. De poreuze granulaten 
werden hierbij met het zand gemengd en vervolgens toegevoegd aan het water/cement - mengsel.  

3.3.4 Verwerkbaarheid van de mortel 
Wanneer zand door een hoeveelheid poreus granulaat wordt vervangen, kan dit de verwerkbaarheid 
wijzigen. Opnieuw werd dit enkel beoordeeld op basis van visuele vaststellingen.  

3.3.5 Beproeven op buig- en druksterkte 
De buig- en druksterkteproeven gebeurden analoog als in §3.1.4, p.25. 
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3.4 Onderzoek van de porositeit van de poreuze granulaten 
 
Om de bacteriënsporen te immobiliseren in de poriën van de poreuze granulaten, is het noodzakelijk 
dat deze granulaten voldoende poriën hebben met de juiste afmetingen. In te kleine poriën kunnen de 
sporen immers niet overleven en in te grote poriën worden ze uitgespoeld. Er wordt gesteld dat een 
maximale adsorptie van de sporen plaatsvindt bij poriën die twee tot vijf keer groter zijn dan de cellen 
zelf (Samonin & Elikova, 2004). De sporen van Bacillus sphaericus hebben afmetingen van ongeveer 
1 µm. Het zijn dus vooral de poriën tussen 2 en 5 µm die belangrijk zijn.  

De porositeit werd in eerste instantie onderzocht met behulp van pyknometerproeven (zie 4.3.1, p.53). 
Deze resultaten gaven echter enkel de totale porositeit en zeggen niets over de grootte van de poriën 
en de poriëndistributie. Dit probleem werd opgelost met behulp van kwikporosimetrie of Mercury 
Intrusion Porosimetry (MIP). 

3.4.1 Algemeen 
De techniek van kwikporosimetrie werd ontwikkeld in 1945 door Ritter en Drake en laat toe om het 
volume en de grootte van macro - en mesoporiën te bepalen in vaste, poreuze materialen (Scientific, 
2007a, 2007b). De methode kan gebruikt worden voor de studie van poriën van 0,1 nm tot 100 µm 
(Feng-jin et al., 2008). 

Kwik bevochtigt de meeste vaste materialen niet, met andere woorden: de contacthoek tussen het kwik 
en deze materialen is groter dan 90°. Deze eigenschap ligt aan de basis van de techniek van MIP. 
Onder toenemende druk kan kwik in de open poriën van een poreuze vaste stof penetreren. De 
diameter van een porie is hierbij omgekeerd evenredig met de aangelegde druk wanneer volgende 
veronderstellingen worden gemaakt: 

• De oppervlaktespanning en contacthoek tussen het vast materiaal en het kwik is constant 
gedurende de analyse; 

• de poriën hebben een sferische vorm; 

• de poriën ondergaan geen vervormingen onder de toenemende druk. 

Door het meten van de hoeveelheid kwik die in het monster dringt en het bepalen van de 
evenwichtsdruk waarbij indringing in de poriën optreedt, kan de verdeling van de poriënvolumes 
bepaald worden als functie van de straal van de poriën (Feng-jin et al., 2008; Kate & Gokhale, 2006; 
Scientific, 2007a, 2007b). 

De relatie tussen de afmeting van de poriën en de aangelegde druk, wordt gegeven door (Washburn 
vergelijking) (Scientific, 2007a, 2007b) [3.15]: 

 � ∙ 	5 7 −2Y ∙ cos	(]) 3.15 
Hierin is 

• p de absolute aangelegde druk in N/m²; 
• r de straal van de porie in m; 
• y de oppervlaktespanning van het kwik. Deze wordt gelijk gesteld aan 480 nN/m; 

• θ de contacthoek. Deze is gelijk aan 141,3°. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de waarde van de contacthoek een gemiddelde waarde is uit een 
hele reeks metingen. De oppervlaktespanning is bovendien afhankelijk van de temperatuur. De waarde 
van 480 nN/m is een gemiddelde waarde voor temperaturen tussen 25°C en 50°C. 
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De methode heeft echter wel enkele nadelen (Feng-jin et al., 2008). Het kwik moet de poriën 
binnendringen door een kanaal en de ‘poriëndiameter’ die wordt gemeten, is de afmeting van dit 
toegangskanaal. Bovendien zullen niet alle poriën gevuld worden met kwik omdat sommige te klein 
zijn en dus niet toegankelijk. Verder zijn de poriën niet steeds sferische zoals formule [3.15] 
veronderstelt. Ten slotte kunnen door de hoge druk bepaalde verbindingen tussen poriën verbroken 
worden. 

3.4.2 Uitvoering 
De test werd enkel uitgevoerd met de fracties van 2 tot 4 mm. De porositeit van de fracties van 
1 tot 2 mm wijkt hier niet veel van af. Voor elk granulaat werd de test twee keer uitgevoerd. 

De gebruikte poreuze granulaten (Lava 2 - 4 mm, Argex 2 - 4 mm, Gebroken Argex 2 - 4 mm) werden 
eerst gewassen en gedroogd in een oven op 105°C, waarna ze werden afgekoeld tot kamertemperatuur. 
Er werd een kleine hoeveelheid van deze granulaten afgewogen en in de dilatometer gebracht. 
Vervolgens werd een gekalibreerd buisje verbonden met de dilatometer (Figuur 3.10). Dit geheel werd 
daarna eerst in de PASCAL 140 Series (Thermo Fisher Scientific Inc., Figuur 3.11 en Figuur 3.12) 
geplaatst. Dit toestel werkt op lage druk (0,1 kPa tot 400 kPa). In een eerste stap werd het geheel 
vacuüm getrokken. Vervolgens werden de dilatometer en het verbonden buisje gevuld met kwik.  

 

Figuur 3.10: Dilatomter (Scientific, 2007b) 

 

Figuur 3.11: Dilatometer in PASCAL 140 Series, 
Thermo Fischer Inc.

De druk werd vervolgens gecontroleerd verhoogd. Bij toenemende druk penetreerde het kwik in de 
poriën en de kwikkolom daalde. De verandering van het kwikvolume in het buisje en de bijhorende 
druk werden hierbij geregistreerd. Bij de analyse diende rekening gehouden te worden met enerzijds 
de penetratie van het kwik in de poriën, maar anderzijds ook met de samendrukbaarheid van het kwik. 
Voor het bepalen van deze laatste invloed, werd de proef op voorhand uitgevoerd met enkel kwik en 
zonder granulaten (‘blank analysis’). Bij deze proef werd de dilatometer enkele keren gevuld met 
kwik, steeds tot op dezelfde hoogte. De samendrukbaarheid van het kwik is afhankelijk van het totale 
kwikvolume onder druk en de temperatuur. Het was daarvoor nodig om de massa van de lege 
dilatometer te bepalen, alsook de massa van de dilatometer gevuld met kwik, de hoogte van de 
dilatometer en de temperatuur van het kwik. Bij het uitvoeren van een proef met granulaten, konden 
dan volgende resultaten bekomen worden: 

• Massa van het vacuüm monster; 
• massa van de dilatometer met kwik en granulaten; 

• de temperatuur van het kwik.  

Aan de hand van de temperatuur van het kwik kon de dichtheid ervan bepaald worden gedurende de 
analyse.  

Elektrode 

Kwik 

Gekalibreerd buisje 
Dilatometer 

Kwik + granulaten 

Dilatometer 
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Figuur 3.12: PASCAL 140 Series, 
Thermo Fischer Inc. 

Figuur 3.13: PASCAL 440 Series, 
Thermo Fischer Inc. 

Na het beëindigen van de eerste analyse, werd het geheel in de PASCAL 440 Series (Thermo Fisher 
Scientific Inc., Figuur 3.13) geplaatst. Dit toestel werkt analoog, maar op hogere druk (0,1 MPa tot 
400 MPa). 

Uit de resultaten van het MIP - onderzoek konden ten slotte de totale porositeit (%), de gemiddelde 
poriëndiameter (µm) en de mediaan poriëndiameter (µm) bepaald worden. De mediaan poriëndiameter 
komt overeen met 50% van de poriëndistributie, met andere woorden: 50% van de poriën is kleiner en 
50% is groter. 

Verder kon ook het gecumuleerd ingedrongen volume uitgezet worden in functie van de 
poriëndiameter. Dit geeft een beeld van de verdeling van de poriëndiameters. Deze grafieken werden 
enkel uitgezet voor de intrusie van het kwik in de poriën. 

Tot slot werd het gecumuleerd ingedrongen volume kwik weergegeven in functie van de toegepaste 
druk. Dit werd gedaan voor zowel intrusie als extrusie. Uit het verschil tussen de twee curves kon 
worden afgeleid of er ‘ink - bottle’ poriën aanwezig waren. Dit wordt verduidelijkt op Figuur 3.14.  

 

Figuur 3.14: Intrusie - en extrusiecurve bij het uitvoeren van een MIP - test (Boel, 2006) 

Bij open poriën kan het kwik gemakkelijk in en uit de poriën stromen. Bij de ‘ink - bottle’ poriën is dit 
niet het geval (zie Figuur 3.15) (Boel, 2006) 

 
 

Open poriën 

 
 

‘ink - bottle’ poriën 

 
Figuur 3.15: Schematische voorstelling open poriën en 'ink - bottle' poriën 
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3.5 Vergelijking van de efficiëntie van de manier van aanbrengen van 
nutriënten 

 
In het voorgaande werden de nutriënten gemengd met het aanmaakwater en vervolgens aan het 
mortelmengsel toegevoegd. De nutriënten kunnen echter ook in de poriën van de granulaten ingebed 
worden. Dit kan enerzijds door het onderdompelen van de granulaten in een nutriëntenoplossing, 
anderzijds met behulp van vacuümverzadiging. Beide methoden werden uitgeprobeerd met als doel de 
meest efficiënte te bepalen aan de hand van de uitloging van de nutriënten (TOC - test). Door 
praktische problemen kon de uitloging echter niet worden gecontroleerd. Er werd enkel op basis van 
praktische en theoretische overwegingen een methode gekozen die dan aangehouden werd voor de rest 
van het onderzoek. 

3.5.1 Onderdompeling in medium 
Uit §3.1 (p.20) konden de optimale hoeveelheden aan nutriënten afgeleid worden. Voor één 
mengselsamenstelling betekende dit het volgende: 

• 18 g ureum (4% van de cementmassa) 
• 36 g Ca(NO3)2.4H2O 

• 3,84 g gistextract (5 g/l) 

Er werd gebruik gemaakt van de fracties van de granulaten van 2 tot 4 mm. Dit is ook de fractie die in 
het verdere onderzoek werd aangehouden. De porositeit van de granulaten van 1 tot 2 mm verschilt 
immers niet veel van de porositeit van de fractie van 2 tot 4 mm. Het inbrengen van nutriënten of 
bacteriënsporen is met andere woorden even goed mogelijk bij beide fracties. Bovendien breken 
grotere granulaten sneller waardoor geïncorporeerde nutriënten en bacteriënsporen gemakkelijker 
kunnen vrijkomen. Ten slotte werd in voorgaande proeven aangetoond dat het vervangen van de 
zandfractie van 2 tot 4 mm door de overeenkomstige fracties van de poreuze granulaten, geen al te 
zware reducties op de buig- en druksterkte veroorzaakte (§3.3, p.28).  

Bij vervanging van de volledige zandfractie van 2 tot 4 mm door de overeenkomstige fracties van de 
poreuze granulaten, waren volgende hoeveelheden nodig voor één mengselsamenstelling (§3.3.2, 
p.30): 

• 389,33 g lava 
• 170,02 g intacte Argex - korrels 
• 129,52 g gebroken Argex - korrels 

De immobilisatiemethodes (onderdompeling in nutriëntenoplossing en vacuümverzadiging) werden 
vergeleken aan de hand van een opstelling met 150 g van elk granulaat. De verhouding tussen de 
hoeveelheden van de nutriënten ten opzichte van de granulaten werd constant gehouden. De 
toegepaste samenstellingen worden weergegeven in Tabel 3.12. 

Tabel 3.12: Samenstelling onderdompeling van de granulaten in nutriëntenoplossing 

 Granulaat [g] Ureum [g] Ca(NO3)2.4H2O [g] Gistextract [g] 
Lava  150 6,93 13,87 1,48 
Argex 150 15,88 31,76 3,39 
Gebroken Argex  150 20,85 41,69 4,45 
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Voor elk granulaat werd bepaald welke massa water nodig was om ze net volledig onder te dompelen. 
Vervolgens werden de nutriënten uit Tabel 3.12 gemengd met deze hoeveelheid water. De granulaten 
werden gedurende 3 u ondergedompeld in de helft van het gevormde medium. Daarna werden de 
granulaten gedurende 1 u in een droogoven op 105°C geplaatst. Hierbij kon het water verdampen en 
bleven de nutriënten achter in de poriën van de granulaten. De procedure werd herhaald met de rest 
van het medium.  

3.5.2 Vacuümverzadiging 
Er werd 150 g van elk granulaat afgewogen. Deze granulaten werden vervolgens in een glazen kolf 
geplaatst die vervolgens gedurende 1 u aan een vacuümpomp (GAST manufacturing inc., Mich. USA) 
werd aangesloten. De opstelling wordt weergegeven in Figuur 3.16. 

 

Figuur 3.16: Opstelling vacuümverzadiging 

Na 1 u werd de helft van de nutriëntenoplossingen toegevoegd. Deze oplossingen waren identiek als 
bij de methode van de onderdompeling (Tabel 3.12, §3.5.1, p.35). Tijdens het toevoegen werd het 
vacuüm behouden, maar er kon niet vermeden worden dat er lucht binnenkwam via de toevoerslangen. 
Vervolgens bleef het geheel 2 u aan de vacuümpomp aangesloten. Uiteindelijk werden de granulaten 
gedurende een uur in de droogoven (105°C) geplaatst en werd de cyclus herhaald met de rest van het 
medium. Tijdens de droging in de oven kon het water verdampen terwijl de nutriënten in de poriën van 
de granulaten achterbleven.  
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3.6 Invloed van de manier van aanbrengen van nutriënten op de 
proefstuksterkte 

 
Om de nutriënten aan de proefstukken toe te voegen, kunnen drie verschillende methoden toegepast 
worden. De meest eenvoudige methode is het oplossen van de nutriënten in het aanmaakwater. Een 
tweede mogelijkheid is het inbedden in de poreuze granulaten. Ten slotte kunnen de nutriënten 
gelijktijdig in de poreuze granulaten en in het aanmaakwater worden aangebracht. Met deze laatste 
methode kan een maximale hoeveelheid aan voedingsstoffen worden voorzien. De verschillende 
wijzen waarop de nutriënten worden ingebracht, kunnen een andere invloed hebben op de 
proefstuksterkte. De genoemde invloed werd in deze fase van het onderzoek nader bekeken.  

3.6.1 Samenstelling van de mortelmengsels 
De test werd uitgevoerd voor één van de poreuze granulaten, namelijk intacte Argex - korrels. Deze 
keuze werd enkel gemaakt op basis van de beschikbaarheid van de drie granulaten. Er werd gebruik 
gemaakt van de volledige fractie van 2 tot 4 mm (§3.5, p.35). Uit §3.1 (p.20) en §3.3 (p.28) konden de 
optimale concentraties aan nutriënten afgeleid worden.  

Er werden drie reeksen aangemaakt: 

• Reeks A: nutriënten in het aanmaakwater; 
• Reeks B: nutriënten in de poriën van de granulaten; 

• Reeks C: nutriënten in het aanmaakwater en in de poriën van de granulaten. 

De mortelmengsels werden vervaardigd volgens de norm NBN EN 196-1: 

• 214 g kraantjeswater voor reeks A en C, 225 g voor reeks B. Voor reeks A en C werd een 
kleinere hoeveelheid aanmaakwater gebruikt aangezien ook een deel water werd toegevoegd 
door middel van het calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O). 

• 450 g cement (CEM I 52,5 N) 
• Samenstelling van zand en poreuze granulaten:  

� 675 g zand 0 - 1 mm 
� 279,45 g zand 1 - 2 mm  
� 170,02 g Argex 2 - 4 mm 

• De nutriënten en de wijze waarop ze werden ingebracht, worden weergegeven in Tabel 3.13. 

Tabel 3.13: Nutriënten en wijze van aanbrengen 

 In het aanmaakwater In de poriën van de Argex - korrels 
Reeks A 3,84 g gistextract (5 g/l)  
 18 g ureum (4% van de cementmassa)  
 36 g Ca(NO3)2.4H2O  
Reeks B  3,84 g gistextract (5 g/l) 
  18 g ureum (4% van de cementmassa) 
  36 g Ca(NO3)2.4H2O 
Reeks C 3,84 g gistextract (5 g/l) 3,84 g gistextract (5 g/l) 
 18 g ureum (4% van de cementmassa) 18 g ureum (4% van de cementmassa) 
 36 g Ca(NO3)2.4H2O 36 g Ca(NO3)2.4H2O 
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3.6.2 Vervaardiging van de proefstukken 
Voor elke reeks werden drie 40 � 40 � 160 mm³ prisma’s aangemaakt (Figuur 3.1, p.20), conform de 
norm NBN EN 196 - 1 (2005). De werkwijze is analoog als beschreven in §3.1.2 (p.24). 

Bij het aanmaken van reeks A werden de nutriënten één voor één gemengd in het aanmaakwater om 
vervolgens met het cement gemengd te worden. De Argex - korrels werden samengevoegd met het 
aanmaakzand. De methode is analoog als beschreven in §3.1.2, p.24 en §3.3.3, p.31. 

Voor het aanmaken van reeds B en C werd de procedure van de vacuümverzadiging aangepast in 
vergelijking met de werkwijze die beschreven werd in §3.5.2 (p.36). Hierbij was het de bedoeling om 
een praktischer methode te bekomen die bovendien beter aansloot bij voorgaand onderzoek. In het 
onderzoek van Standaert (2010) werden de granulaten in een glazen kolf geplaatst die gedurende 1u 
vacuüm gezogen werd. Daarna werd een nutriëntenoplossing toegevoegd en werd het geheel vacuüm 
gehouden. Bij dit onderzoek werden de granulaten (voor beide reeksen in één keer) eveneens in een 
glazen kolf geplaatst die gedurende 1 u aan de vacuümpomp werd aangesloten. Vervolgens werd de 
nutriëntenoplossing toegevoegd (Tabel 3.13) en het geheel werd 8 u lang vacuüm gehouden door de 
pomp. Na deze cyclus werden de granulaten gedurende 1 u in de droogoven van 105°C en vervolgens 
15 u in de oven op 40°C geplaatst. De droge granulaten konden dan aan de mortelmengsels worden 
toegevoegd door ze te mengen met het aanmaakzand en vervolgens de procedure toe te passen zoals 
beschreven in §3.1.2, p.24 en §3.3.3, p.31. Voor reeks C werd bovendien eenzelfde hoeveelheid 
nutriënten nog eens gemengd met het aanmaakwater. 

Na twee dagen in de vochtige kamer (20 ± 2°C, relatieve vochtigheid minstens 90%) konden de 
proefstukken worden ontkist. Na 28 dagen werden ze getest op buig- en druksterkte.  

3.6.3 Verwerkbaarheid van de mortel 
De verwerkbaarheid van de verschillende reeksen werd opnieuw vastgesteld aan de hand van visuele 
waarnemingen. 

3.6.4 Beproeven op buig- en druksterkte 
Het beproeven van de proefstukken gebeurde analoog als beschreven in §3.1.4, p.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.7 Controle op zelfheling 
 
Deze fase omvat de essentie van het onderzoek, namelijk het nagaan of scheuren effectief gedicht 
kunnen worden door het inbrengen van bacteriënsporen en de nodige nutriënten. Er werden controles 
uitgevoerd op basis van microscopisch onderzoek enerzijds en waterpermeabiliteit anderzijds.  

3.7.1 Microscopisch onderzoek 

3.7.1.1 Samenstelling van de mortelmengsels 
De hoeveelheden van de verschillende nutriënten konden worden bepaald uit voorgaande stappen van 
het onderzoek (§3.1, p.20). Voor de toevoeging van de poreuze granulaten werd telkens de zandfractie 
van 2 tot 4 mm vervangen (§3.5, p.35).  

Er werd getracht om zoveel mogelijk nutriënten toe te voegen zonder de sterkte te reduceren. Daarom 
werden nutriënten voorzien in het aanmaakwater enerzijds, maar ook in de poriën van de poreuze 
granulaten anderzijds.  

Voor elk granulaat werden drie reeksen aangemaakt:  

• Reeks REF: referentiereeks zonder nutriënten en bacteriën; 
• Reeks N: reeks met nutriënten in het aanmaakwater en in de poriën van de poreuze granulaten; 
• Reeks NB: reeks met nutriënten in het aanmaakwater en in de poriën van de granulaten. Aan 

deze reeks werden bacteriënsporen toegevoegd.  

De mortelmengsels werden opnieuw vervaardigd volgens de norm NBN EN 196-1. 

� Lava 
 

• 450 g cement (CEM I 52,5 N) 
• Samenstelling van zand en poreuze granulaten:  

� 675 g zand 0 - 1 mm 
� 279,45 g zand 1 - 2 mm  
� 389,33 g lava 2 - 4 mm 

• De nutriënten en de massa water worden weergegeven in Tabel 3.14. Bij het toevoegen van 
calciumnitraat (Ca(NO3)2.4H2O) werd ook een hoeveelheid water aangebracht. Deze werd 
afgetrokken van de hoeveelheid aanmaakwater.   

Tabel 3.14: Nutriënten in de proefstukken voor microscopie 

 Water  
[g] 

Gistextract  
[g] 

Ca(NO3)2.4H2O  
[g] 

Ureum  
[g] 

REF 225 0 0 0 
N 214 2 � 3,84 (*) 2 � 36 (*) 2 � 18 (*) 
NB 214 2 � 3,84 (*) 2 �36 (*) 2 �18 (*) 
 
(*)  De aangegeven hoeveelheid werd aangebracht in het aanmaakwater enerzijds en in de poriën van de 
granulaten anderzijds.  
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� Argex 
 

• 450 g cement (CEM I 52,5 N) 
• Samenstelling van zand en poreuze granulaten:  

� 675 g zand 0 - 1 mm 
� 279,45 g zand 1 - 2 mm  
� 170,02 g Argex 2 - 4 mm 

• De nutriënten en de massa water worden weergegeven in Tabel 3.14.   

� Gebroken Argex 
 

• 450 g cement (CEM I 52,5 N) 
• Samenstelling van zand en poreuze granulaten:  

� 675 g zand 0 - 1 mm 
� 279,45 g zand 1 - 2 mm  
� 129,52 g gebroken Argex 2 - 4 mm 

• De nutriënten en de massa water worden weergegeven in Tabel 3.14.   

3.7.1.2 Vervaardiging van de proefstukken 
De mengsels werden aangemaakt zoals beschreven in §3.6.2, p.38. Per reeks (REF, N, NB) werden 
zes prisma’s 30 � 30 � 360 mm³ aangemaakt, twee per type granulaat. Deze werden voorzien van 
een stalen draadstang met een diameter van 5 mm (Figuur 3.17 en Figuur 3.18).   

 

Figuur 3.17: Mallen prisma's (30 ���� 30 ���� 360 mm³) met draadstang 

 

Figuur 3.18: Prima's (30 ���� 30 ���� 360 mm³) met draadstang 

De mallen werden voor de helft gevuld met de mortelmengsels en verdicht door 60 schokken op de 
schoktafel. Daarna werden de mallen volledig gevuld, waarna ze opnieuw werden verdicht door 
60 schokken. Vervolgens werden de gevulde mallen in een vochtige kamer bewaard op een 
temperatuur van 20 ± 2°C en een relatieve vochtigheidsgraad van minstens 90%. Na 24 uur konden de 
proefstukken van de referentiereeksen worden ontkist. Bij de proefstukken met nutriënten moest twee 
dagen gewacht worden tot ze voldoende uitgehard waren.  

Voor de reeksen met nutriënten en nutriënten en bacteriën werd de helft van de nutriënten gemengd 
met het aanmaakwater, de andere helft werd in de poriën van de poreuze granulaten ingebed. Voor het 
inbrengen van de nutriënten in de poriën werd opnieuw de aangepaste methode van de 
vacuümabsorptie toegepast zoals beschreven in §3.6.2 (p.38). De granulaten werden echter voor zes 
reeksen in één keer in de glazen kolf gebracht. Gezien de grote hoeveelheid granulaten, werd eerst een 
vacuüm gecreëerd gedurende 2 u in plaats van 1 u vooraleer de nutriëntenoplossingen werden 
toegevoegd. De rest van de cyclus bleef dezelfde.  
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De bacteriënsporen werden aangebracht in de granulaten die reeds de nutriënten bevatten. De 
immobilisatie van de sporen gebeurde aan de hand van vacuümabsorptie. De procedure was analoog 
als voor het aanbrengen van de nutriënten. Om te voorkomen dat de bacteriënsporen reeds zouden 
ontkiemen tijdens de immobilisatie, werd de pH - waarde verhoogd tot ongeveer 11. Dit gebeurde aan 
de hand van een calciumhydroxide - oplossing met een concentratie van 1,2 g/l. De toegevoegde 
oplossingen worden weergegeven in Tabel 3.15. 

Tabel 3.15: Toegevoegde oplossingen voor de verschillende granulaten 

 Bacteriële oplossing 
[ml] 

Ca(OH)2 - oplossing 
[ml] 

Lava 150 200 
Argex 150 50 
Gebroken Argex 150 300 

 
De bacteriële oplossing had een concentratie van 109 cellen/ml. De gebruikte sporen waren afkomstig 
van Bacillus sphaericus LMG 225 57 (Belgisch gecoördineerde collectie van micro - organismen, 
Gent) (zie ook §1.2.2.1, p.5). Na de vacuümabsorptie werden de granulaten gedroogd in een oven op 
105°C gedurende 20 min. Vervolgens werden ze in een oven op 40°C geplaatst gedurende 12 u.  

3.7.1.3 Microscopisch onderzoek 
Na drie weken in de vochtige kamer werden de proefstukken onderworpen aan een trekproef (Figuur 
3.19, Alfred J. Amsler & Co., 2D/1000-1, Zwitserland). De proefstukken werden daartoe met de 
draadstangen aan de klemmen van de trekbank bevestigd op 5 cm van het proefstuk.  

 

Figuur 3.19: Trekproef, Alfred J. Amsler & Co. 

De verplaatsing werd gestuurd volgens het principe uit Figuur 3.20. De blauwe lijn geeft het 
spanning/vervormingsdiagram voor de stalen draadstang, zonder mortel errond. Hierbij wordt een 
lineair elastisch gedrag aangehouden tot in het punt E, waar de vloeidrempel bereikt wordt. Het 
diagram voor de mortelproefstukken wordt bepaald door het gedrag van zowel de mortel als de stalen 
draadstang. Het diagram wordt in Figuur 3.20 schematisch voorgesteld met de rode lijn. In de eerste 
fase (O tot A) is het gedrag lineair elastisch. In het punt A ontstaat de eerste scheur. Tussen A en B 
vormen zich meer scheuren. Vanaf het punt B blijft het aantal scheuren constant, maar de scheurwijdte 
wordt steeds groter. In het punt C bereikt de draadstang de vloeidrempel. Het vervormingsdiagram 
verloopt vanaf dit punt parallel aan het diagram voor de draadstang alleen. De trekproef werd gestuurd 
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volgens de verlenging van de draadstang met een snelheid van 0,01 mm/s. De kracht werd opgedreven 
tot in het punt D waarna de ontlasting volgde. De ligging van het punt D werd geschat aan de hand van 
vergelijking [3.16]: 

 ^_ 7 W� ∙ ` + ab ∙ c 3.16 
 

Met  

• ^_ de verlenging van de draadstang ter hoogte van het punt D; 
• Wa de gemiddelde scheurwijdte. Deze werd gelijk gesteld aan 150 µm; 
• n het aantal zichtbare scheuren; 
• a de gemiddelde spanning in de plastische fase (tussen punt C en D); 
• E de elasticiteitsmodulus van de draadstang; 

• L de afstand tussen de klemmen. In dit geval was dit 360 mm + 2 · 50 mm = 460 mm. 

De laatste term in vergelijking [3.16] (a b⁄ 	 ∙ 	c) werd gelijk gesteld aan 1,3 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor elk proefstuk werden vier scheuren onderzocht per dagvlak. Elke scheur werd onderverdeeld in 
tien delen. Vervolgens werden de proefstukken microscopisch onderzocht (Figuur 3.21, Leica 
Microsystems Ltd., Leica S8 APO met DFC 295 camera, Zwitserland). Bij aanvang van het onderzoek 
werden de tien delen van elke scheur gefotografeerd en de scheurwijdte werd bepaald ter hoogte van 
de grenzen van elk deel (LAS 3.7.0, Leica Microsystems CMS GmbH).  

 

Figuur 3.21: Microscoop, Leica S8 APO met DFC 295 
camera, Leica Microsystems Ltd. 

 

 

Figuur 3.22: Bewaring van de proefstukken voor 
microscopisch onderzoek 
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Per reeks (REF, N, NB) werd voor elk granulaat één van de proefstukken ondergedompeld in 
gedemineraliseerd water en één in medium. Dit medium bestond uit een 0,2 mol/l oplossing van 
ureum en Ca(NO3)2.4H2O in gedemineraliseerd water. De stalen draadstangen werden ingekort en 
afgedekt met aluminiumfolie om corrosie te vermijden. Opdat het water en het medium in alle 
scheuren zou binnendringen, werden de proefstukken op plastic buisjes gelegd zodat ze geen contact 
maakten met de onderkant van de container waarin ze werden bewaard (Figuur 3.22). Enkel de 
referentieproefstukken werden in eenzelfde container bewaard. De andere proefstukken werden elk 
afzonderlijk bewaard om te vermijden dat vrijgekomen nutriënten of bacteriën zich van het ene 
proefstuk naar het andere zouden verplaatsen. Het geheel werd afgedekt met aluminiumfolie en 
bewaard in een klimaatruimte (20 ± 2°C, relatieve vochtigheid 60%). Na twee weken bewaring 
werden de proefstukken opnieuw microscopisch onderzocht op dezelfde manier als bij aanvang. Elk 
proefstuk werd daarbij een uur voor de aanvang van het onderzoek uit het water of het medium 
gehaald. Na vier weken werd de procedure herhaald. Uit de data werd een analyse gemaakt van de 
scheurdichting door het vergelijken van de scheurwijdtes. 

3.7.2 Waterpermeabiliteit 

3.7.2.1 Samenstelling van de mortelmengsels 
Voor elk granulaat werden opnieuw drie reeksen aangemaakt (REF, N en NB). De samenstelling van 
de mortelmengsels is dezelfde als beschreven in §3.7.1.1 (p.39). 

3.7.2.2 Vervaardiging van de proefstukken 
Voor elke reeks (REF, N, NB) werden per granulaat acht cilinders vervaardigd. De mallen werden 
gemaakt uit een stuk PVC - buis die afgesloten werd met een epoxy bodem. De binnendiameter 
bedroeg 78 mm, de hoogte 20 mm. De cilinders werden tot op halve hoogte gevuld met mortel. Het 
geheel werd vervolgens verdicht door 60 schokken op de schoktafel. Daarna werd een wapening in de 
vorm van staalvezels aangebracht zoals weergegeven op Figuur 3.23. Deze wapening werd geplaatst 
in een richting loodrecht op de richting van de gevormde scheuren bij een splijttest (§3.7.2.3, p.44). 
Een markering op de mallen maakte de oriëntatie van de wapening duidelijk. De mallen werden 
vervolgens volledig gevuld en opnieuw met 60 schokken verdicht. 

 

Figuur 3.23: Proefstukken voor waterpermeabiliteitstest 
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Na 24 u in de vochtige kamer (20 ± 2°C, relatieve vochtigheidsgraad van minstens 90%) werden de 
referentiereeksen ontkist. De reeksen met nutriënten werden na twee dagen in de vochtige kamer 
ontkist. Op de cilinders werd een markering aangebracht om de oriëntatie van de wapening kenbaar te 
maken.  

3.7.2.3 Splijttest 
Na twee weken verharding in de vochtige kamer, werden de proefstukken opgemeten. De diameter en 
de hoogte werden op drie plaatsen bepaald met de schuifmaat (Schut, Schut geometrische 
meettechniek). Vervolgens werd een scheur gecreëerd in de cilinderproefstukken. Dit gebeurde aan de 
hand van een splijttest (Figuur 3.24, W+B DB 250/15 no 12-10, Walter + Bai, Zwitserland). Hierbij 
werd de scheurwijdte gecontroleerd. 

Er werd één Linear Variable Displacement Transducer (LVDT) aangebracht op de bovenzijde van de 
cilinderproefstukken. Hiervoor werd enerzijds een metalen plaatje aangebracht en anderzijds een 
plastic blokje. De afstand tussen de beide dagvlakken bedroeg 1 cm. De LVDT ging door het plastic 
blokje tot tegen het metalen plaatje en werd vastgezet met een schroef. De cilinders werden in de 
proefmachine geplaatst. Om de druk gelijkmatig te verdelen werden ze op een kartonnen plaatje gezet 
en wel zo dat de wapening loodrecht georiënteerd zat op de gevormde scheur. Op de cilinders werd 
opnieuw een kartonnen plaatje gelegd om de druk van de pers gelijkmatig te verdelen. De pers werd 
gestuurd volgens de verplaatsing van de LVDT met een snelheid van 0,0001 mm/s tot een 
scheurwijdte van 30 µm. Vervolgens werd de snelheid opgedreven tot 0,0005 mm/s. De belasting 
werd verhoogd tot een scheurwijdte van 350 µm. Uiteindelijk werden de cilinders terug ontlast. De 
LVDT mat daarbij een blijvende scheurwijdte van ongeveer 200 µm.  

 

Figuur 3.24: Splijtproef, Walter + bai ag 

De proefstukken werden bijkomend microscopisch onderzocht om de scheurwijdte te bepalen (Leica 
Microsystems Ltd., Leica S8 APO met DFC 295 camera, Zwitserland). De scheur kon immers nog 
terug dichtgaan na de test en bovendien varieerde de scheurwijdte over de hoogte en de diepte van de 
proefstukken. Langs beide zijden werd de scheurwijdte op vijf plaatsen bepaald. Vervolgens werden 
de gescheurde proefstukken drie weken bewaard in een klimaatruimte (20 ± 2°C, relatieve vochtigheid 
60%). Hierbij werden de helft van de proefstukken van elke reeks ondergedompeld in 
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gedemineraliseerd water, de andere helft in medium. Dit medium was hetzelfde als bij het 
microscopisch onderzoek: een 0,2 mol/l oplossing van Ca(NO3)2.4H2O en ureum in gedemineraliseerd 
water. De cilinders werden ook hier op plastic buisjes geplaatst zodat ze geen contact maakten met de 
onderkant van de container (Figuur 3.25). Op die manier kon water of medium langs beide kanten de 
scheur binnendringen. De containers werden afgedekt met aluminiumfolie om verdamping te 
vermijden. Na drie weken werden ze onderworpen aan een waterpermeabiliteitstest.  

 

Figuur 3.25: Bewaring cilinderproefstukken voor waterpermeabiliteitstest 

3.7.2.4 Waterpermeabiliteitstest 
Na drie weken onderdompeling werden de proefstukken uit het water of medium gehaald en gedroogd. 
Voor elke reeks werden voor beide bewaringsomstandigheden (water/medium) drie proefstukken 
geselecteerd. Vervolgens werden de cilinders ingetapet (Figuur 3.26). De ingetapete proefstukken 
werden met epoxy aan een PVC - ring gelijmd (Figuur 3.27). De tape verhinderde dat de epoxy in het 
proefstuk kon binnendringen. Na 24 u was de epoxy verhard. De tape werd van het boven - en 
ondervlak verwijderd tot het volledige oppervlak weer vrij was. Het geheel werd vervolgens vacuüm 
verzadigd. Hiervoor werden de proefstukken in een container geplaatst die gedurende 3 u vacuüm 
werd gezogen. Vervolgens werd water toegevoegd tot alle proefstukken ondergedompeld waren. Dit 
gebeurde terwijl de pomp (Platinum jb, EMC, V.S.) het vacuüm nog een uur aanhield. Uiteindelijk 
werd de pomp uitgeschakeld en bleven de proefstukken gedurende 48 u ondergedompeld.  

 

 

Figuur 3.26: Ingetapete proefstukken voor 
waterpermeabiliteitsproef 

 

Figuur 3.27: Ingetapet proefstuk met PVC - ring 

 
Ten slotte werden de proefstukken in een testopstelling geplaatst. Deze is gebaseerd op het werk van 
Aldea et al. (1999) en Van Tittelboom et al.(2011). De algemene opstelling wordt weergegeven in 
Figuur 3.28. Figuur 3.29 toont een opstelling in het labo tijdens een meting en tussen twee metingen.  
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Figuur 3.28: Opstelling waterpermeabiliteitsproef (Van Tittelboom et al., 2011) 

      

Figuur 3.29: Opstellingen waterpermeabiliteitsproef tijdens meting (links) en tussen twee metingen (rechts) 

Het onderste compartiment werd gevuld met gedemineraliseerd water tot net boven de rubberen 
dichting. Het verzadigde proefstuk met de PVC - ring werd in deze dichting gedrukt en overgoten met 
water zodat het proefstuk voortdurend verzadigd bleef. Het bovenste compartiment werd vervolgens 
op de PVC - ring geplaatst. Via de opening bovenaan werd de bovenste helft gevuld met 
gedemineraliseerd water. Het geheel werd afgesloten met een dop en er werd gezorgd dat er geen 
luchtbellen in de opstelling ingesloten zaten. Tussen twee metingen door werd een verlengstuk op het 
onderste draineerbuisje geplaatst. Het waterniveau in het pipet en in het verlengstuk kwamen gelijk 
door het principe van de communicerende vaten. Als de niveaus gelijk beleven, betekende dit dat er 
nergens een lek in de opstelling zat. Op die manier bleef het proefstuk voortdurend verzadigd. Elke 
dag werd een meting uitgevoerd en dit gedurende 28 dagen. Hiervoor werd het verlengstuk weer van 
het onderste draineerbuisje gehaald. Het pipet werd volledig gevuld en de beginhoogte werd 
opgemeten. De eindhoogte werd eveneens bepaald. De tijd die nodig was om dit hoogteverschil te 
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overbruggen werd vervolgens opgemeten. Uit de gegevens kon de doorlatendheidsconstante k bepaald 
worden met behulp van de wet van Darcy [3.17](Aldea et al., 1999): 

 e 7 �	. gI	. h ln jℎ,ℎEl 3.17 

Hierin is  

• a de dwarsoppervlakte van het pipet in m²; 
• A de dwarsoppervlakte van het proefstuk in m²; 
• T de dikte van het proefstuk in m; 
• t de tijd in seconden; 
• h0 de initiële hoogte in m; 

• hf de finale hoogte in m.  
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3.8 Gegevensverwerking met behulp van SPSS 
 
De resultaten van de proeven werden geanalyseerd aan de hand van SPSS (IBM), een 
softwareprogramma voor statistische gegevensverwerking. 

Er werd een vergelijking gemaakt van de bekomen gemiddelde waarden aan de hand van een 
‘one - way analysis of variance’ of One - Way ANOVA. Dit is een enkelvoudige variantieanalyse 
waarbij de nulhypothese stelt dat de gemiddelde waarden gelijk zijn. De alternatieve hypothese 
daarentegen stelt dat de gemiddelden verschillen. Eerst werd een Levene’s test uitgevoerd met 
significantieniveau van 1% om na te gaan of de varianties homogeen waren. In een volgende stap 
werd nagegaan of de gemiddelden significant (met significantieniveau van 5%) van elkaar 
verschilden. Als uit de Levene’s test bleek dat de varianties homogeen waren, werd hiervoor een 
Student - Newman - Keuls test (SNK - test) uitgevoerd. In het andere geval gebeurde de verdere 
analyse aan de hand van een Dunnett’s T3 test. Bij de vergelijking van slechts twee gemiddelde 
waarden, werd gebruik gemaakt van een t - test (Independent - Samples T Test). 
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4 Resultaten 

4.1 Invloed van de nutriënten op de proefstuksterkte 

4.1.1 Verwerkbaarheid van de mortel 
Bij het toevoegen van calciumnitraat en ureum werden geen problemen vastgesteld bij het verwerken 
van de proefstukken. Gistextract maakte het mortelmengsel daarentegen veel plastischer. Bij grotere 
hoeveelheden nam de verhardingstijd toe.  

Bij het toevoegen van gistextract, verschenen witte stippen aan het oppervlak van de proefstukken 
(Figuur 4.1). Deze waren vrij gelijkmatig verdeeld wat er op wijst dat het gistextract homogeen over 
het proefstuk verspreid was.  

 

Figuur 4.1: Witte stippen aan het oppervlak van een mortelproefstuk met 7,5 g/l gistextract 

4.1.2 Beproeven op buig- en druksterkte 

4.1.2.1 Combinaties van calciumnitraat en ureum 
Figuur 4.2 toont de invloed van de verschillende combinaties van calciumnitraat en ureum op de 
buigsterkte van de mortelproefstukken. De algemene trend was dat de buigsterkte daalde bij hogere 
percentages nutriënten. Vanaf  2,5% werd de buigsterkte significant lager dan de referentiewaarde. De 
proefstukken met 3,5% en 4% ureum vormden hierop een uitzondering en vertoonden geen 
significante daling ten opzichte van de referentie.  

 

Figuur 4.2: Buigsterkte voor verschillende combinaties van calciumnitraat en ureum 
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In Figuur 4.3 wordt de invloed van de verschillende combinaties van calciumnitraat en ureum op de 
druksterkte weergegeven. De mengsels konden in vier groepen ingedeeld worden. De eerste groep 
bestond uit het proefstuk met een massa ureum van 1% van de cementmassa. Deze druksterkte was 
significant hoger dan de referentiewaarde en kan worden gezien als een toevalligheid. De tweede 
groep werd gevormd door proefstukken met een massa ureum van 5% van de cementmassa. De 
druksterkte was significant lager dan de referentiewaarde. Dit was ook het geval voor de derde groep 
die bestond uit de proefstukken met een massa ureum van 1,5%, 2,5%, 3%, 3,5% en 4,5% van de 
cementmassa. Deze druksterkte was wel significant hoger dan voor het mengsel met 5% ureum. De 
mengsels waarin de massa van het ureum 2% of 4% van de cementmassa bedroeg, hadden een 
druksterkte die niet significant verschilde van de referentiewaarde. Algemeen was er dus opnieuw een 
dalende trend merkbaar. Vanaf 1,5% was deze daling significant. De proefstukken met 2% en 4% 
vormden hierop een uitzondering.  

 

Figuur 4.3: Druksterkte voor verschillende combinaties van calciumnitraat en ureum 

De invloed van calciumnitraat en ureum op de buig- en druksterkte was beperkt. Toevoeging van een 
massa ureum tot 4% van de cementmassa, leidde tot aanvaardbare sterktes (6,82 ± 0,21 N/mm² voor 
de buigsterkte en 63,76 ± 0,79 N/mm² voor de druksterkte). 

4.1.2.2 Gistextract 
In Figuur 4.4 wordt de buigsterkte weergegeven voor verschillende concentraties van gistextract. 
Zoals verwacht, daalde de buigsterkte bij toevoeging van meer gistextract. Alle mengsels met meer 
dan 2 g/l gistextract hadden een significant lagere sterkte dan de referentiewaarde. De waarden van de 
buigsterkte waren voor alle mengsels bovendien significant verschillend van elkaar. Een toevoeging  
van 5 g/l resulteerde nog in een gemiddelde buigsterkte van 5,96 ± 0,13 N/mm². Dit kan als 
aanvaardbaar worden gezien. Hogere concentraties bleken echter te nadelig. 

 

Figuur 4.4: Buigsterkte voor verschillende concentraties gistextract 
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De druksterkte voor de verschillende concentraties gistextract wordt weergegeven in Figuur 4.5. Er 
werd opnieuw een sterk dalende trend waargenomen. Alle sterktes bleken significant kleiner te zijn 
dan de referentiewaarde en bovendien allemaal significant verschillend van elkaar. Een toevoeging 
van 5 g/l leidde tot een druksterkte van 46,79 ± 1,81 N/mm², wat opnieuw nog aanvaardbaar is.  

 

Figuur 4.5: Druksterkte voor verschillende concentraties gistextract 

Om het zelfhelingsproces te bevorderen, is een toevoeging van zoveel mogelijk gistextract gewenst. 
De concentraties tot 20 g/l die in groeimedia voor bacteriën worden gebruikt, zijn zeker niet 
toepasbaar in mortelproefstukken. Om de sterkte niet al te negatief te beïnvloeden, kan een 
hoeveelheid van 5 g/l als een maximum gezien worden.   
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4.2 Controle op uitloging van de nutriënten 
 
In Tabel 4.1 en Tabel 4.2 worden de opgemeten waarden van de totale hoeveelheid koolstof (TC) en 
de totale hoeveelheid anorganische koolstof  (TIC) weergegeven voor de twee uitgevoerde tests. De 
totale hoeveelheid organische koolstof (TOC) werd berekend als het verschil van de voorgaande 
waarden. In de gebruikte proefstukken bedroeg de initiële hoeveelheid organische koolstof ongeveer 
530 mg/l (§3.2.2, p.26). Deze waarde werd bepaald uit de hoeveelheid aanwezige nutriënten. De 
TOC - waarde na de test werd vergeleken met de initiële waarde van 530 mg/l.  

Tabel 4.1: Resultaten TOC - test (1e test) 

  TC  
[mg/l] 

TIC 
 [mg/l] 

TOC 
[mg/l] 

Percentage van initiële 
concentratie 

Referentie Stil gehouden / / / / 
Referentie Geschud / / / / 
Nutriënten Stil gehouden 412 90,1 321 60,7 
Nutriënten Geschud 486 91,4 394 74,5 
 

Tabel 4.2: Resultaten TOC - test (2e test) 

  TC 
 [mg/l] 

TIC 
 [mg/l] 

TOC 
[mg/l] 

Percentage van initiële 
concentratie 

Referentie Stil gehouden 60,5 10,7 49,8 9,4 
Referentie Geschud 66,3 9,35 57 10,8 
Nutriënten Stil gehouden 406 97,1 309 58,4 
Nutriënten Geschud 424 89,3 335 63,3 
 

De hoeveelheden organische koolstof op het einde van de test wijzen erop dat meer dan de helft van de 
nutriënten na 24 u weer kon vrijkomen in een waterige omgeving. Er kwam iets meer vrij wanneer de 
monsters werden geschud, maar ook wanneer de monsters stil gehouden werden, kwam het grootste 
deel van de nutriënten weer vrij. De resultaten tonen aan dat nutriënten die opgelost werden in het 
aanmaakwater, nog steeds beschikbaar zijn voor de bacteriën als er voldoende water aanwezig is.  
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4.3 Invloed van de poreuze granulaten op de proefstuksterkte 

4.3.1 Bepalen van de massadichtheid van de granulaten 
Tabel 4.3 en Tabel 4.4 geven de opgemeten waarden bij de uitvoering van de pyknometertest. 
Concreet werd voor elke fractie de massa van de ovendroge granulaten bepaald (M1), de massa van de 
lege pyknometer (M2), de massa van de pyknometer en 220 ml vloeistof (M3), de massa van de 
oppervlaktedroge granulaten (M4) en het afgelezen volume in de pyknometer die gevuld was met 
220 ml vloeistof en de oppervlaktedroge granulaten. Uit deze metingen werd in een volgende stap de 
massa, de massadichtheid en het volume van de geabsorbeerde vloeistof bepaald. Verder werd ook het 
volume van de oppervlaktedroge granulaten uit deze waarden bepaald. 

Tabel 4.3: Metingen pyknometertest (1) 

 Ovendroge 
granulaten [g]  

M1 

Lege pyknometer [g]  
 

M2 

Pyknometer + 
Vloeistof [g]  

M3 
Zand (2 - 4 mm) 4,99 93,17 312,45 
Zand (1 - 2 mm) 5,03 91,25 310,55 
Lava (2 - 4 mm) 5,17 84,88 304,12 
Lava (1 - 2 mm) 5,01 92,05 311,00 
Argex (2 - 4 mm) 5,08 93,16 270,36 
Argex (1 - 2 mm) 4,86 93,81 270,75 
Gebroken Argex (2 - 4 mm) 2,15 93,98 270,29 
Gebroken Argex (1 - 2 mm) 3,13 91,38 268,14 

 

Tabel 4.4: Metingen pyknometertest (2) 

 Oppervlaktedroge 
granulaten [g] 

M4 

Volume pyknometer: 220 ml vloeistof + 
oppervlaktedroge granulaten [ml] 

 V1 
Zand (2 - 4 mm) 5,03 221,9 
Zand (1 - 2 mm) 5,06 221,9 
Lava (2 - 4 mm) 5,36 222,0 
Lava (1 - 2 mm) 5,17 222,2 
Argex (2 - 4 mm) 5,85 224,5 
Argex (1 - 2 mm) 5,65 223,6 
Gebroken Argex (2 - 4 mm) 2,89 222,5 
Gebroken Argex (1 - 2 mm) 4,09 223,2 
 
Aan de hand van formule [3.5] en [3.6] (§3.3.1, p.28) kon respectievelijk de massa van de 
geabsorbeerde vloeistof en het volume van de oppervlaktedroge granulaten bepaald worden uit de 
resultaten in Tabel 4.3 en Tabel 4.4. Met formule [3.7] t.e.m. [3.9] (§3.3.1, p.28) werd het volume van 
de geabsorbeerde vloeistof bepaald. De waarden zijn weergegeven in Tabel 4.5.  

Tabel 4.5: Massa en volume van de geabsorbeerde vloeistof en volume van de oppervlaktedroge granulaten 

 ρvloeistof  

[g/cm³] 
M absorptie 

[g] 
Vabsorptie  

[ml] 
Voppervlaktedroge granulaten 

[ml] 
Zand (2 - 4 mm) 0,997 0,040 0,04 1,90 
Zand (1 - 2 mm) 0,997 0,030 0,03 1,90 
Lava (2 - 4 mm) 0,997 0,190 0,19 2,00 
Lava (1 - 2 mm) 0,995 0,160 0,16 2,20 
Argex (2 - 4 mm) 0,805 0,770 0,96 4,50 
Argex (1 - 2 mm) 0,804 0,790 0,98 3,60 
Gebroken Argex (2 - 4 mm) 0,801 0,740 0,92 2,50 
Gebroken Argex (1 - 2 mm) 0,803 0,960 1,19 3,20 
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Formules [3.10] t.e.m. [3.12] (§3.3.1, p.28) lieten toe de massadichtheid (ρ), porositeit (P) en 
absorptiecoëfficiënt (W) voor de verschillende fracties van de granulaten te bepalen. Het resultaat van 
deze berekeningen wordt weergegeven in Tabel 4.6. Met deze resultaten konden uiteindelijk de 
volumes van de verschillende fracties bepaald worden.  

Tabel 4.6: Massadichtheid, porositeit en absorptiecoëfficiënt 

 ρgranulaat 

[g/cm³] 
P  

[%] 
W  

[%] 
Zand (2 - 4 mm) 2,63 2,11 0,80 
Zand (1 - 2 mm) 2,65 1,58 0,60 
Lava (2 - 4 mm) 2,59 9,53 3,68 
Lava (1 - 2 mm) 2,28 7,31 3,19 
Argex (2 - 4 mm) 1,13 21,24 15,16 
Argex (1 - 2 mm) 1,35 27,28 16,26 
Gebroken Argex (2 - 4 mm) 0,86 36,93 34,42 
Gebroken Argex (1 - 2 mm) 0,98 37,34 30,67 
 
De volumes van de verschillende zandfracties in het referentiemengsel werden bepaald door 
toepassing van formule [3.13] (§3.3.1, p.28) op de waarden uit Tabel 4.6 en zijn weergegeven in Tabel 
4.7. 

Tabel 4.7: Volumes van de verschillende zandfracties 

 M [g] V [cm³] 
Zand 1 - 2 mm 279,45 105,56 = V1 
Zand 2 - 4 mm 395,55 150,61 = V2 

  

4.3.2 Verwerkbaarheid van de mortel 
Bij het toevoegen van lava werden geen problemen ondervonden met betrekking tot de 
verwerkbaarheid van de mortel. De Argex - korrels met diameter van 2 tot 4 mm maakten het echter 
moeilijker om de proefstukken af te strijken tot een glad oppervlak. De mengsels met gebroken 
Argex - korrels waren droger dan de andere reeksen. De zeer poreuze gebroken Argex - korrels 
slorpen immers veel van het aanmaakwater meteen op. Het bleek noodzakelijk de proefstukken 
meerdere keren te verdichten. Na 24 uur in de vochtige kamer konden alle reeksen worden ontkist.  

4.3.3 Beproeven op buig- en druksterkte 
Bij het bespreken van de resultaten wordt op volgende manier verwezen naar de verschillende 
mengselreeksen: 

• ‘Granulaat’ 1-2 1/2: helft van de zandfractie van 1 tot 2 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2: volledige zandfractie van 1 tot 2 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 2-4 1/2: helft van de zandfractie van 2 tot 4 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 2-4: volledige zandfractie van 2 tot 4 mm werd vervangen door de 
overeenkomstige fractie van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2 1/2 2-4 1/2: helft van de zandfracties van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm 
werden vervangen door de overeenkomstige fracties van het granulaat. 

• ‘Granulaat’ 1-2 2-4: volledige zandfracties van 1 tot 2 mm en 2 tot 4 mm werden vervangen 
door de overeenkomstige fracties van het granulaat. 
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4.3.3.1 Lava 
In Figuur 4.6 wordt de buigsterkte weergegeven voor de mengsels waarbij een zandfractie (deels) 
vervangen werd door lava. Statistische gegevensverwerking toonde aan dat de proefstukken 
Lava 1-2 1/2 2-4 ½, Lava 1-2 2-4 en Lava 2-4 1/2, niet significant verschilden van de referentie. De 
andere proefstukken vertoonden een significante stijging van de druksterkte.  

 

Figuur 4.6: Buigsterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door lava 

De druksterkte voor de mengsels waarbij de zandfracties deels of volledig werden vervangen door 
lava, wordt weergegeven in Figuur 4.7. Enkel de proefstukken Lava 1-2 1/2 2-4 1/2 verschilden niet 
significant van de referentie. De proefstukken Lava 1-2 1/2, Lava 1-2, Lava 2-4 1/2 en Lava 1-2 2-4 
vertoonden een significante stijging van de druksterkte. Bij het proefstuk Lava 2-4 werd eveneens een 
significante stijging van de druksterkte vastgesteld. Deze druksterkte was bovendien significant hoger 
dan alle overige waarden. 

 

Figuur 4.7: Druksterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door lava 

Algemeen gezien leidde toevoeging van lavagranulaten aan de mortelmengsels tot een stijging van de 
sterkte. Welke zandfractie precies vervangen werd, had daarbij geen duidelijke invloed.  
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4.3.3.2 Argex 
In Figuur 4.8 wordt de buigsterkte van de mengsels met vervanging van de zandfracties door 
Argex - korrels weergegeven. De proefstukken Argex 1-2 en Argex 1-2 1/2 waren op een 
significantieniveau van 34,1% gelijk aan de referentiewaarde. De andere proefstukken hadden een 
gelijke buigsterkte als de referentie met een significantieniveau van 10,6%. Algemeen kan gesteld 
worden dat de invloed van het vervangen van zandfracties door Argex - korrels een beperkte invloed 
had op de buigsterkte.  

 

Figuur 4.8: Buigsterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door Argex - korrels 

Figuur 4.9 geeft de invloed van het vervangen van de verschillende zandfracties door Argex - korrels 
op de druksterkte van de proefstukken. De proefstukken Argex 1-2 1/2 en Argex 1-2 verschilden niet 
significant van de referentie. Alle andere mengsels vertoonden een significant lagere druksterkte dan 
de referentie. De druksterktes van deze proefstukken waren bovendien ook onderling significant 
verschillend. De laagste druksterkte werd bekomen bij de proefstukken Argex 1-2 2-4.  

 

Figuur 4.9: Druksterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door Argex - korrels 

Vervanging van zand door intacte kleikorrels leidde tot een lichte daling van de sterkte. Bij geen van 
reeksen werd echter een onaanvaardbare sterkte bekomen. Gelijktijdig vervangen van zowel de fractie 
van 1 tot 2 mm als van 2 tot 4 mm was het meest nadelig en wordt best vermeden.  
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4.3.3.3 Gebroken Argex 
De buigsterkte voor de mengsels bij vervanging van de zandfracties door gebroken Argex – korrels, 
wordt weergegeven in Figuur 4.10. Proefstukken Gebroken Argex 1-2 1/2, Gebroken Argex 1-2 en 
Gebroken Argex 2-4 1/2  verschilden niet significant van de referentie. De mengsels Gebroken 
Argex 2-4 en Gebroken Argex 1-2 1/2 2-4 1/2 waren onderling significant gelijk, maar wel significant 
lager dan de referentie. De proefstukken Gebroken Argex 1-2 2-4 hadden de laatste buigsterkte 
(significant lager dan de referentie). 

 

Figuur 4.10: Buigsterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door gebroken Argex - korrels 

In Figuur 4.11 wordt de druksterkte weergegeven voor de mengsels waarbij de verschillende 
zandfracties vervangen werden door gebroken Argex - korrels. Alle proefstukken vertoonden een 
significant lagere druksterkte dan de referentie. Deze druksterktes waren bovendien allemaal onderling 
significant verschillend. De laagste druksterkte werd gevonden bij de proefstukken 
Gebroken Argex 1-2 2-4.  

 

Figuur 4.11: Druksterkte bij vervanging van verschillende zandfracties door gebroken Argex - korrels 

Toevoeging van gebroken Argex - korrels leidde tot een daling van de sterkte ten opzichte van de 
referentie. Volledig vervangen van beide zandfracties van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm leidde tot de 
laagste sterktes en kan beter worden vermeden. De buig- en druksterkte van de andere mengsels zijn 
echter aanvaardbaar.  
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4.4 Onderzoek van de porositeit van de poreuze granulaten 
 
In volgende paragrafen worden de resultaten van het MIP - onderzoek voor de verschillende 
granulaten weergegeven. Ten slotte worden de resultaten samengevat.  

4.4.1 Lava 
De waarden voor de gemeten porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan poriëndiameter 
worden weergegeven in Tabel 4.8.  

Tabel 4.8: Porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan diameter bij MIP - test voor lava 

 Porositeit 
[%] 

Gemiddelde 
poriëndiameter [µm] 

Mediaan 
poriëndiameter [µm] 

1e test 16,96 0,453 11,83 
2e test 15,99 0,425 15,21 
GEMIDDELDE 16,48 ± 0,69 0,439 ± 0,020 13,52 ± 2,39 
 
De intrusiecurves voor beide testen worden weergegeven in Figuur 4.12 en Figuur 4.13 

 

Figuur 4.12: Intrusiecurve voor lava (1e test) 

 

Figuur 4.13: Intrusiecurve voor lava (2e test) 

Om de sporen van Bacillus sphaericus te immobiliseren, zijn de poriën van 2 tot 5 µm het meest 
geschikt (§3.4, p.32). Bij de eerste test was het aandeel van deze fractie van de poriën ongeveer 12% 
van de totale porositeit. Het volume van deze poriën is dan 2% van het totale volume. Voor de tweede 
test was het aandeel ongeveer 13% van de totale porositeit. Ook hier was het volume van deze poriën 
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zo’n 2% van het totaal volume. De poriëndiameters varieerden van 0,300 µm tot 100 µm op een vrij 
gelijkmatige manier.  

De intrusie - en extrusiecurves worden weergegeven in Figuur 4.14 en Figuur 4.15 voor respectievelijk 
de eerste en tweede test.  

 

Figuur 4.14: Intrusie - en extrusiecurve voor lava (1e test) 

 

Figuur 4.15: Intrusie - en extrusiecurve voor lava (2e test) 

Uit beide grafieken bleek dat het ingedrongen kwik niet terug vrijkwam bij het verlagen van de druk. 
Dit wijst erop dat veel ‘ink - bottle’ poriën aanwezig waren in de monsters. De intrusie ving aan bij 
een relatief lage druk (± 0,01 MPa). Een deel van de poriën is met andere woorden gemakkelijk te 
bereiken. 

4.4.2 Argex 
In Tabel 4.9 wordt de porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan poriëndiameter weergegeven 
voor beide tests.  

Tabel 4.9: Porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan poriëndiameter bij MIP - test voor intacte 
Argex - korrels 

 Porositeit 
[%] 

Gemiddelde 
poriëndiameter [µm] 

Mediaan 
poriëndiameter [µm] 

1e test 52,62 0,095 0,477 
2e test 48,86 0,090 0,471 
GEMIDDELDE 50,74 ± 2,66 0,093 ± 0,004 0,474 ± 0,004 
  
Figuur 4.16 en Figuur 4.17 tonen het gecumuleerd ingedrongen volume in functie van de 
poriëndiameter voor de eerste en tweede test.  
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Figuur 4.16: Intrusiecurve voor intacte Argex - korrels (1e test) 

 

Figuur 4.17: Intrusiecurve voor intacte Argex - korrels (2e test) 

Bij de eerste test was het aandeel van de poriën tussen 2 en 5 µm ongeveer 11% van de totale 
porositeit. Het volume van deze poriën was dan 6% van het totale volume. Bij de tweede test werden 
dezelfde waarden gevonden. De meeste poriën hadden een diameter tussen 0,2 µm en 5 µm. Het 
grootste deel van het kwik vulde de poriën in dit bereik. 

De intrusie - en extrusiecurve kon enkel worden opgesteld voor de eerste test. De tweede test werd 
afgebroken tijdens de drukverlaging waardoor de waarden niet volledig waren. De curves voor de 
eerste test worden weergegeven in Figuur 4.18. 

 

Figuur 4.18: Intrusie - en extrusiecurve voor intacte Argex - korrels (1e test) 
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De grafiek toonde aan dat er een grote druk nodig was om het kwik in de poriën te laten dringen 
(ongeveer 300 MPa). De poriën waren dus moeilijker te bereiken dan de lavakorrels waar de 
indringing al vanaf ongeveer 0,01 MPa aanving. Bij verlaging van de druk kwam het kwik niet weer 
vrij, wat opnieuw wijst op ‘ink - bottle’ poriën.  

4.4.3 Gebroken Argex 
In Tabel 4.10 wordt de porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan poriëndiameter 
weergegeven voor beide tests.  

Tabel 4.10 : Porositeit, gemiddelde poriëndiameter en mediaan poriëndiameter bij MIP - test voor gebroken 
Argex - korrels 

 Porositeit 
[%] 

Gemiddelde 
poriëndiameter [µm] 

Mediaan 
poriëndiameter [µm] 

1e test 60,17 0,128 0,553 
2e test 59,55 0,133 0,581 
GEMIDDELDE 59,86 ± 0,44 0,131 ± 0,004 0,567 ± 0,020 
  
Figuur 4.19 en Figuur 4.20 geven het gecumuleerd ingedrongen volume in functie van de 
poriëndiameter.   

 

Figuur 4.19: Intrusiecurve voor gebroken Argex - korrels (1e test) 

 

Figuur 4.20: Intrusiecurve voor gebroken Argex - korrels (2e test) 

Bij de eerste test was de fractie poriën tussen 2 en 5 µm ongeveer 7% van de totale porositeit. Het 
volume van deze poriën was 4% van het totale volume. Bij de tweede test werden dezelfde waarden 
gevonden. De diameters waren op een meer gelijkmatige manier verdeeld in vergelijking met de 
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intacte korrels. Het grootste deel van de poriën had een diameter tussen 0,1 µm  en 1 µm. Bij het 
verlagen van de druk bij de tweede test, moest de proef worden afgebroken. Hierdoor kon de 
extrusiecurve voor deze test niet opgesteld worden. Figuur 4.21 geeft de intrusie - en extrusiecurve 
voor de eerste test.  

 

Figuur 4.21: Intrusie - en extrusiecurve voor gebroken Argex - korrels (1e test) 

Bij lage drukken kon al een deel van het kwik de poriën binnendringen (0,01 MPa). Een tweede deel 
van de poriën werd slechts bereikt bij zeer hoge drukken (10000 MPa). Dit waren echter poriën met 
een diameter kleiner dan 1 µm en dus minder belangrijk met betrekking tot het immobiliseren van 
sporen. De extrusiecurve toonde aan dat er weinig kwik uit de poriën stroomde bij drukverlaging, wat 
wijst op ‘ink - bottle’ poriën.  

4.4.4 Samenvatting 
Figuur 4.22 toont de porositeit die bepaald werd met de MIP - test.  

 

Figuur 4.22: Porositeit (%) uit MIP - test 

De gebroken Argex - korrels vertoonden de grootste porositeit, lava de kleinste. Intacte korrels hadden 
een porositeit die nauw aansloot bij deze van de gebroken korrels. Het breken van de korrels creëert 
meer poriën. De bekomen resultaten waren te verwachten. Bij gebroken Argex - korrels zijn de vele 
poriën immers reeds met het blote oog zichtbaar (Figuur 3.9). Bij intacte kleikorrels en lava zijn 
minder poriën te zien (Figuur 1.8 en Figuur 1.9).   

In Figuur 4.23 worden de gemiddelde diameters van de granulaten weergegeven.   

 

Figuur 4.23: Gemiddelde diameter uit MIP - test 
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De poriën in de lavakorrels hadden de grootste diameters. Er kon al bij een kleine druk kwik 
binnendringen (± 0,01 MPa). Deze poriën waren met andere woorden gemakkelijk te bereiken. Uit de 
intrusiecurves voor lava kon worden vastgesteld dat de poriëndiameters varieerden van 0,003 µm tot 
100 µm en dit op een vrij gelijkmatige manier. Bij intacte Argex - korrels bevonden de meeste 
diameters zich tussen 0,2 µm en 5 µm. Voor kleinere en grotere diameters werd de intrusiecurve veel 
vlakker wat er op wijst dat er zich een minder groot aandeel van het ingedrongen volume in deze 
poriën bevond. De studie van gebroken Argex - korrels leidde tot een gelijkaardig besluit. De curve 
daalde echter minder steil in vergelijking met de curve voor intacte korrels, wat aantoont dat de poriën 
meer gelijkmatig verspreid waren tussen 0,003 µm en 100 µm. Het grootste deel van de poriën had een 
diameter tussen 0,1 µm en 1 µm. Een deel van de poriën van de gebroken Argex - korrels werd sneller 
bereikt dan de poriën van de intacte korrels. Bij deze laatste trad het kwik vanaf ongeveer 300 MPa in 
de poriën. Bij de gebroken korrels kon vanaf 0,01 MPa al een deel van het kwik binnendringen. Een 
tweede deel van het kwik kon echter slechts bij een zeer grote druk in de poriën dringen (vanaf 
10000 MPa). Een deel van de poriën was dus zeer moeilijk te bereiken. Het gaat dan wel om de poriën 
met een diameter kleiner dan 1 µm. Dit zijn poriën die minder geschikt zijn om sporen te 
immobiliseren. De slechte toegankelijkheid vormt met andere woorden niet echt een probleem.  

Figuur 4.24 geeft het volume van de poriën met een diameter van 2 tot 5 µm als percentage van het 
totaal volume van de korrels. De poriën met een diameter in dit interval zijn het meest geschikt voor 
de immobilisatie van de bacteriënsporen. 

 

Figuur 4.24: Volume van de geschikte poriën als percentage van het totale volume van de korrels (n=2) 

De intacte en gebroken Argex - korrels hadden een groter potentieel volume waarin de bacteriënsporen 
geïncorporeerd kunnen worden. De poriën van de intacte korrels waren echter moeilijker te bereiken. 
De twee vormen van de kleikorrels bieden dus mogelijkheden om de sporen in te immobiliseren. 
Enerzijds is er een groter volume van de intacte korrels geschikt voor de sporen, maar anderzijds is het 
geschikte volume beter bereikbaar in de gebroken granulaten. Hoewel bij lavakorrels een groter 
aandeel van de poriën geschikt bleek voor de immobilisatie van de sporen (tot 13% van de totale 
porositeit), is het gebruik van lava het minst aangewezen. De totale porositeit is immers veel kleiner 
dan voor de kleikorrels waardoor slechts een beperkt volume van de korrel geschikt is voor de 
bacteriënsporen. De poriën zijn bovendien groter waardoor sporen in sommige gevallen weer uit de 
lavakorrels kunnen vrijkomen tijdens het mengproces.  
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4.5 Vergelijking van de efficiëntie van de manier van aanbrengen van 
nutriënten 

 
Het doel van de proeven met onderdompeling van de granulaten in medium en vacuümverzadiging 
was het bepalen van de meest efficiënte manier om nutriënten in de poriën van de poreuze granulaten 
in te brengen. Daartoe zouden beide methodes vergeleken worden op basis van de uitloging van de 
nutriënten (TOC - test). Praktische problemen zorgden ervoor dat de uitloging niet kon gecontroleerd 
worden.  

Bij onderdompeling van de granulaten in medium, werd vastgesteld dat na het uitvoeren van twee 
cycli van 3 u onderdompeling en 1 u drogen in de oven op 105°C, nog steeds een grote hoeveelheid 
medium aanwezig was. Een groot deel van de nutriënten werd nooit opgenomen door de granulaten, 
ook niet na bijkomende herhalingen van de cyclus. De methode is met andere woorden niet efficiënt 
en niet praktisch toepasbaar. Bij het toepassen van vacuümverzadiging werd in essentie dezelfde 
procedure gevolgd, met het verschil dat er een extra druk werd aangelegd om de nutriënten in de 
poriën te dwingen. De methode van de vacuümverzadiging sluit bovendien beter aan bij voorgaand 
onderzoek (Standaert, 2010; Wiktor & Jonkers, 2011). 

Er werd op basis van deze praktische en theoretische beschouwingen geopteerd om voor de rest van 
het onderzoek gebruik te maken van de vacuümverzadigingstechniek om de nutriënten in de poriën 
van de poreuze granulaten te incorporeren.  

De meest eenvoudige manier om nutriënten toe te voegen aan een mortelproefstuk is door ze op te 
lossen in het aanmaakwater. Dit is snelste methode om toe te passen. Met de techniek van 
vacuümverzadiging kunnen de nutriënten echter ook in de poriën van de granulaten worden ingebed. 
Deze techniek neemt meer tijd in beslag. Ten slotte kunnen beide technieken worden gecombineerd 
om een maximale hoeveelheid nutriënten toe te voegen. Een deel wordt daarbij opgelost in het 
aanmaakwater, het ander deel wordt in de granulaten geïncorporeerd.  
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4.6 Invloed van de manier van aanbrengen van nutriënten op de 
proefstuksterkte 

4.6.1 Verwerkbaarheid van de mortel 
Bij het aanmaken van de drie reeksen werden geen problemen vastgesteld in verband met de 
verwerkbaarheid. De mortelmengsels waren echter plastischer door de aanwezigheid van het 
gistextract. Na 48 u in de vochtige kamer konden de proefstukken ontkist worden. De proefstukken 
waarbij nutriënten toegevoegd werden in de granulaten zelf, bleken plastischer dan 
referentieproefstukken, maar minder plastisch dan wanneer nutriënten rechtstreeks in het 
aanmaakwater werden toegevoegd.  

4.6.2 Beproeven op buig- en druksterkte 
In Figuur 4.25 wordt de buigsterkte weergegeven voor de verschillende reeksen met nutriënten. De 
waarden worden vergeleken met de waarde voor het referentiemengsel uit §3.1.1(p.20) waarbij geen 
zand werd vervangen en geen nutriënten werden toegevoegd. Verder wordt ook de waarde 
weergegeven voor het mortelmengsel waarbij de zandfractie van 2 tot 4 mm volledig werd vervangen 
door intacte Argex - korrels, maar waarbij geen nutriënten werden toegevoegd. Ten slotte zijn ook de 
waarden opgenomen die bekomen werden bij afzonderlijk toevoegen van de nutriënten in het 
aanmaakwater (§3.1, p.20). 

De reeksen worden als volgt aangeduid: 

• Referentie: geen vervanging van de zandfractie, geen nutriënten (§3.1.1, p.20); 
• Argex 2-4: vervanging van de zandfractie van 2 tot 4 mm door intacte kleikorrels, geen 

nutriënten (§3.3.2, p.30); 
• 4% ureum: toevoeging van 18 g ureum (4% van de cementmassa) en 36 g calciumnitraat, 

gemengd in het aanmaakwater (§3.1.1.1.3, p.23); 
• 5 g/l gistextract: toevoeging van 3,84 g gistextract (5 g/l), gemengd in het aanmaakwater 

(§3.1.1.2, p.24); 
• Reeks A: nutriënten (Tabel 3.13, p.37) in het aanmaakwater; 
• Reeks B: nutriënten (Tabel 3.13, p.37) in de poriën van de granulaten; 

• Reeks C: nutriënten (Tabel 3.13, p.37) in het aanmaakwater en in de poriën van de granulaten. 

De buigsterkte van de reeks waarbij de nutriënten enkel in de granulaten werden ingebracht (reeks B), 
verschilde niet significant van de referentiereeks en de reeks Argex 2-4. Reeks A had een buigsterkte 
die significant lager was dan deze van reeks C, hoewel in deze laatste reeks een dubbele hoeveelheid 
nutriënten werd aangebracht. De nutriënten in de poriën hadden met andere woorden geen invloed op 
de sterkte. De buigsterkte van reeks C was op haar beurt significant lager dan de buigsterkte voor de 
proefstukken waaraan alleen het gistextract werd toegevoegd (reeks ‘5 g/l gistextract). Reeks ‘4% 
ureum’ had een buigsterkte die significant hoger was dan voor reeksen A, C en ‘5 g/l gistextract’. 
Deze waarde was echter significant lager dan de waarde van reeks B waarbij eenzelfde hoeveelheid 
ureum en calciumnitraat in de poriën van de granulaten werd ingebed. 
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Figuur 4.25: Buigsterkte bij verschillende manieren om nutriënten aan te brengen 

Figuur 4.26 geeft de druksterkte weer voor de verschillende reeksen. Hieruit bleek dat de druksterkte 
van reeks B niet significant verschilde met de druksterkte van de reeks ‘4% ureum’, noch van de 
referentiewaarde. De waarde voor de reeks met enkel Argex - korrels was significant lager. 
Toevoeging van nutriënten in de poriën leidde dus niet tot een daling ten opzichte van proefstukken 
zonder nutriënten. Bij toevoeging van de combinatie van nutriënten in het aanmaakwater, daalde de 
druksterkte significant. De waarden voor reeksen A en C waren onderling niet significant verschillend, 
maar wel significant lager dan alle andere waarden.  

 

Figuur 4.26: Druksterkte bij verschillende manieren om nutriënten aan te brengen 

Het toevoegen van de nutriënten in de poriën van de granulaten blijkt veel minder nadelig te zijn dan 
wanneer eenzelfde hoeveelheid wordt opgelost in het aanmaakwater. De nutriënten die in de poriën 
worden ingebed, hebben geen invloed op de sterkte ten opzichte van de referentie. Bovendien is het 
gelijktijdig toevoegen van ureum, calciumnitraat en gistextract in het aanmaakwater nadeliger voor de 
sterkte dan wanneer de nutriënten afzonderlijk worden toegevoegd (enerzijds gistextract, anderzijds 
ureum en calciumnitraat).  
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4.7 Controle op zelfheling 
 

4.7.1 Microscopisch onderzoek 
De opgemeten waarden voor de scheurwijdtes moeten met enige omzichtigheid behandeld worden. De 
scheuren waren immers heel grillig en de exacte positie waar de scheurwijdte werd opgemeten is dan 
ook cruciaal. De cijferwaarden die vermeld worden, zijn de waarden die op enkele lokale punten 
werden opgemeten. De potloodmarkeringen die de verschillende posities aanduidden, waren na enkele 
weken bewaring echter niet meer altijd even goed zichtbaar. De exacte positie om de scheurwijdte op 
te meten, was dus niet altijd even nauwkeurig bepaald. Bovendien werden de proefstukken een uur 
voor het onderzoek uit het water of het medium gehaald om te drogen. In deze tijd konden reacties met 
de lucht plaatsvinden die de resultaten enigszins kunnen beïnvloeden. Ten slotte waren sommige 
scheuren licht beschadigd en konden daardoor niet exact opgevolgd worden.  

4.7.1.1 Lava 
Figuur 4.29 (p. 69)  toont de scheurwijdtes van de referentieproefstukken na respectievelijk twee en 
vier weken bewaring in water en medium ten opzichte van de initiële scheurwijdtes. De resultaten 
vertoonden een grote spreiding. Er werd bij veel scheuren autogeen herstel vastgesteld, zowel na twee 
als na vier weken bewaring. Op de proefstukken die in medium bewaard werden, ontstond er 
bijkomende precipitatie door het uitkristalleren van het medium wanneer de proefstukken gedroogd 
werden voor het onderzoek (Figuur 4.27). Deze kristallen konden gedeeltelijk van het oppervlak 
geveegd worden, maar de precipitatie die zich op de scheurwanden gevormd had, kon niet worden 
verwijderd. In sommige gevallen was de scheurdichting dan ook te wijten aan een neerslag van het 
medium, eerder dan aan autogeen herstel. Deze invloed was echter beperkt. Scheuren die reeds 
gedeeltelijk gedicht waren na twee weken, werden in de meeste gevallen verder gedicht na vier weken. 
De calciumcarbonaatkristallen waren niet steeds vast verbonden met het proefstuk. In sommige 
gevallen was de scheurwijdte na vier weken groter dan na twee weken omdat sommige kristallen weer 
losgekomen waren bij de onderdompeling in water of medium. Na twee weken bewaring in water 
werden scheuren tot 575 µm volledig gedicht. Bij bewaring in medium was dit 282 µm. Na vier weken 
bedroegen de maximaal gedichte scheurwijdtes 697 µm en 480 µm bij bewaring in respectievelijk 
water en medium. Algemeen was de scheurdichting iets beter bij bewaring in water in vergelijking met 
bewaring in medium, maar de verschillen waren klein. Er kan worden gesteld dat scheuren tot 500 µm 
werden gedicht na vier weken bewaring. Bij kleinere scheuren werd globaal gezien meer dichting 
vastgesteld.  
Figuur 4.34 en Figuur 4.35 tonen de evolutie van een scheur bij bewaring in water en medium. 

  

Figuur 4.27: Kristallisatie van het medium op het oppervlak; schaal 1 mm (links) en 200 µm (rechts) 
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In Figuur 4.30 worden de scheurwijdtes van de proefstukken met nutriënten getoond na twee en vier 
weken bewaring in water en medium. De resultaten dienen hier met extra omzichtigheid behandeld te 
worden. De proefstukken met nutriënten waren immers nog niet helemaal verhard op het moment 
waarop de trekproef werd uitgevoerd en de hechting met de wapeningsstaaf was zwak. De scheuren 
waren in de meeste gevallen dan ook groter dan bij de referentie en de reeksen met bacteriën. Bij het 
inkorten van de wapening kwamen brokstukken los aangezien de proefstukken een losse massa rond 
de wapening vormde. Het opnemen van de prisma’s zorgde ervoor dat sommige scheuren werden 
dichtgeduwd of geopend zonder dat ze effectief werden gedicht door precipitatie. De scheuren waarbij 
de scheurwijdte toegenomen was, werden niet opgenomen in Figuur 4.30. De potloodmarkeringen 
waren bij deze proefstukken bovendien het moeilijkst terug te vinden, waardoor de exacte positie 
waarop de scheuren werden gemeten in sommige gevallen zeer moeilijk precies te bepalen was. Ten 
slotte werden sommige scheuren beschadigd bij de onderdompeling, omdat er brokstukjes van het 
proefstuk waren losgekomen. Algemeen was na twee weken bewaring weinig verandering op te 
merken, zowel bij bewaring in water als in medium. Slechts een heel beperkt aantal scheuren werd 
volledig gedicht. De grootste scheurwijdte die na twee weken volledig overbrugd werd, bedroeg 
226 µm bij bewaring in medium en 96 µm bij bewaring in water. Na vier weken bewaring waren de 
scheuren in de meeste gevallen verder gedicht. De maximaal gedichte scheurwijdte bedroeg in dit 
geval 301 µm bij bewaring in water. Deze dichting bestond echter uit een lokale precipitatie van 
kristallen. Bij bewaring in medium bedroeg de maximaal gedichte scheurwijdte 226 µm. Na vier 
weken bewaring werden globaal gezien scheuren tot ongeveer 200 µm gedicht en dit in beide 
bewaaromstandigheden. Bij kleine scheuren werd ook hier een grotere dichting waargenomen. In 
Figuur 4.36 en Figuur 4.37 wordt een voorbeeld gegeven van de evolutie van een scheur bij 
respectievelijk bewaring in water en in medium. In deze gevallen was wel duidelijk precipitatie 
zichtbaar en de dichting was dus niet afkomstig van het dichtduwen van de scheur.  

De initiële scheurwijdtes waren bij de proefstukken met bacteriën iets kleiner dan bij de 
referentieproefstukken en de proefstukken met enkel nutriënten (Figuur 4.31). Hoewel in de bacteriële 
reeks evenveel nutriënten werden toegevoegd als in de reeks met enkel nutriënten, waren de 
proefstukken wel volledig verhard op het moment waarop de scheuren werden gevormd en de 
hechting met de wapening vormde geen probleem. De scheurdichting werd voor deze proefstukken 
enkel bepaald door precipitatie, in tegenstelling tot de reeks met enkel nutriënten waarbij scheuren 
gedeeltelijk dichtgeduwd werden. Een mogelijke verklaring voor het verschil in hechting en 
verharding zou kunnen zijn dat de bacteriën tijdens de verhardingsperiode reeds een deel van de 
nutriënten opnamen en calciumcarbonaat precipiteerden in het inwendige van de proefstukken. Na 
twee weken bewaring in water of medium kon bij de meeste scheuren al een zekere dichting worden 
vastgesteld. Bewaring in medium leidde tot iets meer volledig gedichte scheuren, maar het verschil 
met bewaring in water was klein. De maximale scheurwijdte die na twee weken volledig werd gedicht, 
bedroeg 179 µm bij bewaring in medium en 103 µm bij bewaring in water. Na vier weken bewaring 
ging het herstel verder. Scheuren tot 281 µm en 333 µm werden volledig gedicht na vier weken 
bewaring in respectievelijk water en medium. Als grenswaarde kan voor beide bewaaromstandigheden 
een scheurdichting tot ongeveer 300 µm worden gesteld. Hoe kleiner de scheurwijdte, hoe meer de 
scheur werd gedicht. Figuur 4.38 en Figuur 4.39 tonen de opvolging van een scheur bij bewaring in 
water en in medium. De kristallen die de scheuren dichtten, waren bij deze reeks meer aan elkaar 
gegroeid in vergelijking met de andere proefstukken. De dichting vormde meer één geheel met het 
proefstuk. De verschillende morfologie van de kristallen bij de referentiereeks en de reeks met 
bacteriën wordt weergegeven in Figuur 4.28. Deze dichting kwam niet bij alle scheuren van de 
bacteriële proefstukken voor. Bij grotere scheuren werd dezelfde kristalvorm waargenomen als bij de 
referentiereeks.   
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Figuur 4.28: Dichting van een scheur na vier weken bewaring. Scheur uit reeks Lava REF Water (boven, initieel 
136 µm) en uit reeks Lava NB Water (onder, initieel 120 µm) ; schaal 1 mm (links) en 200 µm (rechts) 

In Figuur 4.32 worden de scheurwijdtes weergegeven voor alle reeksen met lava na twee en vier 
weken bewaring in water. Bij de referentieproefstukken en de proefstukken met nutriënten en 
bacteriën werd de meeste precipitatie vastgesteld. Toevoeging van enkel nutriënten leidde tot een 
minder goeie dichting. Kleinere scheuren vertoonden algemeen een betere dichting dan grotere. De 
trends waren analoog bij bewaring in medium. Het verschil tussen de verschillende 
bewaringsomstandigheden (water/medium) was verwaarloosbaar. Figuur 4.33 toont alle reeksen met 
lava die bewaard werden in medium.  

 

Figuur 4.29: Scheurwijdtes reeks 'Lava REF' na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 
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Figuur 4.30: Scheurwijdtes reeks ‘Lava N’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 

 

Figuur 4.31: Scheurwijdtes reeks ‘Lava NB’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 

 

Figuur 4.32: Scheurwijdtes voor alle reeksen Lava na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 
in water 
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Figuur 4.33: Scheurwijdtes voor alle reeksen Lava na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 
in medium 

 
 

Figuur 4.34: Lava REF Water, initieel (links; 269 µm ), na twee weken (midden; 0 µm) en na vier weken            
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.35: Lava REF Medium, initieel (links; 186 µm), na twee weken (midden; 134 µm) en na vier weken     
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.36: Lava N Water, initieel (links; 314 µm), na twee weken (midden; 145 µm) en na vier weken              
(rechts; 105 µm); schaal 1 mm 
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Figuur 4.37: Lava N Medium, initieel (links; linkse scheur 146 µm), na twee weken (midden; linkse scheur 63 µm) en 
na vier weken (rechts; 55 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.38: Lava NB Water, initieel (links; 100 µm), na twee weken (midden; 86 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.39: Lava NB Medium, initieel (links; 176 µm), na twee weken (midden; 75 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

4.7.1.2 Argex 
In Figuur 4.40 worden de scheurwijdtes voor de referentieproefstukken met Argex weergegeven na 
twee en vier weken bewaring. De scheurwijdtes vertoonden een kleinere spreiding dan de 
referentieproefstukken met lava. Na twee weken werd opnieuw autogeen herstel vastgesteld. De 
maximale scheurwijdtes die volledig werden gedicht, bedroegen 416 µm en 188 µm bij bewaring in 
respectievelijk water en medium. Na vier weken ging het herstel verder. In sommige gevallen kwamen 
opnieuw kristallen los waardoor de scheurwijdte een weinig toegenomen was na vier weken in 
vergelijking met twee weken bewaring. Na vier weken bewaring in water werden scheuren tot 416 µm 
gedicht. Bij bewaring in medium was dit 364 µm. Algemeen kan worden gesteld dat scheuren tot 
ongeveer 400 µm volledig werden gedicht bij beide bewaringsomstandigheden. Bij kleine scheuren 
werd opnieuw een betere dichting waargenomen. De verschillen tussen bewaring in water en medium 
waren, net zoals bij de proefstukken met lava, zeer gering. Figuur 4.45 en Figuur 4.46 tonen de 
opvolging van een scheur in beide bewaaromstandigheden. 
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Figuur 4.41 toont de initiële scheurwijdtes en de scheurwijdtes na twee en vier weken bewaring in 
water en medium voor de reeksen met enkel nutriënten. Bij deze proefstukken werden dezelfde 
problemen vastgesteld als bij de overeenkomstige reeks met lava, maar de proefstukken waren in het 
geval van intacte Argex nog zachter op het moment van scheurvorming. Het aantal beschadigde 
scheuren was daardoor nog groter. De verplaatsing van de proefstukken zorgde bovendien voor meer 
mechanische vervorming van de scheuren. De cijferwaarden die worden weergegeven in Figuur 4.41 
moeten dus ook hier met extra omzichtigheid behandeld worden. Na twee weken bewaring was weinig 
verandering op te merken. Er werden wel enkele scheuren volledig gedicht, tot 448 µm bij bewaring in 
medium, maar de precipitatie kwam slechts heel lokaal voor en bestond uit enkele afzonderlijke 
kristallen. Deze dichting kan opnieuw te wijten zijn aan een neerslag van het medium en is niet 
noodzakelijk afkomstig van autogeen herstel of van de nutriënten uit de proefstukken zelf. Bij 
bewaring in water werd geen enkele scheur volledig gedicht, ook niet na vier weken bewaring. De 
dichting na vier weken was globaal gezien wel beter dan na twee weken, ook voor proefstukken die in 
water werden bewaard. Bij bewaring in medium werden scheuren tot 486 µm gedicht. De dichting 
werd echter opnieuw gerealiseerd door enkele afzonderlijke kristallen. In geen enkel geval was de 
dichting een aaneengesloten geheel van kristallen. Als grenswaarde kan een maximale scheurdichting 
van ongeveer 320 µm worden vooropgesteld. Deze waarde geldt in dit geval enkel voor bewaring in 
medium. Figuur 4.47 en Figuur 4.48 tonen de evolutie van een scheur bij bewaring in water en in 
medium.  

De initiële scheurwijdtes bij de proefstukken met bacteriën waren, net zoals bij de overeenkomstige 
reeks met lava, kleiner dan bij de andere reeksen (Figuur 4.42). De meeste scheuren waren gedeeltelijk 
gedicht na twee weken bewaring, zowel in water als in medium. De maximaal gedichte scheur na twee 
weken bewaring, bedroeg 320 µm in het geval van medium en 179 µm in het geval van water. De 
kristalstructuur was analoog als bij de proefstukken met lava. De scheurwijdtes namen verder af tussen 
twee en vier weken bewaring. Na vier weken bewaring bedroegen de maximaal gedichte scheuren 
320 µm en 339 µm bij bewaring in respectievelijk medium en water. Er werd een betere dichting 
waargenomen bij kleinere scheuren. Het verschil tussen de bewaaromstandigheden was gering. Er kan 
een grenswaarde van ongeveer 330 µm gesteld worden als maximaal gedichte scheur voor bewaring in 
water en medium. In Figuur 4.49 en Figuur 4.50 wordt de evolutie van een scheur in beide 
bewaaromstandigheden weergegeven. De kristalvorm was analoog als voor de bacteriële proefstukken 
met lava. In sommige gevallen waren het losse kristallen, in andere gevallen een aaneengesloten 
geheel van precipitatie.  

In Figuur 4.43 worden de scheurwijdtes voor alle reeksen met Argex voorgesteld na twee en vier 
weken bewaring in water. De referentiereeks en de reeks met nutriënten en bacteriën vertoonden de 
grootste wijzigingen, analoog als voor lava. Bij de reeks met enkel nutriënten kwam de precipitatie 
veel meer op geïsoleerde plaatsen voor, terwijl dit voor de andere reeksen meer verspreid over het hele 
proefstuk was. De trends waren vergelijkbaar bij bewaring in medium. Dit wordt weergegeven in 
Figuur 4.44. Analoog als bij de proefstukken met lava, was het verschil tussen de 
bewaaromstandigheden beperkt. 
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Figuur 4.40: Scheurwijdtes reeks ‘Argex REF’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 

 

Figuur 4.41: Scheurwijdtes reeks ‘Argex N’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 

 

Figuur 4.42: Scheurwijdtes reeks ‘Argex NB’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring (rechts) 
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Figuur 4.43: Scheurwijdtes voor alle reeksen Argex na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring 
(rechts) in water 

 

Figuur 4.44: Scheurwijdtes voor alle reeksen Argex na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring 
(rechts) in medium

 

Figuur 4.45: Argex REF Water, initieel (links; 224 µm), na twee weken (midden; 45 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm ); schaal 1 mm 
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Figuur 4.46: Argex REF Medium, initieel (links; 198 µm), na twee weken (midden; 173 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.47: Argex N Water, initieel (links; 295 µm), na twee weken (midden; 244 µm) en na vier weken 
(rechts; 193 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.48: Argex N Medium, initieel (links; 221 µm), na twee weken (midden; 169 µm) en na vier weken 
(rechts; 90 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.49: Argex NB Water, initieel (links; 186 µm), na twee weken (midden; 41 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 
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Figuur 4.50: Argex NB Medium, initieel (links; 186 µm), na twee weken (midden; 55 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

4.7.1.3 Gebroken Argex 
In Figuur 4.51 worden de initiële scheurwijdtes voor de referentieproefstukken voorgesteld en de 
waarden na twee en vier weken bewaring in water en medium. De spreiding was opnieuw groot, 
analoog als bij de referentiereeksen voor de andere granulaten. Bij de meeste scheuren was na twee 
weken autogene heling opgetreden. Scheuren tot 429 µm en 230 µm werden volledig gedicht na twee 
weken bewaring in respectievelijk water en medium. Na vier weken was een verdere dichting 
merkbaar. Bij bewaring in water was de maximaal gedichte scheurwijdte na vier weken nog steeds 
429 µm. In medium werden scheuren tot 488 µm gedicht. De geprecipiteerde kristallen konden ook 
hier opnieuw loskomen bij onderdompeling in water of medium. Algemeen kan gesteld worden dat 
scheuren tot ongeveer 450 µm werden gedicht in beide bewaaromstandigheden. De verschillen tussen 
bewaring in water en medium waren opnieuw beperkt. Figuur 4.56 en Figuur 4.57 tonen de opvolging 
van een scheur van de referentieproefstukken die bewaard werden in respectievelijk water en medium.  

Figuur 4.52 toont de scheurwijdtes voor de proefstukken met nutriënten na twee en vier weken 
bewaring in water en medium. Analoog als voor de andere granulaten, waren deze proefstukken 
duidelijk minder verhard op het moment van scheurvorming en de hechting met de wapening was 
zwak. In de meeste gevallen was na twee weken bewaring weinig verandering te zien. Heel lokaal 
werd precipitatie waargenomen, maar de dichting bleef beperkt. Geen enkele scheur werd volledig 
gedicht na twee weken bewaring in water. In medium konden na twee weken bewaring scheurwijdtes 
tot 178 µm volledig gedicht worden, deels door het kristalliseren van het medium bij droging van de 
proefstukken. Na vier weken bewaring namen de scheurwijdtes in de meeste gevallen verder af. 
Bewaring in water leidde ook na vier weken tot een beperkte dichting. De maximale scheurwijdte die 
volledig kon worden overbrugd door precipitatie, bedroeg 62 µm. Bewaring in medium leidde tot de 
dichting van een maximale scheurwijdte tot 289 µm. De heling bleef in de meeste gevallen opnieuw 
beperkt tot lokale precipitatie. Slechts bij enkele kleine scheuren vormden de kristallen een meer 
aaneengesloten geheel. Bewaring in medium leidde globaal gezien tot een betere dichting, maar het 
verschil met bewaring in water bleef beperkt. Algemeen kan een grenswaarde van ongeveer 250 µm 
als maximaal gedichte scheurwijdte gesteld worden. In Figuur 4.47 en Figuur 4.48 wordt de evolutie 
getoond van een scheur bij bewaring in water en medium.    

De initiële scheurwijdtes en de waarden na twee en vier weken bewaring in water en medium, worden 
voor de proefstukken met nutriënten en bacteriën weergegeven in Figuur 4.53. De initiële 
scheurwijdtes waren kleiner in vergelijking met de andere reeksen, net zoals dit ook voor de andere 
granulaten het geval was. Na twee weken bewaring kon in de meeste gevallen een vermindering van 
de scheurwijdte worden vastgesteld. Bij bewaring in water werden scheuren gedicht tot 256 µm en in 
medium tot 262 µm. Dit waren ook de grootste scheurwijdtes die na vier weken volledig gedicht 
waren. Voor de meeste scheuren werd een verdere heling waargenomen na vier weken bewaring. Er 
waren weinig verschillen op te merken tussen bewaring in water of in medium. Voor beide 



78 
 

bewaaromstandigheden kan een grenswaarde van ongeveer 250 µm vooropgesteld worden als de 
maximale scheurwijdte die kon worden overbrugd door precipitatie. Figuur 4.60 en Figuur 4.61 tonen 
een scheur van het proefstuk dat bewaard werd in respectievelijk water en medium. De morfologie van 
de kristallen was analoog als voor de andere granulaten.  

Figuur 4.54 toont de scheurwijdtes voor alle reeksen met gebroken Argex na twee en vier weken 
bewaring in water. De referentieproefstukken en de proefstukken met nutriënten en bacteriën 
vertoonden de meeste dichting. Voor het grootste deel van de scheuren werd na twee weken bewaring 
reeds een vermindering in scheurwijdte vastgesteld. De dichting ging verder tussen twee en vier 
weken bewaring. Bij kleinere scheuren werd een betere dichting waargenomen. Analoge besluiten 
konden getrokken worden voor de overeenkomstige reeksen die in medium werden bewaard. Dit 
wordt weergegeven in Figuur 4.55. De bewaaromstandigheden hadden weinig invloed op de dichting.  

 

Figuur 4.51: Scheurwijdtes reeks ‘Gebroken Argex REF’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring 
(rechts) 

 

Figuur 4.52: Scheurwijdtes reeks ‘Gebroken Argex N’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring 
(rechts) 
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Figuur 4.53: Scheurwijdtes reeks ‘Gebroken Argex NB’ na twee weken bewaring (links) en na vier weken bewaring 
(rechts) 

 

Figuur 4.54: Scheurwijdtes voor alle reeksen Gebroken Argex na twee weken bewaring (links) en na vier weken 
bewaring (rechts) in water 

 

Figuur 4.55: Scheurwijdtes voor alle reeksen Gebroken Argex na twee weken bewaring (links) en na vier weken 
bewaring (rechts) in medium 
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Figuur 4.56: Gebroken Argex REF Water, initieel (links, 157 µm), na twee weken (midden; 0 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.57: Gebroken Argex REF Medium, initieel (links; 488 µm), na twee weken (midden; 312 µm) en na vier 
weken (rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.58: Gebroken Argex N Water, initieel (links; 365 µm), na twee weken (midden; 221 µm) en na vier weken 
(rechts; 175 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.59: Gebroken Argex N Medium, initieel (links; 125 µm), na twee weken (midden; 70 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 
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Figuur 4.60: Gebroken Argex NB Water, initieel (links; 198 µm), na twee weken (midden; 0 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

 

Figuur 4.61: Gebroken Argex NB Medium, initieel (links; 262 µm), na twee weken (midden; 0 µm) en na vier weken 
(rechts; 0 µm); schaal 1 mm 

4.7.1.4 Alle granulaten 
In Figuur 4.62 worden de scheurwijdtes voor de referentiereeksen van alle granulaten weergegeven, na 
vier weken bewaring in water en medium. Voor alle granulaten werd bij alle scheuren autogene heling 
vastgesteld. De referentiereeksen vertoonden telkens een grote spreiding, zowel op gebied van initiële 
scheurwijdte als op gebied van dichting. Er kon geen verschil worden vastgesteld tussen de 
verschillende granulaten en dezelfde trends werden waargenomen. Er werd bij geen enkel granulaat 
een duidelijk verschil gevonden tussen de proefstukken die bewaard werden in water of in medium..   

Voor de reeksen met nutriënten worden de scheurwijdtes voor alle granulaten na vier weken bewaring 
weergegeven in Figuur 4.63. Er werd in het algemeen minder precipitatie waargenomen dan voor de 
referentieproefstukken. Dit was het geval bij alle granulaten. Er werd geen verschil in scheurdichting 
vastgesteld tussen de verschillende granulaten onderling. Bij bewaring in medium werden over het 
algemeen meer scheuren gedicht dan bij bewaring in water, maar de verschillen tussen de 
bewaaromstandigheden waren klein. Enkel bij intacte Argex - korrels bleek geen enkele scheur 
volledig dicht te zijn na vier weken bewaring in water.  

Figuur 4.64 toont de scheurwijdtes van de proefstukken met bacteriën voor alle granulaten na vier 
weken bewaring in water en medium. De initiële scheurwijdtes waren voor alle granulaten kleiner dan 
voor de referentiereeksen en de reeksen met nutriënten. Er kon opnieuw geen verschil worden 
vastgesteld tussen de verschillende granulaten. De scheurdichting bestond bij alle granulaten deels uit 
een aaneengesloten geheel van kristallen en deels uit duidelijk te onderscheiden kristallen die ook bij 
de referentieproefstukken voorkwamen. Voor geen enkel granulaat werd een verschil vastgesteld 
tussen bewaring in water en medium.  
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Figuur 4.65 toont bij wijze van voorbeeld de scheurwijdtes na twee en vier weken bewaring voor de 
reeks met gebroken Argex waaraan nutriënten en bacteriën werden toegevoegd. De figuur toont de 
evolutie van de scheurwijdtes over de vier weken van het microscopisch onderzoek. De initiële 
scheurwijdte is in de meeste gevallen na twee weken reeds afgenomen. De dichting gaat verder tussen 
twee en vier weken bewaring. Voor de andere reeksen kan voor elk granulaat een analoge grafiek 
gegenereerd worden.  

 

Figuur 4.62: Scheurwijdtes voor alle reeksen REF na vier weken bewaring in water (links) en medium (rechts) 

 

Figuur 4.63: Scheurwijdtes voor alle reeksen N na vier weken bewaring in water (links) en medium (rechts) 
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Figuur 4.64: Scheurwijdtes voor alle reeksen NB na vier weken bewaring in water (links) en medium (rechts) 

 

Figuur 4.65: Scheurwijdtes na twee en vier weken bewaring in medium voor de reeks Gebroken Argex NB 

In Tabel 4.11 worden de grenswaarden weergegeven van de maximale scheurwijdtes die volledig 
werden gedicht na vier weken bewaring. Het gaat daarbij om de waarden die opgemeten werden ter 
hoogte van enkele punten, eerder dan om scheuren die over hun volledige lengte gedicht werden. De 
waarden gelden voor de bewaring in water en in medium. Enkel voor Argex (gebroken en intact) is de 
getabelleerde scheurwijdte bij reeks N enkel geldig voor bewaring in medium. In sommige gevallen 
werden lokaal grotere scheurwijdtes overbrugd dan de waarden die opgenomen zijn in de tabel. Dit 
waren echter uitzonderingen en lokale opeenhopingen van kristallen. Kleinere scheuren werden in het 
algemeen beter gedicht dan grotere.  

Tabel 4.11: Grenswaarden voor de maximale scheurwijdte die na vier weken bewaring in water of medium werd 
gedicht voor de verschillende granulaten 

 Lava [µm] Argex [µm] Gebroken Argex [µm] 
REF 500 400 450 
N 200 320 250 
NB 300 330 250 
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4.7.2 Waterpermeabiliteit 
In deze paragraaf wordt de waterpermeabiliteit onderzocht. Enerzijds wordt de evolutie van de 
k - waarde in functie van de tijd bekeken, anderzijds wordt nagegaan wat de invloed is van de initiële 
scheurwijdte op de doorlatendheidscoëfficiënt. Aangezien de proefstukken drie weken in water of 
medium werden bewaard vóór aanvang van de metingen, was de autogene heling door verdere 
hydratatie van de cementdeeltjes reeds grotendeels opgetreden. Autogene heling door 
calciumcarbonaatvorming tijdens de metingen is echter niet uitgesloten. De opgemeten 
doorlatendheidscoëfficiënt kan eventueel ook dalen als gevolg van het verder verzadigen van de 
proefstukken of van het verdwijnen van opgesloten luchtbellen in de opstellingen. Deze invloeden 
verdwijnen echter na enkele dagen. De daling van de doorlatendheid die dan nog optreedt, is het 
gevolg van heling van de scheuren. Hoe groter het verschil tussen de k - waarde bij aanvang en op het 
einde van de proef, hoe groter de scheurdichting. Na afloop van de metingen werden de proefstukken 
bijkomend microscopisch onderzocht. De nat/droog cycli die bij het microscopisch onderzoek in 
§4.7.1 (p.67) werden toegepast door droging na twee en vier weken bewaring, werden hier 
geminimaliseerd door de proefstukken slechts beperkt te laten drogen na het ontmantelen van de 
opstellingen. Er vond bovendien slechts één keer een droging plaats en de proefstukken werden niet 
opnieuw ondergedompeld.  

4.7.2.1 Evolutie van de k - waarde in functie van de tijd 

4.7.2.1.1 Lava 
Figuur 4.66 (p. 85) toont hoe de k - waarde evolueert in de tijd voor de referentieproefstukken met 
lava. Door een lek in één van de proefopstellingen konden slechts twee proefstukken opgevolgd 
worden voor de referentiereeks die bewaard werd in medium. Bij deze twee proefstukken bleef de 
waarde al van in het begin constant (ongeveer 1·10-5 m/s en 4·10-5 m/s). De heling was met andere 
woorden reeds opgetreden tijdens de drie weken bewaring in het medium vóór aanvang van de 
waterpermeabiliteitsproef.  De scheurdichting bleef echter beperkt aangezien een grote waarde voor de 
doorlatendheid werd opgemeten. Bij de referentieproefstukken die in water werden bewaard, werd een 
verdere heling vastgesteld tijdens de proef aangezien de k - waarde telkens daalde in de tijd. In de loop 
van de laatste week van de metingen werden alle waarden constant. Voor twee van de drie 
proefstukken daalde de doorlatendheidscoëfficiënt niet meteen, maar pas 12 tot 16 dagen na aanvang 
van de metingen. Het verdwijnen van luchtbellen uit de opstelling kan dus geen mogelijke verklaring 
zijn, want dit fenomeen zou een daling gedurende de eerste dagen veroorzaken. De daling is te wijten 
aan het blokkeren van de scheur door precipitatie of deeltjes van de proefstukken zelf. Er werd echter 
weinig precipitatie waargenomen. Er kon wel vastgesteld worden dat de proefstukken aan de 
bovenzijde waren afgeschilferd. Losgekomen deeltjes werden door de stroming meegesleurd en 
konden de scheuren op die manier blokkeren. De beginwaarden varieerden voor deze proefstukken 
tussen 2·10-8 m/s en 2·10-6 m/s, de eindwaarden bevonden zich tussen 1·10-9 m/s en 3·10-8 m/s.  

De verandering van de k - waarde in de tijd wordt voor de proefstukken met nutriënten weergegeven 
in Figuur 4.67. De doorlatendheid daalde lichtjes, maar de verschillen tussen begin - en eindwaarde 
bleven meestal beperkt. De daling was het sterkst voor de ‘Lava N Medium (2)’ en ‘Lava N Medium 
(3)’. Voor deze proefstukken nam de permeabiliteit af van respectievelijk 1·10-6 m/s tot 9·10-8 m/s en 
van 2·10-6 m/s tot 2·10-7 m/s. In de loop van de derde week werd de k - waarde in de meeste gevallen 
constant. De permeabiliteitscoëfficiënt van alle proefstukken met nutriënten lag binnen het bereik van 
de waarden voor de referentieproefstukken en varieerde gedurende de hele proefperiode van 4·10-8 m/s 
tot 1·10-5 m/s. Het microscopisch onderzoek na afloop toonde aan dat de scheuren in de meeste 
gevallen nog niet volledig gedicht waren, hoewel telkens precipitatie op de scheurwanden te zien was. 
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Figuur 4.68 toont de evolutie van de doorlatendheid voor de proefstukken met nutriënten en bacteriën. 
De scheurdichting die plaatsvond tijdens de drie weken bewaring vóór aanvang van de metingen was 
beperkt aangezien een grote doorlatendheid werd opgemeten. De permeabiliteit was constant of nam 
lichtjes af in de tijd, wat wijst op een beperkte scheurdichting. De begin - en eindwaarden bevonden 
zich telkens in dezelfde grootteorde (tussen 2·10-6 m/s en 3·10-5 m/s) , enkel ‘Lava NB Medium (1)’ 
vormde een uitzondering met een daling van 2·10-6 m/s tot 2·10-7 m/s. Onderaan het proefstuk kon 
veel precipitatie worden vastgesteld. De daling begon pas drie weken na het begin van de metingen en 
kan wijzen op bacteriële heling op langere termijn. Een daling ten gevolge van verdere verzadiging 
van de proefstukken of het verdwijnen van luchtbellen, is immers uitgesloten op drie weken. Ook bij 
‘Lava NB Medium (3)’ werd veel precipitatie vastgesteld. De dichting kwam hier echter meer 
gelokaliseerd voor, waardoor het water nog gemakkelijk door de open delen van de scheur kon 
stromen en de daling van de doorlatendheid minder uitgesproken was. Bij de twee vermelde 
proefstukken hingen aan de onderkant clusters van kristallen met een hoogte van ongeveer 380 µm. 
Deze kristallen kwamen voor op plaatsen waar ook veel gewone precipitatie zichtbaar was. Het water 
stroomde op deze locaties trager door de (deels gedichte) scheur. In het water waren bovendien 
nutriënten en calciumcarbonaatkristallen aanwezig die lokaal afgezet werden en een ophoping van 
kristallen teweeg brachten (Figuur 4.69).  

 

Figuur 4.66: Waterpermeabiliteit in functie van de tijd voor reeksen Lava REF Water en Lava REF Medium 

 

Figuur 4.67: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Lava N Water en Lava N Medium 
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Figuur 4.68: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Lava NB Water en Lava NB Medium 

 

 

Figuur 4.69: Kristalophoping aan de onderkant van een proefstuk uit reeks Lava NB Medium; links schaal 1 mm, 
rechts schaal 200 µm 

In Figuur 4.70 en Tabel 4.12 wordt de permeabiliteit van alle reeksen met Lava samengevat. Hierbij 
werd het gemiddelde genomen van de drie individuele proefstukken. De daling was het meest 
uitgesproken voor de referentieproefstukken die in water werden bewaard en voor de reeks met 
nutriënten die in medium werd bewaard. Voor de andere reeksen bleef de permeabiliteit gedurende de 
hele proefperiode binnen dezelfde grootteorde. De doorlatendheid van de proefstukken met bacteriën 
was gemiddeld iets hoger dan voor de proefstukken met enkel nutriënten, zowel initieel als na afloop 
van de metingen. Bacteriële werking kan niet echt worden aangetoond aangezien de daling van de 
permeabiliteit beperkt was en de doorlatendheid bovendien hoog lag. In Figuur 4.71 wordt de afname 
van de k - waarde in aantal grootteordes weergegeven ten opzichte van de initiële waarde (grootteorde 
10). Hoe groter de initiële doorlatendheid, hoe kleiner de daling. Ook hieruit blijkt dat de proefstukken 
met bacteriën niet altijd de grootste daling van de k - waarde vertoonden, waaruit opnieuw besloten 
kan worden dat bacteriële heling niet uitgesproken optrad tijdens het uitvoeren van de proef. Voor 
geen enkele reeks werd een significant verschil gevonden tussen begin - en eindwaarde van de 
permeabiliteitscoëfficiënt. Er was geen duidelijk verband tussen scheurdichting en de 
bewaaromstandigheden: voor de referentiereeks was bewaring in water gunstiger, terwijl dit voor de 
reeks met nutriënten bewaring in medium was. Voor de bacteriële reeksen werd dan weer geen 
verschil vastgesteld.  
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Figuur 4.70: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor alle reeksen met Lava 

Tabel 4.12: Initiële en finale k - waarde voor alle reeksen met Lava 

 Initiële k - waarde [m/s] Finale k - waarde [m/s] 
Lava REF Water 7,5·10-7 ± 1,2·10-6 1,2·10-8 ± 1,3·10-8 
Lava REF Medium 2,4·10-5 ± 2,6·10-5 2,4·10-5 ± 2,3·10-5 
Lava N Water 4,5·10-6 ± 3,8·10-6 2,6·10-6 ± 2,5·10-6 
Lava N Medium 1,2·10-6 ± 5,1·10-7 1,1·10-7 ± 3,0·10-8 
Lava NB Water 1,4·10-5 ± 1,2·10-5 8,6·10-6 ± 9,6·10-6 
Lava NB Medium 1,1·10-5 ± 1,4·10-5 8,0·10-6 ± 1,3·10-5 
 

 

Figuur 4.71: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële k - waarde voor alle 
reeksen met Lava 

De scheurdichting kwam voornamelijk voor aan de onderkant van de proefstukken. Aan de bovenkant 
werd weinig precipitatie waargenomen en de scheuren waren nog steeds duidelijk zichtbaar. Dit komt 
enerzijds omdat de scheurwijdte aan de bovenkant voor alle proefstukken initieel veel groter was dan 
aan de onderkant. De grotere scheurafstand was moeilijker te overbruggen door eventuele precipitatie. 
Anderzijds werden alle dichtende materialen door het stromende water meegesleurd doorheen het 
proefstuk waardoor de dichting vooral in het inwendige en aan de onderkant plaatsvond. Er werd geen 
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duidelijk verschil in morfologie van de geprecipiteerde kristallen waargenomen, in tegenstelling tot 
het microscopisch onderzoek in §4.7.1.1 (p. 67). Bij de referentieproefstukken werd het minst 
precipitatie vastgesteld. De scheurdichting aan de onderkant van de proefstukken wordt voor de 
verschillende reeksen getoond in Figuur 4.72. 

 

 

Figuur 4.72: Scheurdichting aan de onderkant van de proefstukken in reeks Lava REF Water (a), Lava REF 
Medium (b), Lava N Water (c), Lava N Medium (d), Lava NB Water (e) en Lava NB Medium (f); schaal 1 mm 

4.7.2.1.2 Argex 
Analoog als voor de proefstukken met lava werd een duidelijke daling van de k - waarde vastgesteld 
voor de referentieproefstukken die in water bewaard werden (Figuur 4.73). Voor twee van de drie 
proefstukken daalde de doorlatendheid met meer dan een grootteorde (van 2·10-8 m/s tot 6·10-10 m/s 
voor ‘Argex REF Water (2)’ en van 4·10-9 m/s tot 4·10-10 m/s voor ‘Argex REF Water (3)’). De 
referentieproefstukken die in medium werden bewaard, vertoonden een meer continue waarde 
(ongeveer 9·10-6 m/s), met uitzondering van ‘Argex REF Medium (1)’ (van 8·10-7 m/s tot 5·10-9 m/s). 
Er werd echter bij alle proefstukken uit reeks Argex REF Medium microscopisch een analoge dichting 
waargenomen. De initiële scheurwijdte was bovendien voor de drie proefstukken gelijkaardig. De 
heling is later opgetreden bij het proefstuk ‘Argex REF Medium (1)’ (tijdens de tweede week van de 
proef) en aangezien geen verschil in precipitatie werd waargenomen moet het grootste verschil zich in 
het inwendige hebben voorgedaan. Voor de referentieproefstukken die in water bewaard werden, was 
de initiële doorlatendheid reeds lager dan bij bewaring in medium en deze daalde nog verder tijdens de 
proef (initieel tussen 4·10-9 m/s en 7·10-8 m/s, finaal tussen 4·10-10 m/s en 4·10-8 m/s). Bij alle 
referentieproefstukken werd precipitatie vastgesteld, maar minder dan bij de reeksen met nutriënten of 
nutriënten en bacteriën. De dichting trad dus vooral in het inwendige op en kan opnieuw veroorzaakt 
zijn door het blokkeren van de scheuren door losgekomen deeltjes van het proefstuk. In de derde week 
van de metingen bleven de waarden ongeveer constant. De sterke daling gedurende de eerste dagen 
van de metingen voor de proefstukken ‘Argex REF Water (2)’ en ‘Argex REF Water (3)’ kan te wijten 
zijn aan het verdwijnen van eventuele luchtbellen onder het proefstuk. Aangezien de daling bij de 
andere proefstukken niet voorkwam, is het praktisch uitgesloten dat de proefstukken gedurende de 
eerste dagen verder verzadigd werden. De daling zou zich dan immers bij alle proefstukken hebben 
voorgedaan aangezien ze allemaal op dezelfde manier werden verzadigd.  

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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De evolutie van de doorlatendheid in functie van de tijd wordt voor de proefstukken met nutriënten 
weergegeven in Figuur 4.74. De meeste proefstukken vertoonden een vrij constante waarde (tussen 
7·10-7 m/s en 5·10-6 m/s), wat er op wijst dat meeste heling reeds had plaatsgevonden vóór aanvang 
van de metingen. Enkel ‘Argex N Water (1)’ vertoonde een sterke daling (van ongeveer 1·10-7 m/s tot 
1·10-8 m/s). Bij dit proefstuk werd veel precipitatie vastgesteld die de scheur aan de onderkant van het 
proefstuk grotendeels dichtte. Bij de andere proefstukken werd eveneens veel precipitatie vastgesteld, 
maar de kristallen konden de scheuren niet overbruggen waardoor het water nog steeds door de 
scheuren kon stromen. Bij twee van de zes proefstukken werden kristallen waargenomen die aan de 
onderkant van het proefstuk hingen. Het ene proefstuk werd bewaard in water, het andere in medium. 
De kristallen hadden een hoogte van ongeveer 440 µm. In beide gevallen hingen ze evenwijdig aan 
beide zijden van de scheur en droegen daarom niet echt bij tot de dichting ervan. Het water kon nog 
steeds tussen de kristallen stromen. Dit wordt getoond in Figuur 4.76. 

Bij de proefstukken met bacteriën werd een daling van de doorlatendheid in functie van de tijd 
vastgesteld (Figuur 4.75). De initiële k - waarden waren gelijkaardig als voor de reeks met enkel 
nutriënten (tussen 2·10-6 en 9·10-6 m/s), maar de eindwaarden waren kleiner (tussen 8·10-8 m/s en 
4·10-6 m/s). Er trad verdere heling op gedurende de proef, in tegenstelling tot de reeks met enkel 
nutriënten. Bij het bekijken van de proefstukken onder de microscoop werd veel precipitatie 
waargenomen. De kristallen kwamen in vier van de zes gevallen voor in de vorm van kleine 
stalactieten. Deze waren deze hol en droegen niet echt bij tot het dichten van de scheur aangezien 
water nog steeds door de openingen kon stromen. De kristallen hadden een maximale hoogte van 
ongeveer 600 tot 900 µm en kwamen zowel voor bij proefstukken die bewaard werden in water en in 
medium. De stalactieten worden weergegeven in Figuur 4.77. In het begin van de vierde week van de 
metingen werd de doorlatendheid min of meer constant. De daling gedurende de metingen wijst op 
bacteriële werking op langere termijn aangezien de proefstukken reeds drie weken ondergedompeld 
werden vóór aanvang van de metingen. De daling van de k - waarde, of dus de zelfheling, trad pas op 
na in totaal ongeveer vijf weken onderdompeling.  

 

Figuur 4.73: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Argex REF Water en Argex REF Medium 
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Figuur 4.74: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Argex N Water en Argex N Medium 

 

Figuur 4.75: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor de reeksen Argex NB Water en Argex NB Medium 

   

Figuur 4.76: Hangende kristallen aan de onderkant van een proefstuk uit reeks Argex N Medium;  
beiden schaal 1 mm 
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Figuur 4.77: Holle stalactieten bij een proefstuk uit reeks Argex NB Medium (links) en bij een proefstuk uit reeks 
Argex NB Water (rechts); schaal 1 mm (links) en 200 µm (rechts) 

In Figuur 4.78 en Tabel 4.13 wordt een samenvatting gegeven voor alle reeksen met Argex. Er is geen 
duidelijk verband tussen de doorlatendheid en de samenstelling van de proefstukken. De 
referentiereeks die bewaard werd in water had wel duidelijk de laagste doorlatendheid, maar dit was te 
wijten aan de kleine scheurwijdte aan de onderkant van het proefstuk. De andere k - waarden waren 
gelijkaardig. Bij alle reeksen trad een lichte daling op gedurende de proef. Deze daling was het sterkst 
voor de proefstukken met bacteriën en het zwakst voor de proefstukken met enkel nutriënten. Enkel 
voor de reeks met bacteriën die in water werd bewaard, was het verschil tussen begin - en eindwaarde 
van de doorlatendheidscoëfficiënt significant. In Figuur 4.79 wordt de grootteorde van het verschil in 
k - waarde weergegeven in functie van de initiële waarde. Voor een initiële doorlatendheidscoëfficiënt 
tussen 5·10 -7 m/s en 1·10 -5 m/s was de daling voor de reeksen Argex NB Medium en Argex NB 
Water duidelijk hoger dan voor de reeks Argex N Water. De daling voor deze laatste reeks was op 
haar beurt groter dan voor de reeks Argex N Medium. Hierbij werd geen rekening gehouden met de 
initiële scheurwijdtes. Toevoeging van bacteriën leidde niet tot de laagste waarden voor de 
permeabiliteit.  

 

Figuur 4.78: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor alle reeksen met Argex 
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Tabel 4.13: Initiële en finale k - waarden voor alle reeksen met Argex 

 Initiële k - waarde [m/s] Finale k - waarde [m/s] 
Argex REF Water 3,3·10-8 ± 3,5·10-8 1,4·10-8 ± 3,0·10-8 
Argex REF Medium 6,5·10-6 ± 6,2·10-6 4,0·10-6 ± 6,6·10-6 
Argex N Water 2,3·10-6 ± 2,7·10-6 1,2·10-6 ± 1,5·10-6 
Argex N Medium 2,7·10-6 ± 4,5·10-6 2,1·10-6 ± 9,8·10-7 
Argex NB Water 3,5·10-6 ± 1,0·10-6 3,9·10-7 ± 3,3·10-7 
Argex NB Medium 4,6·10-6 ± 1,7·10-6 1,2·10-6 ± 2,2·10-6 

 

Figuur 4.79: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële k - waarde voor alle 
reeksen met Argex 

Analoog als voor de reeksen met lava kon ook hier geen verschil in morfologie tussen de verschillende 
geprecipiteerde kristallen waargenomen worden. Bij de referentiereeksen werd minder precipitatie 
vastgesteld, maar de andere reeksen vertoonden een gelijkaardige kristalvorming zowel qua 
hoeveelheid als qua vorm. Dit wordt weergegeven in Figuur 4.80. Aangezien bij de proefstukken met 
bacteriën een grotere daling van de k - waarde werd vastgesteld, kan het zijn dat de scheuren inwendig 
meer gedicht werden in tegenstelling tot de proefstukken met enkel nutriënten.  

 

 

Figuur 4.80: Scheurdichting aan de onderkant van de proefstukken in reeks Argex REF Water (a), Argex REF 
Medium (b), Argex N Water (c), Argex N Medium (d), Argex NB Water (e) en Argex NB Medium (f); schaal 1 mm 
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4.7.2.1.3 Gebroken Argex 
Figuur 4.81 toont de evolutie van de k - waarde in de tijd voor de referentieproefstukken met gebroken 
Argex. Er trad in de meeste gevallen een lichte daling op, maar de trend was minder uitgesproken dan 
bij de referentiereeksen bij de andere granulaten. De beginwaarden varieerden tussen 2·10-8 m/s en 
2·10-6 m/s, de eindwaarden tussen 1·10-9 m/s en 1·10-6 m/s. Bewaring in medium leidde tot de hoogste 
waarden voor de doorlatendheid. In het geval van ‘Gebroken Argex REF Water (2)’ en ‘Gebroken 
Argex REF Medium (2)’werd een lichte stijging van de k - waarde vastgesteld. Dit was te wijten aan 
het loskomen van enkele granulaten uit het proefstuk waardoor een gemakkelijke doorgang voor het 
water werd gecreëerd. Bij de proefstukken die in water werden bewaard, deed de daling zich vooral 
voor tijdens de eerste dagen van de proef, wat opnieuw het gevolg kan zijn van het verdwijnen van 
luchtbellen uit de opstellingen. Er werd een beperkte precipitatie vastgesteld, maar de scheuren bleven 
telkens gedeeltelijk open. De k - waarden werden constant op het einde van de derde week van de 
metingen.  

Bij de reeksen met nutriënten bleef de doorlatendheidscoëfficiënt meestal constant gedurende de 
metingen, behalve voor ‘Gebroken Argex N Medium (2)’ en ‘Gebroken Argex N Water (1)’ (Figuur 
4.82). Beginwaarden bevonden zich tussen 1·10-6 m/s en 1·10-5 m/s, eindwaarden tussen 3·10-7 m/s en 
1·10-5 m/s. De permeabiliteit was redelijk hoog ten opzichte van de referentieproefstukken. Er was 
geen duidelijk verschil tussen bewaring in water of in medium. De precipitatie was voor alle 
proefstukken gelijkaardig en ook de initiële scheurwijdtes waren vergelijkbaar. Inwendig kon er echter 
een verschil in dichting zijn. In vergelijking met de referentieproefstukken was meer precipitatie te 
zien. Aan de onderkant hingen bij twee van de zes proefstukken kleine kristallen met een hoogte van 
400 tot 800 µm. Deze kleine stalactieten waren hol en maakten de doorgang van water dus nog steeds 
mogelijk (Figuur 4.84).  

In Figuur 4.83 wordt de evolutie van de k - waarde in functie van de tijd weergegeven voor de reeksen 
met nutriënten en bacteriën. De doorlatendheid daalde een weinig voor alle proefstukken en werd in de 
derde week ongeveer constant (van waarden tussen 2·10-6 m/s en 1·10-5 m/s naar waarden tussen 
1·10-6 m/s en 7·10-6 m/s). Het proefstuk ‘Gebroken Argex NB Medium (1)’ vormde een uitzondering 
met een daling van 1·10-6 m/s naar 5·10-8 m/s. De daling was algemeen minder uitgesproken dan voor 
de overeenkomstige proefstukken met intacte Argex - korrels. De begin - en eindwaarden voor de 
doorlatendheid waren vergelijkbaar met de reeks waaraan enkel nutriënten werden toegevoegd en 
bacteriële werking trad dus niet uitgesproken op. Ook de precipitatie was zowel op gebied van uitzicht 
als van hoeveelheid analoog als voor de reeksen met enkel nutriënten. Het proefstuk ‘Gebroken Argex 
NB Medium (1)’ waarbij de sterkste daling werd vastgesteld, was het enige proefstuk waarbij 
kristallen aan de onderkant van het proefstuk hingen. Deze hadden een hoogte van ongeveer 380 µm. 
De kristallen vormden niet echt uitgesproken stalactieten zoals bij de proefstukken met nutriënten, 
maar eerder een compacte cluster die de scheur afsloot voor het water. De doorlatendheid van de 
proefstukken die bewaard werden in water was analoog als voor de proefstukken die bewaard werden 
in medium. Er is dus geen duidelijk verband tussen de bewaaromstandigheden en de doorlatendheid.  
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Figuur 4.81: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor de reeksen Gebroken Argex REF Water en Gebroken 
Argex REF Medium 

 

Figuur 4.82: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Gebroken Argex N Water en Gebroken Argex 
N Medium 

 

Figuur 4.83: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor reeksen Gebroken Argex NB Water en Gebroken Argex 
NB Medium 
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Figuur 4.84: Holle stalactieten aan de onderkant van een proefstuk uit reeks Gebroken Argex N Medium;  
schaal 1 mm 

In Figuur 4.85 en Tabel 4.14 wordt een samenvatting gegeven voor de doorlatendheid van alle reeksen 
met gebroken Argex. Er was weinig verschil tussen de verschillende reeksen. Enkel de referentiereeks 
die bewaard werd in water vertoonde een uitgesproken daling. De samenstelling van de proefstukken 
had weinig invloed op de doorlatendheid. De evolutie van de k - waarden was vergelijkbaar met deze 
voor intacte Argex - korrels. De daling voor de reeksen met bacteriën werd echter niet waargenomen 
bij gebroken Argex. Proefstukken die in medium werden bewaard, vertoonden algemeen een iets 
kleinere doorlatendheid dan de proefstukken die in water werden bewaard, maar de verschillen waren 
klein. Enkel Gebroken Argex REF Water vormde een uitzondering met een duidelijke daling. De 
grootteorde van het verschil in k - waarde in functie van de initiële doorlatendheid wordt weergegeven 
in Figuur 4.86. Een grotere initiële waarde gaf aanleiding tot een kleinere daling, maar de trend is 
minder duidelijk dan voor de reeksen met Lava. Bij geen enkele reeks was het verschil tussen de 
begin - en eindwaarde significant. Algemeen gezien kon er weinig verschil worden vastgesteld tussen 
de daling bij de verschillende reeksen. Bacteriële werking kan hier dan ook niet worden aangetoond. 

 

 

Figuur 4.85: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor alle reeksen met Gebroken Argex 
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Tabel 4.14: Initiële en finale k - waarde voor alle reeksen met Gebroken Argex 

 Initiële k - waarde [m/s] Finale k - waarde [m/s] 
Gebroken Argex REF Water 1,4·10-6 ± 9,2·10-7 5,0·10-7 ± 3,9·10-7 
Gebroken Argex REF Medium 1,4·10-6 ± 9,2·10-7 5,0·10-7 ± 3,9·10-7 
Gebroken Argex N Water 7,2·10-6 ± 7,8·10-6 4,2·10-6 ± 5,8·10-6 
Gebroken Argex N Medium 3,1·10-6 ± 1,6·10-6 1,6·10-6 ± 1,5·10-7 
Gebroken Argex NB Water 7,5·10-6 ± 1,9·10-6 3,3·10-6 ± 6,4·10-7 
Gebroken Argex NB Medium 3,0·10-6 ± 1,9·10-6 1,5·10-6 ± 2,2·10-6 

 

Figuur 4.86: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële k - waarde voor alle 
reeksen met Gebroken Argex 

Bij de referentieproefstukken werd microscopisch het minst precipitatie vastgesteld. De kristalvorming 
bij de reeksen met nutriënten was vergelijkbaar met de precipitatie bij de reeks met nutriënten en 
bacteriën, zowel qua hoeveelheid als qua morfologie. De precipitatie kan dus niet louter aan bacteriële 
werking worden toegeschreven. Net zoals voor de andere reeksen, was de dichting aan de bovenkant 
veel beperkter dan aan de onderkant van de proefstukken. De scheurdichting aan de onderkant van de 
proefstukken wordt weergegeven in Figuur 4.87. 

 

Figuur 4.87: Scheurdichting aan de onderkant van de proefstukken in reeks Gebroken Argex REF Water (a), 
Gebroken Argex REF Medium (b), Gebroken Argex N Water (c), Gebroken Argex N Medium (d), Gebroken Argex 

NB Water (e) en Gebroken Argex NB Medium (f); schaal 1 mm 
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4.7.2.1.4 Alle granulaten 
De evolutie van de k - waarde in de tijd was voor de referentiereeksen van alle granulaten gelijkaardig. 
Dit wordt weergegeven in Figuur 4.88 waarbij telkens de gemiddelden van de drie proefstukken per 
reeks uitgezet worden. Er trad bij alle reeksen een lichte daling op, met uitzondering van de 
referentiereeks met lava die in water werd bewaard. Bewaring in water leidde steeds tot een kleinere 
doorlatendheid. De precipitatie was voor alle referentieproefstukken beperkt en de reeks Lava REF 
Water moet dus een grotere dichting in het inwendige van de proefstukken vertoond hebben. 
Algemeen was er geen verband tussen het type granulaat en de doorlatendheid. De referentiereeksen 
vertoonden een grote spreiding met individuele k - waarden tussen 3·10-10 m/s en 4·10-5 m/s, zowel 
initieel als na afloop van de metingen.  

In Figuur 4.89 wordt de doorlatendheid in functie van de tijd voor de reeksen met nutriënten voor alle 
granulaten weergegeven. De spreiding was veel beperkter dan voor de referentiereeksen. De initiële 
k - waarden bevonden zich in een grootteorde van 3·10-7 m/s en 1·10-5 m/s, de finale waarden zaten 
tussen 1·10-8 m/s en 1·10-5 m/s. Er kon opnieuw geen verschil tussen de verschillende granulaten 
vastgesteld worden. Ook de bewaringsomstandigheden hadden geen duidelijke invloed. De daling was 
voor alle reeksen beperkt, wat betekent dat de heling vooral in de drie weken bewaring vóór aanvang 
van de metingen heeft plaatsgevonden. Enkel de reeks met lava en nutriënten die in medium bewaard 
werd, vertoonde een duidelijke daling. Bij alle proefstukken met nutriënten werd meer precipitatie 
vastgesteld dan bij de referentiereeksen, al dan niet in de vorm van stalactieten. 

Tenslotte toont Figuur 4.90 de evolutie van de doorlatendheid voor de reeksen met nutriënten en 
bacteriën voor alle granulaten. De daling bleef in de meeste gevallen beperkt, enkel voor de reeksen 
met intacte Argex - korrels was er een uitgesproken daling te zien. De individuele initiële k - waarde 
bevonden zich voor alle granulaten tussen 1·10-6 m/s en 3·10-5 m/s, de eindwaarden tussen 4·10-8 m/s 
en 2·10-5 m/s. Voor de reeks met intacte Argex die in water werd bewaard, daalde de k - waarde het 
sterkst vanaf het einde van de tweede week en werd constant in de vierde week. Dit was de enige reeks 
in de hele test waarbij het verschil in k - waarde tussen begin en einde van de metingen significant 
was. De daling voor de reeks die in medium werd bewaard, kwam het duidelijkst tot uiting op het 
einde van de derde week en werd eveneens constant in de vierde week. De reeks met intacte 
Argex - korrels was dus de enige waarbij bacteriële werking niet uitgesloten is. Bij de reeksen met 
lava en gebroken Argex die in medium werden bewaard, was er telkens slechts één proefstuk waarbij 
een duidelijke daling werd waargenomen in de loop van de derde week. Dit is te weinig om echt van 
bacteriële heling te spreken. De grootteorde van het verschil in permeabiliteit wordt voor de bacteriële 
reeksen weergeven in Figuur 4.91. Algemeen was het verschil in doorlatendheid kleiner voor een 
grotere initiële waarde. De reeksen met intacte Argex - korrels leidden in de meeste gevallen tot de 
grootste daling voor eenzelfde initiële k - waarde, maar het verschil kwam niet uitgesproken naar voor.   
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Figuur 4.88: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor de referentiereeksen van alle granulaten 

 

Figuur 4.89: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor de reeksen met nutriënten van alle granulaten 

 

Figuur 4.90: Waterdoorlatendheid in functie van de tijd voor de reeksen met nutriënten en bacteriën van alle 
granulaten 
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Figuur 4.91: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële k - waarde voor de 
reeks NB van alle granulaten 

4.7.2.2 Invloed van de initiële scheurwijdte op de k - waarde 
De initiële scheurwijdtes vertoonden een grote spreiding. Bij het uitvoeren van de splijtproef werd 
slechts één LVDT aangebracht en dit aan de bovenkant van de proefstukken. De scheurwijdte werd op 
die plaats dan ook gecontroleerd en vertoonde weinig variatie. De scheuren liepen echter niet steeds 
helemaal door tot de onderkant van het proefstuk. De spreiding kwam dus vooral voort uit de 
scheurwijdte onderaan de proefstukken. Hoe kleiner de scheur aan de bovenkant, hoe groter de kans 
dat deze scheur niet volledig over de diepte van het proefstuk doorliep.  

In de figuren is telkens de k - waarde uitgezet in functie van de initiële scheurwijdte. Voor deze 
k - waarde werd een gemiddelde genomen van de laatste drie metingen, aangezien de waarde op dat 
moment in de meeste gevallen constant was.  

4.7.2.2.1 Lava 
Voor de reeksen met lava vertoonden zowel de initiële scheurwijdtes als de uiteindelijke k - waarde 
een grote spreiding (Figuur 4.92). De scheurwijdtes varieerden van 50 µm tot 270 µm, de k - waarden 
van 1·10-9 m/s tot 4·10-5 m/s. De algemene trend was echter wel dat de k - waarde toenam met 
toenemende scheurwijdte. Er was geen duidelijk verband tussen de doorlatendheid en de samenstelling 
van de morgelmengsels, noch tussen de initiële scheurwijdte en de samenstelling van de 
mortelmengsels. In Figuur 4.92 liggen punt A en B ongeveer op eenzelfde verticale (Lava NB 
Medium). Hoewel de initiële scheurwijdte dus vergelijkbaar was, bleek de doorlatendheid sterk te 
verschillen. Bij de ontmanteling van de proefopstellingen werd echter een lek waargenomen bij de 
opstelling voor het punt A. Bij proefstuk B werd bovendien veel precipitatie waargenomen, terwijl dit 
bij proefstuk A helemaal niet het geval was. Het grote verschil in doorlatendheid was een combinatie 
van deze factoren. Zonder het punt A is de stijgende trend duidelijk zichtbaar (stippellijn in Figuur 
4.92). Ook het punt C vertoonde een afwijkende waarde ten opzichte van de andere punten voor Lava 
N Water. Bij dit proefstuk werd halverwege de proef een nieuwe opstelling gebruikt. Op dat moment 
werd de doorlatendheid groter dan voor het proefstuk D, terwijl dit voordien omgekeerd was. De 
plotse verandering kan te wijten zijn aan het loskomen van precipitatie bij het ontmantelen van de 
opstelling en een onnauwkeurigheid in het opmeten van de nieuwe h0. Wanneer de opstelling niet 
veranderd was geweest, lag de waarde voor het punt C misschien onder de waarde van het punt D. 
Wegens de onzekerheid over de exacte ligging van het punt C, is de curve hertekend zonder dit punt. 
De stijgende trend wordt op die manier duidelijk (stippellijn in Figuur 4.92). 
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Figuur 4.91 geeft de grootteorde van het verschil in doorlatendheid in functie van de initiële 
scheurwijdte. Er was niet echt één duidelijke trend waar te nemen. Voor sommige reeksen was de 
daling kleiner voor grotere initiële scheurwijdtes (reeksen Lava NB Water, Lava REF Medium, Lava 
N Water, Lava NB Medium), voor andere reeksen nam de daling toe met toenemende initiële 
scheurwijdtes (Lava REF Water, Lava N Medium).  

 

Figuur 4.92: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor alle reeksen met Lava 

 

Figuur 4.93: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële scheurwijdte voor alle 
reeksen met Lava 
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4.7.2.2.2 Argex 
In Figuur 4.94 wordt de invloed van de initiële scheurwijdte op de k - waarde weergegeven voor alle 
reeksen met Argex. Er was geen duidelijke trend waar te nemen. De scheurwijdtes varieerden van 
47 µm  tot 200 µm, de k - waarden van 3·10-10 m/s tot 1·10-5 m/s. Enkel voor de reeksen Argex N 
Water, Argex N Medium en Argex NB Medium nam de doorlatendheid toe met toenemende initiële 
scheurwijdte. Voor de reeks NB Water bleef de k - waarde min of meer constant. De permeabiliteit 
van de referentiereeksen vertoonde een grote spreiding, hoewel bij alle proefstukken een gelijkaardige 
precipitatie werd vastgesteld en de initiële scheurwijdte vergelijkbaar was. De grote spreiding kan te 
wijten zijn aan een onnauwkeurigheid in de bepaling van de initiële scheurwijdte of aan bijkomende 
kleine scheurtjes die niet werden opgemeten. Bij geen van de proefopstellingen werd een lek 
vastgesteld en het verschil kan dus ook niet op die manier verklaard worden.  

Figuur 4.95 geeft de grootteorde van het verschil in k - waarde ten opzichte van de initiële 
scheurwijdte. Voor grotere initiële scheurwijdtes was de daling van de doorlatendheid meestal kleiner, 
maar de trend kwam niet uitgesproken naar voor. Voor eenzelfde initiële scheurwijdte was de daling 
van de doorlatendheid groter voor de proefstukken met nutriënten en bacteriën dan voor de 
proefstukken met enkel nutriënten. De spreiding op de resultaten was echter groot en dit besluit is dan 
ook eerder indicatief.  

 

Figuur 4.94: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor alle reeksen met Argex 

 

Figuur 4.95: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële scheurwijdte voor alle 
reeksen met Argex 
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4.7.2.2.3 Gebroken Argex 
De spreiding in initiële scheurwijdte en k - waarde was kleiner voor de reeksen met gebroken Argex 
dan voor de andere granulaten (Figuur 4.96). Initiële scheurwijdtes bevonden zich tussen 50 µm en 
200 µm, de doorlatendheid varieerde van 4·10-8 m/s tot 1·10-5 m/s, met uitzondering van de 
referentiereeks in water (tot 1 ·10-9 m/s). Grotere initiële scheurwijdtes leidden in het algemeen tot 
grotere waarden voor de doorlatendheid. De k - waarden en de initiële scheurwijdte waren voor alle 
reeksen vergelijkbaar en de samenstelling van de mortelmengsels had dus geen invloed op de 
doorlatendheid. Er was geen verband tussen de permeabiliteit en de bewaaromstandigheden. 

In Figuur 4.97 wordt de invloed van de initiële scheurwijdte op de daling van de k - waarde 
weergegeven. Net zoals voor de andere granulaten was er niet echt een duidelijke trend waar te nemen. 
Toevoeging van bacteriën leidde niet tot een grotere daling van de doorlatendheid bij eenzelfde 
scheurwijdte in vergelijking met andere reeksen. De doorlatendheid op zich was ook niet lager bij de 
bacteriële reeksen ten opzichte van de andere. Er kan opnieuw niet besloten worden dat bacteriële 
heling is opgetreden.  

 

Figuur 4.96: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor alle reeksen met Gebroken Argex 

 

Figuur 4.97: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële scheurwijdte voor alle 
reeksen met Gebroken Argex 
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4.7.2.2.4 Alle granulaten 
Figuur 4.98 toont de k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor de referentiereeksen van 
alle granulaten. De spreiding op de k - waarde was voor alle granulaten het grootst bij de 
referentiereeksen. De doorlatendheidscoëfficiënt leek willekeurig verspreid en er kan dus geen besluit 
genomen worden qua invloed van het type granulaat. Er was evenmin een verband tussen het type 
granulaat en de initiële scheurwijdte. Het bewaren in water leidde tot een lagere doorlatendheid in 
vergelijking met bewaring in medium. Dit was het geval voor alle granulaten. Voor de meeste reeksen 
was er geen duidelijk verband tussen de initiële scheurwijdte en de k - waarde, enkel voor lava kon 
een duidelijke stijgende trend worden vastgesteld.  

De doorlatendheidscoëfficiënt wordt in Figuur 4.99 weergegeven in functie van de initiële 
scheurwijdtes voor de reeksen met nutriënten van alle granulaten. De spreiding op de doorlatendheid 
was beperkter dan bij de referentieproefstukken, maar de initiële scheurwijdte besloeg een iets groter 
bereik. Bij deze reeksen nam de k - waarde steeds toe met toenemende scheurwijdte. Het type 
granulaat had geen invloed op de doorlatendheid noch op de initiële scheurwijdte. De 
bewaaromstandigheden speelden evenmin een rol.  

Tenslotte geeft Figuur 4.100 de k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor de reeksen met 
nutriënten en bacteriën van alle granulaten. De spreiding op de doorlatendheid was ook hier beperkt en 
de stijgende trend was analoog als voor de proefstukken met enkel nutriënten. Proefstukken met 
nutriënten of nutriënten en bacteriën bereikten algemeen iets hogere initiële scheurwijdtes in 
vergelijking met de referentie (tot 220 µm à 270 µm ten opzichte van 175 µm). De scheurwijdtes 
varieerden echter te veel per proefstuk en tussen de proefstukken onderling om een echt besluit te 
kunnen trekken omtrent de invloed van nutriënten en bacteriën. In Figuur 4.101 wordt de grootteorde 
van het verschil in k - waarde weergegeven in functie van de initiële scheurwijdte. De bacteriële 
reeksen met intacte Argex - korrels leidden tot de grootste dalingen in k - waarde, maar door de grote 
spreiding op de resultaten moet dit besluit ook hier eerder als indicatief beschouwd worden.  

 

Figuur 4.98: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor de referentiereeksen van alle granulaten 
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Figuur 4.99: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor de reeksen met nutriënten van alle granulaten 

 

Figuur 4.100: k - waarde in functie van de initiële scheurwijdte voor de reeksen met nutriënten en bacteriën van alle 
granulaten 

 

Figuur 4.101: Grootteorde (factor 10) van het verschil in permeabiliteit in functie van de initiële scheurwijdte voor de 
reeksen met nutriënten en bacteriën van alle granulaten 
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4.7.2.3 Samenvatting 
Er werd een gelijkaardige evolutie van de k - waarde in functie van de tijd vastgesteld voor alle 
reeksen van alle granulaten: de waarde bleef constant of daalde licht gedurende de vier weken van de 
proef. Slechts in enkele gevallen was er een duidelijke daling op te merken. Dit was enerzijds bij 
referentiereeksen en anderzijds bij de reeksen met nutriënten en bacteriën met intacte kleikorrels. Het 
verschil in begin - en eindwaarde van de permeabiliteit bleek echter enkel significant voor de reeks 
met intacte Argex waaraan bacteriën en nutriënten werden toegevoegd en die bewaard werd in water.  

Bij de referentieproefstukken werd weinig precipitatie waargenomen en de dichting moet zich dus 
vooral inwendig hebben voorgedaan. Naast dichting door precipitatie, konden ook losgekomen 
deeltjes van de proefstukken zelf de scheur blokkeren. De referentiereeksen vertoonden een grote 
spreiding op gebied van doorlatendheid en de evolutie van de doorlatendheid in de tijd. Bij sommige 
reeksen was er een duidelijke daling (Lava REF Water, Gebroken Argex REF Water), bij de andere 
reeksen bleef de waarde van bij het begin constant. Er was geen duidelijk verband tussen het type 
granulaat en de doorlatendheid, noch tussen het type granulaat en de initiële scheurwijdte. Bewaring in 
water leidde voor de referentieproefstukken van alle granulaten tot kleinere k - waarden dan bewaring 
in medium. De permeabiliteit daalde voor sommige referentieproefstukken het sterkst gedurende de 
eerste dagen van de metingen. Deze daling kan veroorzaakt zijn door het verdwijnen van luchtbellen 
uit de proefopstellingen. Proefstukken waarbij de daling zich pas in de loop van de derde week 
voordeed, kunnen enkel het gevolg zijn van het dichten van de scheuren. Er werd geen eenduidig 
verband vastgesteld tussen de k - waarde en de initiële scheurwijdte. Enkel bij de referentiereeksen 
met lava nam de k - waarde duidelijk toe met toenemende scheurwijdte, maar de spreiding was groot. 

Bij de proefstukken met enkel nutriënten, werd voor alle granulaten de kleinste daling van de 
doorlatendheidscoëfficiënt vastgesteld in vergelijking met de referentiereeksen en de reeksen met 
nutriënten en bacteriën. De waarden van de doorlatendheid waren voor alle granulaten gelijkaardig en 
dus had ook hier het type granulaat geen invloed op de k - waarde. De meeste heling had bij deze 
reeksen reeds plaatsgevonden tijdens de drie weken bewaring vóór aanvang van de metingen. Er werd 
na afloop van de waterdoorlatendheidsproef veel precipitatie waargenomen. Zowel qua hoeveelheid 
als qua morfologie waren de afzettingen gelijkaardig aan deze bij de reeksen met nutriënten en 
bacteriën. In sommige gevallen werden stalactieten aan de onderkant van de proefstukken 
waargenomen. Deze hadden een beperkte hoogte met een maximum van ongeveer 900 µm. De 
stalactieten waren hol en dus droegen ze weinig bij tot de dichting van de scheur aangezien water nog 
steeds door de opening kon stromen. De kristallen vormden niet altijd duidelijke stalactieten, maar 
kwamen in sommige gevallen eerder voor als ophopingen die de scheur al dan niet afsloten. Bij de 
reeksen met nutriënten werd een stijgend verband gevonden tussen de k - waarde en de initiële 
scheurwijdte.  

Bij de proefstukken met nutriënten en bacteriën werd enkel bij intacte Argex - korrels een duidelijke 
daling van de k - waarde waargenomen. Deze daling deed zich voor rond het einde van de tweede 
respectievelijk derde week voor proefstukken die bewaard werden in water en medium. Dit kan een 
indicatie zijn dat bacteriële heling op een termijn van vijf tot zes weken plaatsvond aangezien de 
proefstukken reeds drie weken ondergedompeld waren vóór het begin van de metingen. Voor 
eenzelfde scheurwijdte was de daling voor de reeksen Argex NB groter dan voor de reeksen Argex N 
en ook groter dan de daling voor de reeksen NB van de andere granulaten, maar de spreiding op de 
resultaten was groot en het gaat dan ook eerder om een trend dan om een echt gegeven. De reeksen 
Argex NB gaven ook niet de kleinste waarde voor de doorlatendheid bij een bepaalde scheurwijdte. 
Alles samen kan worden besloten dat bacteriële werking niet uitgesloten is bij de proefstukken met 
intacte Argex, maar het bestaan ervan kon onvoldoende worden aangetoond. 
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Algemeen gezien werd er weinig verschil waargenomen tussen proefstukken die in water of in 
medium werden bewaard. Enkel voor de referentiereeksen bleek bewaring in water gunstiger. Dit was 
het geval voor alle granulaten. Voor de andere reeksen was er geen duidelijk verschil. Het type 
granulaat en de mortelsamenstelling hadden ook geen duidelijke invloed op de waarde van de 
doorlatendheidscoëfficiënt. Proefstukken met nutriënten of nutriënten en bacteriën vertoonden 
algemeen een iets grotere initiële scheurwijdte, maar het verschil bleef beperkt. De variatie van de 
initiële scheurwijdtes en k - waarden wordt voor de verschillende samenstellingen weergegeven in 
Tabel 4.15. De waarden zijn geldig voor alle granulaten en beide bewaaromstandigheden 
(water/medium). 

Tabel 4.15: Initiële scheurwijdte, initiële en finale k - waarde voor de verschillende reeksen voor alle granulaten 

 Initiële scheurwijdte [µm] Initiële k - waarde [m/s] Finale k - waarde [m/s] 
REF 45 - 175 4·10-9 - 4·10-5 3·10-10 - 4·10-5 
N 50 - 220 3·10-7 - 1·10-5 1·10-8 - 1·10-5 
NB 45 - 270 1·10-6 - 3·10-5 4·10-8 - 2·10-5 
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5 Discussie 

5.1 Invloed van de nutriënten op de proefstuksterkte 
 
In de literatuur werd reeds vastgesteld dat het toevoegen van nutriënten een reductie van de 
proefstuksterkte met zich meebrengt. Standaert (2010) vond bij toevoeging van gistextract (29 g/l) een 
reductie van 22% op de buigsterkte. Voor de druksterkte werd een reductie van 94% vastgesteld. In 
het onderzoek van Jonkers et al.(2008a) werd bij toevoeging van gistextract van 5,8 g/l een halvering 
van de sterkte vastgesteld. In deze scriptie werd de toegevoegde hoeveelheid gistextract beperkt tot 
maximaal 15 g/l. Bij deze hoeveelheid werd een reductie van de buigsterkte bekomen tot 42% van de 
referentiewaarde. Voor de druksterkte was dit een reductie tot 24% van de referentiewaarde. Ten 
opzichte van het onderzoek van Standaert is de hier gevonden daling in buigsterkte zeer groot. Er werd 
maar half zoveel gistextract toegevoegd, maar de daling van de buisterkte was wel 20% groter. De 
daling van de druksterkte was in haar onderzoek vier keer zo groot als in deze scriptie, wat een 
logischer resultaat is. In deze scriptie nam de druksterkte immers heel snel af bij grotere concentraties 
gistextract. Een verdubbeling kan dan inderdaad gemakkelijk tot een verviervoudiging van de 
sterktereductie leiden. In vergelijking met het onderzoek van Jonkers et al. (2008a) werden in deze 
scriptie hogere sterktes opgemeten bij toevoeging van gistextract, maar de verschillen zijn beperkt. Bij 
toevoeging van 7,5 g/l gistextract werd in dit eindwerk immers ook een halvering van de druksterkte 
vastgesteld. Voor een halvering van de buigsterkte was een toevoeging van 15 g/l nodig.  

De combinatie van calciumnitraat en ureum werd in het onderzoek van Standaert niet onderzocht. Wel 
werd de invloed van deze nutriënten afzonderlijk bepaald. Calciumnitraat en ureum werden 
toegevoegd als 5% van de cementmassa. De toevoegingen leidden respectievelijk tot een buigsterkte 
van 78% en 89% van de referentiesterkte. Voor de druksterkte waren deze waarden respectievelijk 
78,5% en 96%. De nutriënten calciumnitraat en ureum werden in deze scriptie samen toegevoegd. Een 
toevoeging van een massa ureum van 5% van de cementmassa leidde tot een reductie van de 
buigsterkte tot 79% van de referentiewaarde. Voor de druksterkte was dit een reductie tot 86%. Dit is 
vergelijkbaar met de waarden uit het onderzoek van Standaert en de combinatie van nutriënten is dus 
niet nadeliger dan de afzonderlijke toevoeging ervan.  

Algemeen kan worden vastgesteld dat nutriënten de proefstuksterkte reduceren. Gistextract heeft de 
meest nadelige invloed. De concentratie wordt dan ook best beperkt tot 5 g/l om geen al te grote 
reductie van de sterkte te bekomen. De buig- en druksterkte bedroegen bij deze concentratie  
respectievelijk 5,96 ± 0,13 N/mm² en 46,79 ± 1,81 N/mm². Toevoeging van de combinatie van 
calciumnitraat en ureum is algemeen minder nadelig. Een toevoeging van een massa ureum van 4% 
van de cementmassa leidde in deze scriptie nog tot aanvaardbare sterktes. De buigsterkte bedroeg 
6,82 ± 0,21 N/mm² en de druksterkte 63,76 ± 0,79 N/mm².  
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5.2 Controle op uitloging van de nutriënten 
 
Bij sommige onderzoeken werden de nutriënten toegevoegd in de poriën van de poreuze granulaten 
aan de hand van vacuümverzadiging (Standaert, 2010; Wiktor & Jonkers, 2011). In andere 
onderzoeken werden de nutriënten deels toegevoegd in het aanmaakwater (Jonkers & Schlangen, 
2007). Deze laatste methode werd ook toegepast in dit eindwerk. Op die manier zijn de nutriënten 
opgenomen in de mortelmatrix en over het hele proefstuk verspreid. De nutriënten moeten echter 
steeds beschikbaar blijven voor de bacteriën. Aan de hand van een TOC - test kon worden aangetoond 
dat de nutriënten opnieuw kunnen vrijkomen in een waterige omgeving. Bij de test werden de 
proefstukken tot kleine brokstukken gemalen en bleven ze gedurende 24 uur in water 
ondergedompeld. Sommige proefstukken werden daarbij nog eens extra geschud. Het schudden bleek 
echter niet noodzakelijk te zijn om de nutriënten weer vrij te geven. De proefstukken voor de evaluatie 
van de zelfheling werden eveneens in water of medium bewaard en op basis van de test kon besloten 
worden dat ook bij deze proefstukken de nutriënten weer kunnen vrijkomen.  

5.3 Invloed van de poreuze granulaten op de proefstuksterkte 

5.3.1 Bepalen van de massadichtheid van de granulaten 
Aan de hand van een pyknometerproef werd voor de lavakorrels een werkelijke volumemassa van 
2,59 g/cm³ en 2,28 g/cm³ bekomen voor respectievelijk een fractie van 2 tot 4 mm en 1 tot 2 mm. 
Standaert (2010) deed eenzelfde test voor de fractie van 2 tot 4 mm en vond een waarde van 
2,75 g/cm³. De waarden zijn vergelijkbaar. Voor intacte Argex - korrels bedroegen de bekomen 
werkelijke volumemassa’s respectievelijk 1,13 g/cm³ en 1,35 g/cm³ voor de fracties van 2 tot 4 mm en 
1 tot 2 mm. De waarde voor de fractie van 2 tot 4 mm is dezelfde als deze gevonden door Standaert. 
Vanwettere (2009) deed eveneens een pyknometerproef op de fractie intacte Argex - korrels van 1 tot 
2 mm en vond een werkelijke volumemassa van 1,12 g/cm³, wat eveneens goed aansluit bij de hier 
gevonden waarde. In de literatuur wordt een waarde van 0,945 g/cm³ opgegeven voor Argex - korrels 
van 0 tot 4 mm (Argex, 2004). Voor gebroken Argex - korrels werd een werkelijke volumemassa van 
0,86 g/cm³ gevonden voor de fractie van 2 tot 4 mm en 0,98 g/cm³ voor de fractie van 1 tot 2 mm. In 
de literatuur bedraagt de waarde 1 g/cm³ voor korrels van 0 tot 4 mm (Argex, 2004). De 
literatuurwaarden voor de intacte en gebroken Argex - korrels wijken licht af van de gevonden 
waarden. De proeven werden in dit onderzoek echter bekomen door het afscheiden van de fracties en 
zonder de granulaten met een diameter van 0 tot 1 mm. Dit onderscheid kan het verschil verklaren.  

Ook voor zand werd een pyknometerproef uitgevoerd. De werkelijke volumemassa voor de fracties 
van 1 tot 2 mm en 2 tot 4 mm bedroeg respectievelijk 2,65 g/cm³ en 2,63 g/cm³. Voor een fractie van 1 
tot 2 mm vond Vanwettere een gelijkaardige waarde van 2,4 g/cm³. Deze waarden stemmen bovendien 
overeen met de waarde uit de literatuur, namelijk 2,64 g/cm³ (Taerwe & De Schutter, 1997). 

Met de pyknometerproef kon een eerste inschatting gemaakt worden van de porositeit. De resultaten 
zeggen echter enkel iets over de totale porositeit en zijn slechts een benadering. Een deel van de poriën 
wordt immers niet bereikt door het water (voor zand en lava) of ethanol (voor intacte en gebroken 
Argex - korrels). Voor de zandfractie van 2 tot 4 mm werd een totale porositeit gevonden van 2,11%. 
In een gelijkaardige proef in het onderzoek van Standaert bedroeg deze waarde 4%. Beide waarden 
duiden op een weinig poreus granulaat. Voor lavakorrels van 2 tot 4 mm bedroeg de totale porositeit 
9,53%. Standaert vond hiervoor eveneens een waarde van 9%. Voor intacte Argex - korrels tenslotte 
werd een waarde gevonden van 21,24% voor de fractie van 2 tot 4 mm. Hier vond Standaert een 
waarde van 13%. In de literatuur wordt een porositeit van 54% aangegeven voor geëxpandeerde 
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kleikorrels (Taerwe & De Schutter, 1997). Hierbij is echter niet aangegeven over welke fractie het 
gaat. Wel staat vast dat de waarden die volgen uit de pyknometertesten beduidend lager zijn dan de 
opgegeven waarde uit de literatuur. Deze afwijking kan het gevolg zijn van de manier waarop de 
porositeit werd bepaald. De grootste porositeit werd bekomen voor de gebroken Argex - korrels met 
een diameter tussen 1 en 2 mm. De waarde bedroeg 37,34%.  

5.3.2 Beproeven op buig- en druksterkte 
Net zoals in het onderzoek van Standaert (2010) werd een stijging van de sterkte vastgesteld bij het 
vervangen van een zandfractie door lavakorrels. Standaert verving de fractie van 2 tot 4 mm en vond 
een buigsterkte van 9 N/mm² ten opzichte van 7 N/mm² voor de referentie. Dit is een stijging van 
29%. Voor de druksterkte was de bekomen sterkte 61 N/mm² ten opzichte van 55 N/mm² voor de 
referentie of een stijging van 11%. In deze scriptie werd bij een vervanging van de zandfractie van 
2 tot 4 mm een significantie stijging van 15% voor de buigsterkte en 10% voor de druksterkte 
vastgesteld. De resultaten zijn gelijkaardig met deze uit het onderzoek van Standaert. In dit eindwerk 
werden nog andere zandfracties vervangen door lavakorrels, maar in geen enkel geval leidde dit tot 
een daling van de sterkte. In de meeste gevallen werd een significante stijging vastgesteld.  

Standaert onderzocht enkel de invloed van intacte Argex - korrels en niet van de gebroken vorm. De 
intacte korrels werden ingebracht ter vervanging van de zandfractie van 2 tot 4 mm. Ze stelde een 
daling van de buig- en druksterkte vast van respectievelijk 14% en 18%. Bij het vervangen van 
dezelfde zandfractie door intacte Argex - korrels werd in deze scriptie vastgesteld dat de buigsterkte 
met 3% afgenomen was. Voor de druksterkte werd een significante daling van 11% vastgesteld. De 
sterktes van de proefstukken met geëxpandeerde kleikorrels waren met andere woorden hoger in deze 
scriptie dan in het onderzoek van Standaert. De trend is echter gelijkaardig: geëxpandeerde kleikorrels 
zorgen voor een lichte daling. Ook bij het vervangen van andere zandfracties door intacte 
Argex - korrels werd een beperkte daling van de sterkte vastgesteld. De meest nadelige waarden voor 
de buig- en druksterkte werden vastgesteld bij volledige vervanging van de zandfracties van 1 tot 
2 mm en 2 tot 4 mm. De bekomen waardes bedroegen in dat geval 6,79 ± 0,67 N/mm² en 
49,25 ± 0,76 N/mm². In het onderzoek van Vanwettere (2009) werd enkel een deel van de zandfractie 
van 1 tot 2 mm vervangen door intacte Argex - korrels. Voor een vervanging van 40% van deze 
zandfractie stelde hij een daling vast van 77% voor de buigsterkte tot zelfs 85% voor de druksterkte. 
De resultaten van deze scriptie tonen echter een lichte stijging van buig- en druksterkte wanneer 50% 
van de zandfractie van 1 tot 2 mm werd vervangen door intacte Argex - korrels. De referentiesterktes 
in deze scriptie verschillen echter reeds sterk van deze uit het onderzoek van Vanwettere. Daar waar 
hij een buig- en druksterkte van respectievelijk 6,5 N/mm² en 47 N/mm² vaststelde voor de 
referentieproefstukken, werden in dit onderzoek waardes van 7,36 ± 0,19 N/mm² en 
64,19 ± 1,50N/mm² bekomen. In het onderzoek van Vanwettere werden de proefstukken reeds op 
7 dagen ouderdom beproefd. Bij de aanmaak van de proefstukken gebruikte hij bovendien zand met 
een maximale diameter van 2 mm terwijl dit in deze scriptie 4 mm was. De toegevoegde 
Argex - korrels werden in zijn onderzoek ook nog eens eerst bevochtigd. De hoeveelheid water die 
geabsorbeerd werd door de granulaten werd verminderd van de hoeveelheid aanmaakwater. De 
absorptiecoëfficiënt die Vanwettere hierbij gebruikte, werd bepaald aan de hand van een 
pyknometerproef. De waarde bedroeg 89,4%. Dit is een opmerkelijk hogere waarde dan deze bekomen 
in dit eindwerk (16,26%). De waarden voor de absorptiecoëfficiënt uit deze scriptie blijken echter 
nauw aan te sluiten met deze bepaald door Standaert. Zij gebruikte eveneens een pyknometerproef en 
stelde een absorptiecoëfficiënt van 11,51% vast voor een fractie Argex - korrels van 2 tot 4 mm. De 
overeenkomstige waarde in dit eindwerk bedroeg 15,16%. Alle resultaten uit dit onderzoek sloten met 
andere woorden beter aan bij de resultaten van het onderzoek van Standaert. Bij het onderzoek van 
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Vanwettere waren te veel factoren verschillend (beproeving op jongere leeftijd, andere zandfractie, 
andere absorptiecoëfficiënt) om een accurate vergelijking te kunnen maken.     

Het vervangen van een zandfractie door gebroken Argex - korrels leidde tot nadeligere waarden voor 
de sterkte in vergelijking met het gebruik van intacte granulaten. Alle proefstukken vertoonden een 
significant lagere druksterkte dan de referentiewaarde. Wanneer de zandfractie van 2 tot 4 mm werd 
vervangen, bedroeg de buigsterkte 6,40 ± 0,27 N/mm² en de druksterkte 49,40 ± 0,57 N/mm². Dit zijn 
significante dalingen van respectievelijk 13% en 23% ten opzichte van de referentie. Deze sterktes zijn 
echter nog aanvaardbaar.  

5.4 Onderzoek van de porositeit van de poreuze granulaten 
 
De totale porositeit die opgemeten werd met de pyknometertest was telkens merkelijk lager in 
vergelijking met de waarde die werd bekomen met de kwikporosimetrietest. Voor lava bedroeg de 
totale porositeit die bepaald werd met de pyknometertest 9,53% , terwijl dit met de MIP - test 16% 
was. Voor intacte Argex - korrels bedroegen deze waarden respectievelijk 21,24% en 50,74%. Voor 
gebroken Argex - korrels tenslotte werden waarden van respectievelijk 36,93% en 59,86% bekomen 
voor de pyknometer - en de MIP - test. De verschillen zijn te verklaren door het feit dat een deel van 
de kleinere en inwendige poriën moeilijk te bereiken waren voor het water (bij lava) of ethanol (voor 
intacte en gebroken Argex - korrels) bij de pyknometertest. Bij het uitvoeren van de MIP - test werd 
kwik onder hoge druk gebracht, waardoor deze poriën wel bereikt werden. De waarde voor de intacte 
Argex - korrels die gevonden werd met de kwikporosimetriemeting lag dichter bij de waarde van 54% 
die gevonden werd in de literatuur (Taerwe & De Schutter, 1997). 

Een vergelijking met voorgaand onderzoek toont aan dat de gevonden waarden voor de 
poriëndiameters aan de lage kant zijn. Standaert (2010) vond aan de hand van een MIP - onderzoek 
een grotere porositeit voor lava (36%), maar een lagere waarde voor Argex (43%). Het verschil zit 
daarbij in het feit dat bij de tests die in deze scriptie werden uitgevoerd meer kleine poriën werden 
gedetecteerd (Argex), maar minder grote poriën (lava). De vorm van de bekomen intrusiecurves was 
gelijkaardig aan de overeenkomstige curves uit het onderzoek van Standaert. In het hier uitgevoerde 
onderzoek zijn ze echter verschoven naar de kleinere waarden van de poriëndiameters.  

Uit de resultaten van het MIP - onderzoek bleek dat, op basis van porositeit, Argex - korrels het meest 
geschikt zijn om sporen in te immobiliseren. Dit geldt zowel voor de intacte als de gebroken vorm. 
Gebroken Argex - korrels hebben de grootste porositeit en de poriën zijn gemakkelijk te bereiken. 
Intacte kleikorrels daarentegen hebben een iets lagere porositeit, maar een groter aandeel van deze 
poriën heeft een geschikte grootte om sporen te immobiliseren (tussen 2 en 5 µm). De poriën zijn 
echter moeilijker te bereiken want ze zijn vooral in het inwendige van de korrel gelokaliseerd. Dit 
resulteerde in hogere drukken in het MIP - onderzoek. Bij lavakorrels heeft een groot deel van de 
poriën geschikte afmetingen, maar door de kleine totale porositeit is slechts een heel beperkt volume 
van de totale korrel geschikt om de sporen te immobiliseren.   
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5.5 Vergelijking van de efficiëntie van de manier van inbrengen van 
nutriënten 

 
In het onderzoek van Standaert (2010) en Wiktor & Jonkers (2011) werd gebruik gemaakt van 
vacuümverzadiging om de nutriënten in de poriën van de poreuze granulaten aan te brengen. In dit 
onderzoek werd een alternatieve methode uitgetest. Hierbij werden de granulaten gewoon 
ondergedompeld in een nutriëntenoplossing en na enkele uren onderdompeling werd het geheel in de 
droogoven geplaatst. Water kon daarbij verdampen terwijl de nutriënten in de poriën achterbleven. 
Deze methode bleek echter niet efficiënt want een groot deel van de nutriënten werd nooit opgenomen 
door de granulaten. Er werd daarom geopteerd om vacuümverzadiging toe te passen. In het onderzoek 
van Standaert werden de granulaten gedurende 24 uur in een vacuüm gehouden terwijl ze 
ondergedompeld waren in een nutriëntenoplossing. Deze methode kon niet exact worden toegepast 
omdat de beschikbare vacuümpomp geen 24 uur aan één stuk operatief kon zijn. Ook de methode die 
toegepast werd door Wiktor & Jonkers kon hier niet precies worden overgenomen. Zij maakten 
gebruik van vacuümverzadiging en droging in een oven van 37°C gedurende 5 dagen, waarna de 
cyclus werd herhaald. Het is niet geheel duidelijk hoelang de vacuümverzadiging werd aangehouden.  

De procedure van de vacuümverzadiging werd hier om praktische redenen gewijzigd ten opzichte van 
de beschreven werkwijzen. Ze is er echter wel op gebaseerd. De granulaten werden gedurende 1 u in 
een vacuümkolf geplaatst naar analogie met het onderzoek van Standaert. Daarna werd de 
nutriëntenoplossing toegevoegd en werd het geheel 8 u in een vacuümtoestand gehouden. Dit was 
slechts één derde van de tijd die Standaert daarvoor kon toepassen. De drogingstijd in de oven werd 
ingekort in vergelijking met het onderzoek van Wiktor & Jonkers. De procedure werd versneld door 
de granulaten 1 u in de oven op 105°C te plaatsen en vervolgens 15 u in de oven op 40°C.  

5.6 Invloed van de manier van aanbrengen van de nutriënten op de 
proefstuksterkte 

 
Toevoeging van nutriënten in het aanmaakwater reduceerde de buig- en druksterkte significant. 
Gelijktijdig toevoegen van ureum, calciumnitraat en gistextract bleek nadeliger te zijn dan afzonderlijk 
toevoegen van ureum en calciumnitraat enerzijds en gistextract anderzijds. Toevoeging van 5 g/l 
gistextract zorgde reeds voor een daling van respectievelijk 19% en 27% van de buig- en druksterkte 
ten opzichte van de referentiewaarden. Toevoeging in het aanmaakwater van extra ureum (4% van de 
cementmassa) en calciumnitraat (8% van de cementmassa) zorgde voor een extra reductie van 38% 
voor de buigsterkte en 41% voor de druksterkte tot respectievelijk 3,13 ± 0,09 N/mm² en 
20,08 ± 1,00 N/mm².  

Wanneer dezelfde hoeveelheid nutriënten in de poriën van de granulaten werd ingebracht, was de 
sterkte significant gelijk aan de waarde voor referentieproefstukken zonder nutriënten. De buigsterkte 
bedroeg nog 7,58 ± 0,38 N/mmm² en de druksterkte 64,11 ± 1,49 N/mm². Om zoveel mogelijk 
nutriënten toe te voegen, werden beide manier van aanbrengen gecombineerd (oplossen in het 
aanmaakwater en incorporeren in de poriën van de granulaten). De buig- en druksterkte werden 
gereduceerd met respectievelijk 47% en 67% tot 3,89 ± 0,22 N/mm² en 20,89 ± 0,38 N/mm² wanneer 
dezelfde hoeveelheid nutriënten werd toegevoegd in de poriën als in het aanmaakwater (5 g/l 
gistextract, 4% ureum, 8% calciumnitraat). Op basis van sterkte is het dus beter de nutriënten in de 
granulaten te incorporeren.  
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5.7 Controle op zelfheling 

5.7.1 Microscopisch onderzoek 
Bij het microscopisch onderzoek werd veel autogeen herstel vastgesteld (zie §1.2.1, p.2). Enerzijds 
drong water, waarin CO2 was opgelost, de scheur binnen. Het water kon Ca(OH)2 en 
calciumsilicaathydraten uit het verharde proefstuk oplossen. Er ontstond een concentratiegradiënt en 
Ca2

+ - ionen diffundeerden uit het inwendige van het prisma naar de scheur. Aan de scheurwanden 
ontstond een oververzadiging van Ca2

+ - ionen en reactie [5.1] kon plaatsvinden (Edvardsen, 1999): 

 ��� +���� ↔ ��� +�� 5.1 
 
Anderzijds werden de proefstukken onderworpen aan nat/droog cycli. In de periodes van 
onderdompeling kon water de scheuren binnendringen. De scheuren werden gevormd op een 
ouderdom van 21 dagen, waardoor een klein aandeel van de cementdeeltjes nog niet volledig 
gehydrateerd was. Deze ongehydrateerde deeltjes konden door de aanwezigheid van het water een 
verdere hydratatie ondergaan, wat leidde tot vorming van extra calciumhydroxide. Dit zorgde 
gedeeltelijk voor een dichting van de scheuren. Een uur voor de aanvang van het microscopisch 
onderzoek werden de proefstukken uit het water of het medium gehaald. In deze droge periodes kon 
CO2 uit de lucht verder reageren met het gevormde calciumhydroxide uit de verdere hydratatie en 
calciumhydroxide die reeds in het verharde proefstuk aanwezig was. Op die manier werd nog meer 
calciumcarbonaat aangemaakt ([5.2]): 

 �� + �(��)� → ��� +��� 5.2 
 
In de literatuur werd vastgesteld dat autogeen herstel kan leiden tot de dichting van scheuren tot 
200 µm (Edvardsen, 1999; Jonkers et al., 2008b; Neville, 2002). Bij de referentieproefstukken in deze 
scriptie, werd een dichting van scheuren tot 400 à 500 µm vastgesteld en dit voor alle granulaten. 
Uitzonderlijk kon lokaal een afstand van ongeveer 700 µm overbrugd worden. Dit zijn uitzonderlijk 
hoge waarden en de nat/droog cycli hadden dus een grote invloed. Bovendien gaat het in veel gevallen 
om een lokale overbrugging van de scheur. De calciumcarbonaatkristallen konden in sommige 
gevallen weer loskomen bij onderdompeling in water of medium. Het gevonden resultaat is niet in 
overeenstemming met de waarnemingen uit het onderzoek van Standaert (2010). In haar onderzoek 
werden de gescheurde proefstukken microscopisch onderzocht na 7 dagen onderdompeling in water. 
Bij de referentieproefstukken werd geen precipitatie vastgesteld, zowel bij proefstukken met lava als 
geëxpandeerde kleikorrels. In het onderzoek van Wiktor en Jonkers (2011) werd wel precipitatie 
vastgesteld bij referentieproefstukken na 100 dagen onderdompeling in water. De maximale 
scheurwijdte die volledig kon worden gedicht, bedroeg echter slechts 180 µm. Dit is opnieuw veel 
kleiner dan de waarden die in deze scriptie gevonden werden. In het onderzoek van Standaert werden 
scheuren gevormd op een ouderdom van 28 dagen. In het onderzoek van Wiktor en Jonkers gebeurde 
dit op een ouderdom van 56 dagen. Hierdoor was het aandeel ongehydrateerde cementdeeltjes kleiner. 
Het verschil met 21 dagen is echter beperkt. De nat/droog cylci hadden de grootste invloed op de 
resultaten. In deze scriptie werden ook referentieproefstukken bewaard in medium. Er kon geen 
verschil worden vastgesteld tussen de precipitatie bij de proefstukken in de verschillende 
bewaaromstandigheden. Het medium kristalliseerde op het oppervlak van de proefstukken bij de 
droging voor het microscopisch onderzoek. Deze kristallen zorgden eveneens voor de dichting van 
enkele scheuren, maar het aandeel was zeer beperkt. De maximale scheurwijdtes die volledig werden 
overbrugd bij bewaring in medium, bedroegen eveneens 400 tot 500 µm voor alle granulaten. Bij 
kleinere scheuren werd algemeen een betere dichting vastgesteld dan bij de grotere. De scheurdichting 
was gelijkaardig voor alle granulaten.  
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Bij de proefstukken met enkel nutriënten, werden enkele praktische problemen vastgesteld. Op het 
moment van scheurvorming (21 dagen) waren de proefstukken nog niet volledig uitgehard en de 
hechting met de wapeningsstaaf was zwak. De trekproef creëerde daardoor grote, diepe scheuren die 
heel moeilijk opgevolgd konden worden. Het opnemen van de gescheurde prisma’s leidde tot het 
gedeeltelijk openen of dichtduwen van de scheuren aangezien de proefstukken los rond de wapening 
zaten. Bovendien werden de scheuren licht beschadigd bij de onderdompeling in water of medium 
omdat deeltjes konden loskomen van het oppervlak. De referentieproefstukken en proefstukken met 
nutriënten en bacteriën vertoonden deze problemen niet. De reeks met bacteriën was voldoende 
verhard op het moment dat de scheuren werden gevormd en de hechting met de wapening bleek 
voldoende. Nochtans werden evenveel nutriënten toegevoegd, op eenzelfde manier. Een verklaring 
kan zijn dat de bacteriën reeds een deel van de nutriënten verbruikten tijdens de verharding en in het 
inwendige calciumcarbonaat precipiteerden. Bij de proefstukken met nutriënten alleen werd weinig 
precipitatie vastgesteld. Heel lokaal werden kristallen gevormd, maar de dichting vormde geen 
aaneengesloten geheel. De kristallen konden daarom weer loskomen bij onderdompeling in water of 
medium. Voor alle granulaten kon lokaal een maximale scheurwijdte van 200 tot 300 µm volledig 
gedicht worden. Bewaring in medium leidde tot een betere scheurdichting, maar de verschillen met 
bewaring in water waren klein. Tussen de verschillende granulaten kon geen verschil in dichting 
worden waargenomen. De waarnemingen uit deze scriptie komen opnieuw niet overeen met de 
resultaten uit het onderzoek van Standaert. In haar onderzoek werd immers wel veel precipitatie 
vastgesteld bij de proefstukken met nutriënten. Een deel van de proefstukken bevatte daarbij een 
mengsel van voedingsbodem, calciumnitraat en calciumacetaat, een ander deel bevatte 
voedingsbodem, calciumnitraat en calciumlactaat. De precipitatie werd toegewezen aan het uitlogen 
van de nutriënten uit de granulaten waarna ze uitkristalliseerden op de scheurwanden. In deze scriptie 
werden de nutriënten eveneens geïmmobiliseerd in de poriën van de granulaten en dus zou uitloging 
ook mogelijk moeten zijn. Dit gebeurde echter niet of slechts in heel beperkte mate. Als de nutriënten 
immers waren vrijgekomen, zou de kristallisatie zichtbaar geweest zijn bij de proefstukken die in 
water werden bewaard. Bij bewaring in medium is er immers de invloed van het uitkristalliseren van 
het medium zelf waardoor de precipitatie niet met volledige zekerheid aan de inwendige nutriënten 
kan worden toegeschreven. Bij de proefstukken die in water werden bewaard, werd echter heel weinig 
precipitatie vastgesteld. De gevormde kristallen kunnen bovendien afkomstig zijn van de reactie van 
koolstofdioxide met calciumhydroxide ([5.2]).      

Bij de proefstukken waaraan nutriënten en bacteriën werden toegevoegd, kon veel precipitatie worden 
vastgesteld. Scheuren tot 250 à 330 µm konden lokaal volledig worden gedicht en dit voor alle 
granulaten en in beide bewaaromstandigheden (water/medium). De kleinste scheuren werden het best 
gedicht. In het onderzoek van Standaert werd eveneens precipitatie vastgesteld bij de proefstukken met 
lava en geëxpandeerde kleikorrels waaraan bacteriënsporen werden toegevoegd. Aangezien 
toevoeging van nutriënten alleen leidde tot een gelijkaardige precipitatie, kon de dichting niet worden 
toegewezen aan bacteriële werking. Wiktor en Jonkers (2011) stelden vast dat in proefstukken met 
bacteriënsporen scheuren tot 460 µm volledig werden gedicht na 100 dagen onderdompeling in water. 
De sporen werden daarbij geïmmobiliseerd in geëxpandeerde kleikorrels. In deze scriptie werd bij de 
meeste scheuren na twee weken bewaring reeds een zekere dichting vastgesteld. Na vier weken 
bewaring waren de scheurwijdtes verder afgenomen. Het bestek van het onderzoek was echter te 
beperkt om de proefstukken 100 dagen op te volgen en een vergelijking met het onderzoek van Wiktor 
en Jonkers met betrekking tot de maximaal gedichte scheurwijdte is dan ook moeilijk. Wiktor en 
Jonkers stelden vast dat de dichting kon worden toegeschreven aan de werking van de bacteriën. Bij 
hun referentieproefstukken werden immers scheuren tot maximaal 180 µm hersteld door autogene 
heling. Bovendien kon aan de hand van het zuurstofverbruik worden aangetoond dat de bacteriën 
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actief waren. In deze scriptie waren de scheuren die gedicht werden door autogeen herstel echter van 
eenzelfde grootteorde als de scheuren die gedicht werden bij de proefstukken met bacteriën. Er kan 
dus niet meteen gesteld worden dat de dichting te wijten is aan bacteriële werking. Nochtans konden 
Wang et al. (2011) aantonen dat Bacillus sphaericus in staat is om CaCO3 te precipiteren. In dat 
onderzoek werden de sporen beschermd door silicagel of polyurethaan. Ook in het onderzoek van 
Van Tittelboom et al. (2009) kon enkel CaCO3 - precipitatie waargenomen worden bij proefstukken 
waarbij bacteriën beschermd werden door silicagel, terwijl de afzettingen niet gevonden werden bij het 
gebruik van onbeschermde bacteriën. Dit wijst eveneens op de actieve werking van Bacillus 
sphaericus. In dit eindwerk is het echter niet helemaal uitgesloten dat bacteriële activiteit plaatsvond. 
De morfologie van de kristallen die de scheuren dichtten, was verschillend tussen de 
referentieproefstukken en de proefstukken met bacteriën. Dit was zo voor alle granulaten en voor 
beide bewaaromstandigheden. In de aanwezigheid van bacteriën bestond de dichting van sommige 
scheuren uit een dichte kristalstructuur waarbij de afzonderlijke kristallen moeilijker te onderscheiden 
waren. Het loskomen van kristallen bij onderdompeling kwam bij deze proefstukken slechts heel 
beperkt voor. Bij de referentieproefstukken werd de dichting gevormd door duidelijk te onderscheiden 
kristallen die in sommige gevallen niet vast verbonden waren met elkaar en met de scheurwanden. In 
proefstukken met bacteriën kwamen beide vormen voor. Vooral bij grotere scheuren werd dezelfde 
vorm als bij de referentieproefstukken waargenomen. De precipitatie werd echter niet in detail 
onderzocht. Wiktor en Jonkers (2011) stelden eveneens vast dat de morfologie verschilt in 
aanwezigheid van bacteriën.     

5.7.2 Waterpermeabiliteit 
De waterpermeabiliteitsproeven werden uitgevoerd nadat de gescheurde proefstukken drie weken 
ondergedompeld bleven in water of in medium. De autogene heling was dus reeds in grote mate 
opgetreden. Volgens Edvardsen (1999) treedt het grootste deel van de autogene heling door vorming 
van calciumcarbonaatkristallen vooral op binnen de eerste drie tot vijf dagen na blootstelling aan water 
voor volledig verzadigde proefstukken (§1.2.1.2, p.3). Ook de verdere hydratatie van cementdeeltjes 
had vooral gedurende deze periode plaatsgevonden. De proefstukken werden bovendien niet 
onderworpen aan nat/droog cycli, wat bij het microscopisch onderzoek wel het geval was.  

In voorgaand onderzoek (Aldea et al., 1999; Aldea et al., 2000a; Aldea et al., 2000b; Snoeck, 2011; 
Standaert, 2010; Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011) nam de k - waarde sterk af gedurende 
de eerste dagen van de metingen om daarna constant te worden. De daling werd toegeschreven aan 
autogene heling, het verder verzadigen van de proefstukken met water en het verdwijnen van 
luchtbellen uit de opstellingen. In deze scriptie werd door de langdurige verzadiging van de 
proefstukken voor de meeste reeksen een vrij constante waarde opgemeten vanaf het begin van de 
proef. Slechts voor enkele referentiereeksen en voor de reeksen met nutriënten en bacteriën met intacte 
Argex - korrels werd een duidelijke daling vastgesteld. Het verschil in k - waarde bleek echter enkel 
significant voor de bacteriële reeks met intacte Argex - korrels die in water werd bewaard. Het verder 
verzadigen van de proefstukken tijdens de eerste dagen van de metingen is hier praktisch uitgesloten 
aangezien alle proefstukken op eenzelfde manier werden verzadigd en de daling zou dus bij alle 
reeksen moeten optreden, wat niet het geval was. Autogene heling werd zoals vermeld ook grotendeels 
uitgesloten. Ingesloten luchtbellen kunnen in sommige gevallen een oorzaak zijn voor de daling, maar 
dit kan enkel zo zijn voor de referentiereeksen waarbij de daling effectief tijdens de eerste dagen 
plaatvond (Gebroken Argex REF Water, Argex REF Water). Bij de reeksen met nutriënten en 
bacteriën met Argex werd de daling pas duidelijk rond het einde van respectievelijk tweede en derde 
week voor de reeksen die bewaard werden in water en medium. Ook voor bepaalde referentiereeksen 
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trad de daling pas na enkele weken op (Lava REF Water, Argex REF Medium). Dalingen die op dat 
tijdstip aanvangen, zijn te wijten aan het verder dichtgaan van de scheuren.  

Bij de referentieproefstukken werd weinig precipitatie vastgesteld en de dichting vond dus vooral in 
het inwendige plaats. Dit resultaat komt niet overeen met de vaststellingen bij het microscopisch 
onderzoek waarbij net heel veel kristallen werden waargenomen bij de referentieproefstukken. Daaruit 
blijkt opnieuw dat de nat/droog cycli een grote invloed hadden op de resultaten. Bij de proefstukken 
van de waterpermeabiliteitsproef was het oppervlak bovenaan afgeschilferd. Deze losgekomen deeltjes 
konden inwendig de scheur blokkeren. Ook precipitatie in het inwendige van de scheuren kon een 
dichting veroorzaken. Dit kon echter niet waargenomen worden aan de hand van microscopisch 
onderzoek. De referentieproefstukken vertoonden een grote spreiding, zowel qua k - waarde als qua 
initiële scheurwijdte. De doorlatendheidscoëfficiënt varieerde voor alle granulaten initieel van 
4·10-9 m/s tot 4·10-5 m/s en na vier weken van 3·10-10 m/s tot 4·10-5 m/s. Dit is een veel grotere 
spreiding in vergelijking met bijvoorbeeld het onderzoek van Wang et al. (2011). De k - waarde voor 
de referentieproefstukken varieerde in het genoemde onderzoek na 30 dagen van 4·10-6 tot 7·10-6 m/s. 
De grote spreiding op de resultaten in deze scriptie is deels afkomstig van de grote variatie van de 
initiële scheurwijdtes. Deze varieerden voor alle granulaten van 45 µm tot 175 µm. De oorzaak 
daarvan is te vinden in het feit dat er slechts één LVDT werd gebruikt bij het uitvoeren van de 
splijtproef. Hierdoor werd enkel de scheurwijdte aan de bovenkant van de proefstukken gecontroleerd. 
In sommige gevallen liepen de scheuren niet volledig door over de hoogte van het proefstuk en de 
variatie van de scheurwijdtes onderaan was dan ook zeer groot. Bovendien kunnen bijkomende 
scheuren en verbindingen tussen scheuren een invloed hebben op de doorlatendheid. Deze secundaire 
scheuren werden echter niet opgemeten. Aldea et al.(1999) vond een toenemende k - waarde bij een 
toenemende scheurwijdte. Dit verband werd bij de referentieproefstukken in deze scriptie niet steeds 
gevonden. Enkel voor de referentiereeksen met lava werd deze trend duidelijk waargenomen. Voor 
andere reeksen daalde de permeabiliteit met toenemende scheurwijdte, voor nog andere reeksen was er 
geen verband te vinden. Er werden slechts drie proefstukken per reeks onderzocht. Dit is weinig om 
een echt verband op te stellen. Voor de referentieproefstukken leidde bewaring in water tot lagere 
waarden voor de permeabiliteit en bleek dus gunstiger te zijn dan bewaring in medium. Dit was het 
geval voor alle granulaten. Tussen de granulaten onderling werd geen verschil vastgesteld.  

Bij de proefstukken met nutriënten werd veel precipitatie waargenomen. Na afloop van de metingen 
werden in sommige gevallen kleine stalactieten en opeenhopingen van kristallen waargenomen aan de 
onderkant. Aan de bovenkant werd weinig precipitatie vastgesteld. Dit laatste was ook zo bij de andere 
reeksen. Bij elke meting liep het water immers door de scheur en dichtende materialen werden daarbij 
meegesleurd, waardoor de dichting vooral inwendig en aan de onderkant plaatsvond. Snoeck (2011) 
deed dezelfde vaststellingen. Aan de onderkant van de proefstukken werden in zijn onderzoek 
stalactieten waargenomen met een hoogte tot 2 cm voor de referentieproefstukken. Aan die 
proefstukken werden telkens PVA - vezels toegevoegd en de water/binder - factor was lager in 
vergelijking met de referenties in deze scriptie. In dit eindwerk bedroeg de maximale hoogte slechts 
een 900 µm. De stalactieten waren hol en droegen dan ook niet veel bij tot het dichten van de scheuren 
aangezien water nog steeds door de opening kon stromen. De precipitatie bij de proefstukken met 
enkel nutriënten was gelijkaardig aan de kristalvorming bij de proefstukken met bacteriën, zowel qua 
hoeveelheid als qua morfologie. Dit resultaat is in tegenspraak met het microscopisch onderzoek. 
Daarbij werd immers het minst precipitatie vastgesteld bij de proefstukken met enkel nutriënten. Bij 
de prisma’s voor het microscopisch onderzoek bevonden de scheuren zich echter diep in het proefstuk 
terwijl er enkel beelden werden genomen van de scheuren aan de oppervlakte. De precipitatie die in 
het inwendige werd gevormd, kon daarbij niet waargenomen worden. Het is dus niet uitgesloten dat er 
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toch scheurdichting plaatsvond bij het microscopisch onderzoek. Tijdens de waterpermeabiliteitsproef 
werd geen duidelijke daling van de k - waarde waargenomen bij de proefstukken met enkel nutriënten. 
De waterdoorlatendheidscoëfficiënt varieerde voor alle reeksen initieel tussen 3·10-7 m/s en 1·10-5 m/s 
en finaal tussen 1·10-8 m/s en 1·10-5 m/s. Dit lag binnen de spreiding voor de k - waarde van de 
referentieproefstukken. Toevoeging van nutriënten had dus geen invloed op de permeabiliteit. In geen 
enkel geval was het verschil tussen de begin - en eindwaarde significant en de meeste heling had dus 
reeds plaatsgevonden tijdens de bewaring vóór aanvang van de proef. Uit zowel 
waterpermeabiliteitstesten als microscopisch onderzoek blijkt dat de scheurdichting voor proefstukken 
met nutriënten algemeen zeer beperkt blijft. In overeenkomst met de literatuur (Aldea et al., 1999) 
werd bij deze reeksen wel een stijgend verband vastgesteld tussen de k - waarde en de initiële 
scheurwijdte. Het type granulaat had daarbij geen invloed. Er kon wel een kleine stijging van de 
initiële scheurwijdtes ten opzichte van de referentie vastgesteld worden. Er werden scheuren 
opgemeten tot 220 µm. De trend was analoog bij proefstukken met bacteriën. De spreiding op de 
scheurwijdtes was echter te groot om een echt besluit te kunnen trekken in verband met de invloed van 
nutriënten en bacteriën op de initiële scheurwijdte. Bij de proefstukken van het microscopisch 
onderzoek werd bovendien net een kleinere scheurwijdte opgemeten bij prisma’s met nutriënten en 
bacteriën. Hoewel de scheuren voor de waterpermeabiliteitsproef gevormd werden op een ouderdom 
van 14 dagen ten opzichte van 21 dagen bij het microscopisch onderzoek, kwam het probleem van 
onvoldoende verharding hier niet voor. Het was dus vooral de zwakke hechting met de wapening die 
voor een onstabiele scheurvorming zorgde bij het microscopisch onderzoek.     

Toevoeging van bacteriënsporen aan de proefstukken leidde niet tot een uitgesproken grotere, noch tot 
een kleinere permeabiliteit in vergelijking met de referentie. De k - waarde lag voor bacteriële 
proefstukken initieel binnen het bereik van 2·10-6 m/s en 3·10-5 m/s en finaal tussen 5·10-8 m/s en 
3·10-5 m/s, wat binnen de spreiding van de waarden voor de referentieproefstukken lag. Voor de 
initiële scheurwijdte waren de grenswaarden 45 µm en 270 µm. Voor de reeks met intacte Argex 
waaraan bacteriën werden toegevoegd en die in water werd bewaard, werd een significant verschil 
tussen begin - en eindwaarde van de permeabiliteitscoëfficiënt waargenomen. Het was de enige reeks 
in het hele onderzoek waarbij een significante daling werd vastgesteld. De afname werd het duidelijkst 
op het einde van de tweede week van de metingen of dus na vijf weken onderdompeling in water. Ook 
de reeks met intacte Argex en bacteriënsporen die in medium werd bewaard, vertoonde een duidelijke 
daling van de k - waarde. Deze daling vond plaats tussen de derde en vierde week van de metingen. 
Voor eenzelfde initiële permeabiliteit was de daling voor de bacteriële reeksen met intacte Argex 
groter dan voor de Argex - reeksen waaraan enkel nutriënten waren toegevoegd. In vergelijking met 
eenzelfde initiële k - waarde van de bacteriële reeksen van de andere granulaten was de daling in veel 
gevallen ook groter, maar het verschil was minder uitgesproken. Toevoeging van bacteriën leidde in 
het algemeen niet tot de laagste waarden voor de doorlatendheid. In het onderzoek van Standaert 
(2010) werd eveneens een significant verschil in k - waarde vastgesteld bij de reeks met intacte 
Argex - korrels waaraan bacteriënsporen werden toegevoegd. Het verschil werd daarbij bepaald tussen 
de k - waarde op respectievelijk de vijfde en vijftiende dag van de metingen. De permeabiliteitsproef 
werd in haar onderzoek meteen na de scheurvorming gestart. Het resultaat in deze scriptie komt niet 
echt overeen met die bevindingen. Hoewel er in beide onderzoeken een significante daling werd 
waargenomen, is er een groot verschil in het moment waarop deze daling plaatsvond. In deze scriptie 
bleef de k - waarde constant tot op het einde van de tweede week van de metingen voor de 
proefstukken die in water bewaard werden tot zelfs het einde van de derde week voor de proefstukken 
die in medium werden bewaard. Bij deze laatste reeks was het verschil niet significant, maar er werd 
wel een duidelijke daling vastgesteld. De gescheurde cilinders werden reeds drie weken in water of 
medium bewaard vooraleer de metingen van start gingen en de heling trad dus pas op na vijf tot zes 
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weken onderdompeling. De daling van de k - waarde in het onderzoek van Standaert was daarentegen 
reeds significant na twee weken. Bovendien maakte ze gebruik van de sporen van Bacillus cohnii. 
Deze bacteriën precipiteren calciumcarbonaat door oxidatie van organische zuren. Bacillus sphaericus 
maakt gebruik van de hydrolyse van ureum. Dit is een reactie die veel sneller optreedt. Aangezien in 
deze scriptie Bacillus sphaericus sporen werden gebruikt, zou de bacteriële heling dus sneller moeten 
optreden dan in het onderzoek van Standaert, wat in tegenspraak is met de bevindingen. Een mogelijke 
verklaring kan zijn dat er inderdaad reeds tijdens de eerste weken bewaring een beperkte zelfheling 
plaatsvond. Bij het microscopisch onderzoek werd immers reeds na twee weken bewaring in water of 
medium heel wat precipitatie waargenomen. Op langere termijn gaat de heling echter verder en wordt 
meer uitgesproken na ongeveer vijf tot zes weken bewaring. Als er bij andere granulaten bij de 
proefstukken met bacteriën al een daling werd vastgesteld, ving deze ook pas aan na drie weken van 
metingen (Lava NB Medium, gebroken Argex NB Medium). Het microscopisch onderzoek werd op 
vier weken afgerond en de heling die dan nog plaatsvond werd niet meer opgevolgd. In het onderzoek 
van Standaert werden de waterpermeabiliteitsproeven ook slechts gedurende 15 dagen uitgevoerd. De 
zelfheling op langere termijn werd dus evenmin onderzocht. Uit beide onderzoeken kan besloten 
worden dat er indicaties zijn dat bacteriële heling plaatsvindt bij immobilisatie in intacte kleikorrels, 
maar dit kan voorlopig onvoldoende worden aangetoond en onderzoek op langere termijn is 
noodzakelijk.  

Vergelijking met de literatuur toont aan dat de waarden voor de permeabiliteit die opgemeten werden 
in deze scriptie vrij hoog waren in vergelijking met onderzoeken waarbij de immobilisatie gebeurde 
aan de hand van silicagel of polyurethaan.  In het onderzoek van Van Tittelboom et al. (2009) werd 
Bacillus sphaericus beschermd door silicagel en manueel in de scheuren aangebracht. Er werden 
combinaties gemaakt met verschillende nutriënten (calciumchloride, calciumnitraat en 
calciumacetaat). Ten opzichte van de referentie (k - waarden tussen 1·10-6 m/s en 1·10-5 m/s) daalde de 
permeabiliteit na behandelingen met bacteriën in combinatie met elk van de nutriënten (tot waarden 
tussen 1·10-12 m/s en 1·10-9 m/s). Bij onbeschermde bacteriën werd geen daling waargenomen. De 
dichtende eigenschappen van silicagel hadden echter een grote invloed want ook bij het gebruik van 
geautoclaveerde bacteriën werd een sterke daling vastgesteld (tot k - waarde tussen 1·10-11 m/s en 
1·10-9 m/s). Er werd wel CaCO3 - precipitatie waargenomen bij proefstukken met levende bacteriën in 
tegenstelling tot proefstukken met geautoclaveerde bacteriën, wat erop wijst dat de bacteriën na 
immobilisatie toch zorgden voor een extra dichting door precipitatie van calciumcarbonaat. In het 
onderzoek van Wang et al. (2011) werden de sporen van Bacillus sphaericus geïmmobiliseerd in 
polyurethaan en silicagel en het geheel werd ingekapseld in glazen buisjes. Proefstukken met enkel 
silicagel hadden daarbij een k - waarde van ongeveer 10-6 m/s (gemeten op 30 dagen). Die waarde 
kwam overeen met de referentie. Toevoeging van bacteriënsporen van Bacillus sphaericus leidde tot 
een daling met twee grootteordes. De eindwaarden varieerden voor de bacteriële proefstukken met 
silicagel van 10-9 m/s tot 10-7 m/s. De afname van de doorlatendheid bij immobilisatie in polyurethaan 
was minder duidelijk (van 6·10-11 m/s tot 3·10-11 m/s voor sporen in PU na 30 dagen in vergelijking 
met een daling van 7·10-11 m/s tot 6·10-11 m/s na 30 met enkel PU). De kleine doorlatendheid bij deze 
proefstukken was vooral afkomstig van de goeie waterdichtingseigenschappen van polyurethaan. In 
deze scriptie varieerde de k - waarde op 28 dagen voor proefstukken met bacteriën tussen 4·10-8 m/s en 
2·10-5 m/s, wat enkele grootteordes hoger is dan bij de immobilisatie in silicagel of polyurethaan. Er 
werd ook geen duidelijke daling ten opzichte van de referentie vastgesteld in dit eindwerk, daar waar 
dit bij de andere onderzoeken wel het geval was. Polyurethaan en silicagel hebben veel betere 
waterdichtingseigenschappen in vergelijking met poreuze granulaten en bacteriën blijken ook nog 
steeds actief te zijn na immobilisatie in deze materialen. Hoewel verder onderzoek nog nodig is, lijkt 
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immobilisatie in silicagel of polyurethaan voorlopig een grotere potentieel te bieden, zeker met 
betrekking tot het verminderen van de waterdoorlatendheid.  

Algemeen werd weinig verschil gevonden tussen proefstukken die bewaard werden in water en 
proefstukken die bewaard werden in medium. Enkel voor de referentiereeksen bleek bewaring in water 
gunstiger te zijn. Bij het microscopisch onderzoek op de lange prisma’s werden bij proefstukken die 
bewaard werden in medium in sommige gevallen kristallen waargenomen die louter afkomstig waren 
van de neerslag van het medium. Op die manier werden sommige scheuren gedicht zonder dat er echt 
sprake was van zelfheling. Het effect was echter beperkt. Bij de proefstukken voor het 
waterpermeabiliteitsonderzoek werd deze neerslag niet waargenomen. Als er al een neerslag was bij 
aanvang van de proef, werd deze door het stromend water weggespoeld. Inwendig konden deze 
kristallen eventueel de scheur blokkeren, maar het verschil kwam niet duidelijk naar voor. Ook tussen 
de granulaten onderling werd weinig verschil opgemerkt. De mortelsamenstelling en het type 
granulaat hadden geen duidelijke invloed op de k - waarde. De grootteordes voor de doorlatendheid en 
de initiële scheurwijdtes lagen binnen hetzelfde bereik als bij het onderzoek van Standaert (Standaert, 
2010). In haar onderzoek werden andere nutriënten gebruikt (calciumlactaat, calciumacetaat, 
calciumnitraat en voedingsbodem). Het type nutriënt heeft dus ook geen invloed op de doorlatendheid 
van de proefstukken.  
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6 Besluit en verder onderzoek 

Beton is één van de meest gebruikte bouwmaterialen ter wereld. De hoge druksterkte en de vrijheid in 
vormgeving, zijn de grootste troeven. In ongescheurde toestand zijn betonnen constructies bovendien 
erg duurzaam. De lage treksterkte zorgt er echter voor dat er snel scheuren gevormd worden waardoor 
de levensduur sterk gereduceerd wordt. In deze scriptie werd onderzocht hoe bacteriën efficiënt 
kunnen ingezet worden om scheuren te dichten. In voorgaand onderzoek kon immers al worden 
vastgesteld dat bacterieel herstel veel potentieel heeft (De Belie & De Muynck, 2008; De Muynck et 
al., 2007; De Muynck et al., 2008; Jonkers & Schlangen, 2007, 2009; Jonkers et al., 2008a; Jonkers et 
al., 2008b; Ramakrishnan et al., 2001; Siddique & Chahal, 2011; Standaert, 2010; Van Tittelboom et 
al., 2009; Vanwettere, 2009; Wang et al., 2011; Wiktor & Jonkers, 2011).  

In de eerste fase van deze scriptie werd de invloed van de nutriënten op de buig- en druksterkte 
onderzocht. Calciumnitraat en ureum bleken geen al te nadelige invloed te hebben. Bij toevoeging van 
een massa ureum van 4% van de cementmassa waren de buig- en druksterkte nog aanvaardbaar, 
respectievelijk 6,82 ± 0,21 N/mm² en 63,76 ± 0,79 N/mm². De invloed van het gistextract was 
nadeliger. Toevoeging van 2 g/l leidde reeds tot een significante daling van de sterkte. Voor het 
zelfhelingsproces is het echter gunstig om zoveel mogelijk nutriënten toe te voegen. Daarom werd er 
geopteerd om toch 5 g/l toe te voegen in het verdere onderzoek. De buig- en druksterkte die bij deze 
concentratie werden bekomen, bedroegen respectievelijk 5,96 ± 0,13 N/mm² en 46,79 ± 1,81 N/mm². 
De nutriënten werden telkens in het aanmaakwater opgelost. Op die manier zijn ze echter volledig 
opgenomen in de mortelmatrix. Aan de hand van een TOC - test werd nagegaan of de nutriënten weer 
kunnen oplossen in water nadat ze zijn ingebed in de mortelmatrix. Er kon worden aangetoond dat 
meer dan de helft van de nutriënten opnieuw vrijkwam na 24 u in een waterige omgeving. Het 
oplossen van de nutriënten in het aanmaakwater verhinderde met andere woorden niet dat de 
nutriënten beschikbaar bleven voor de bacteriën.  

De tweede fase was het onderzoek naar de eigenschappen van de poreuze granulaten. De waarden 
voor de massadichtheid die bekomen werden uit een pyknometertest, kwamen goed overeen met de 
waarden uit de literatuur. Om de invloed van de poreuze granulaten op de buig- en druksterkte te 
onderzoeken, werden proefstukken aangemaakt waarbij verschillende zandfracties vervangen werden 
door de overeenkomstige fracties van de poreuze granulaten. De maximale stijging bedroeg 15% voor 
de buigsterkte (tot 8,50 ± 0,07 N/mm²) en 10% voor de druksterkte (tot 70,69 ± 1,68 N/mm²) na het 
vervangen van de volledige zandfractie van 2 tot 4 mm door lava. Voor intacte en gebroken 
Argex - korrels werd een daling van de sterkte vastgesteld. De grootste dalingen werden gevonden bij 
volledige en gelijktijdige vervanging van de zandfracties van 1 tot 2 mm en van 2 tot 4 mm. Voor 
intacte Argex - korrels bedroeg deze daling respectievelijk 8% en 23% voor buig- en druksterkte (tot 
6,79 ± 0,67 N/mm² en 49,25 ± 0,76 N/mm²) en voor gebroken granulaten was dit tot respectievelijk 
23% en 33% (tot 5,65 ± 0,15 N/mm² en 42,99 ± 0,79 N/mm²). De invloed van de verschillende 
granulaten op de sterkte is met andere woorden heel beperkt. Voor de drie granulaten werd er voor 
gekozen om in het verdere onderzoek enkel de volledige zandfractie van 2 tot 4 mm te vervangen. De 
kleinere granulaten breken immers moeilijker bij scheurvorming waardoor sporen en nutriënten 
minder gemakkelijk terug vrijkomen. De buig- en druksterktes die bekomen werden bij deze 
samenstellingen waren bovendien aanvaardbaar en  bedroegen respectievelijk 8,50 ± 0,07 N/mm² en 
70,69 ± 1,68 N/mm² voor lava, 7,17 ± 0,13 N/mm² en 57,03 ± 1,16 N/mm² voor intacte Argex - korrels 
en 6,39 ± 0,27 N/mm² en 49,07 ± 0,79 N/mm² voor gebroken kleikorrels.  
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Aan de hand van een pyknometertest kon een eerste inschatting gemaakt worden van de porositeit van 
de granulaten. De resultaten bevestigden wat visueel al kon worden waargenomen, namelijk dat lava 
het minst poreus is (7,31% en 9,53% voor respectievelijk fracties van 1 tot 2 mm en 2 tot 4 mm) en 
gebroken Argex het meest (37,34% en 36,93% voor respectievelijk fracties van 1 tot 2 mm en 2 tot 
4 mm). Intacte Argex - korrels hebben een porositeit die tussenin ligt, maar die dichter aansluit bij de 
waarden voor de gebroken granulaten, namelijk 27,28% en 21,24% voor respectievelijk de fractie van 
1 tot 2 mm en 2 tot 4 mm. Een meer nauwkeurig onderzoek naar de poriënstructuur werd uitgevoerd 
door middel van kwikporosimetrie. De gevonden waarden voor de porositeit waren hoger dan bij de 
pyknometertest, maar gaven dezelfde trend aan. Lava bleek ook hier het minst poreus (16,48 ± 0,69%) 
en gebroken Argex het meest (59,86 ± 0,44%). De intacte geëxpandeerde kleikorrels vertoonden 
opnieuw een tussengelegen waarde die nauwer aansloot bij de waarde voor de gebroken korrels 
(50,74 ± 2,66%). De intacte Argex - korrels hebben het grootste volume aan poriën met een diameter 
tussen 2 en 5 µm (11% van de totale porositeit, 5,5% van het totaal volume). Dit zijn de ideale 
afmetingen om bacteriënsporen van Bacillus sphaericus in te immobiliseren. De gebroken 
geëxpandeerde kleikorrels hebben bijna evenveel geschikte poriën (7% van de totale porositeit, 4% 
van het totaal volume), maar deze zijn wel gemakkelijker te bereiken want ze bevinden zich deels aan 
de buitenkant van de korrels. In lavagranulaten zijn 12% van alle poriën geschikt, maar dit is slechts 
2% van het totaal volume van de korrels. Op basis van porositeit lijken geëxpandeerde kleikorrels het 
meest geschikt, zowel de intacte als gebroken vorm. Bij de intacte granulaten is een groter volume van 
de korrel geschikt om de sporen in te immobiliseren, in de gebroken vorm zijn de poriën echter 
gemakkelijker te bereiken. Deze gebroken korrels zijn echter het meest nadelig voor de sterkte. Lava 
is het meest geschikt op basis van sterkte, maar heeft dan weer een minder geschikte poriënstructuur. 
De granulaten kunnen eventueel gecoat worden om te verhinderen dat bacteriënsporen uit de poriën 
spoelen tijdens het mengproces.  

In een derde stap werd gezocht naar een methode om meer nutriënten te kunnen toevoegen aan de 
proefstukken zonder de sterkte al te nadelig te beïnvloeden. Om voedingsstoffen in de poriën van de 
granulaten te incorporeren, werden de granulaten ondergedompeld in nutriëntenoplossing enerzijds en 
vacuümverzadigd met dezelfde oplossing anderzijds. Het onderdompelen van de granulaten in 
nutriëntenoplossing bleek niet praktisch, de vacuümverzadigingstechniek was daarom beter. 
Vervolgens werd onderzocht hoe de verschillende manieren van aanbrengen van de nutriënten de 
buig- en druksterkte beïnvloedde. Het oplossen van de nutriënten in het aanmaakwater bleek het meest 
nadelig voor de sterkte. Gelijktijdig mengen van 5 g/l gistextract, een massa ureum van 4% van de 
cementmassa en het dubbele van deze massa aan calciumnitraat in het aanmaakwater, zorgde voor een 
daling van de buig- en druksterkte tot respectievelijk 3,13 ± 0,09 N/mm² en 20,08 ± 1,00 N/mm². 
Wanneer dezelfde hoeveelheid nutriënten in de poriën van de poreuze granulaten werd ingebed, daalde 
de sterkte echter niet significant. De buigsterkte bedroeg nog 7,58 ± 0,38 N/mm² en de druksterkte 
64,11 ± 1,49 N/mm². Gelijktijdig toevoegen van de drie nutriënten (gistextract, calciumnitraat en 
ureum) leidde tot significant lagere sterktes dan het afzonderlijk toevoegen van de componenten 
(enerzijds gistextract, anderzijds calciumnitraat en ureum). Om de sterkte  minimaal te reduceren, is 
het dus beter de nutriënten in de granulaten te incorporeren en niet in het aanmaakwater op te lossen. 
Om na te gaan welke methode het meest nutriënten beschikbaar stelt voor de bacteriën, zou het nuttig 
kunnen zijn een TOC - test uit te voeren op proefstukken waarbij enerzijds nutriënten in het 
aanmaakwater werden opgelost en anderzijds dezelfde hoeveelheid nutriënten in de granulaten werden 
ingebed. Verder zouden ook proefstukken kunnen aangemaakt worden met bacteriën en nutriënten in 
de poriën van de granulaten enerzijds en met bacteriën en nutriënten in het aanmaakwater anderzijds. 
Een test op zelfheling (microscopisch onderzoek, waterpermeabiliteit,…) kan dan uitmaken welke 
nutriënten het meest bijdragen tot de heling. Op die manier kan de hoeveelheid nutriënten verder 
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geoptimaliseerd worden. Onnodig toevoegen van nutriënten die weinig of niet bijdragen tot het 
helingsproces, is immers ongunstig voor de sterkte en is economisch niet rendabel.   

In een laatste fase werd de zelfheling gecontroleerd. Het microscopisch onderzoek kon niet duidelijk 
aantonen dat er bacteriële activiteit plaatsvond. Er werd scheurdichting waargenomen bij de 
proefstukken met bacteriën, maar bij de referentieproefstukken werd eveneens veel precipitatie 
vastgesteld. Scheurwijdtes tot 400 à 500 µm konden lokaal volledig overbrugd worden door autogeen 
herstel en dit bij alle granulaten. Proefstukken die bewaard werden in water en in medium vertoonden 
een analoge dichting. Bij de referentieproefstukken kwamen sommige kristallen los bij de 
onderdompeling in water of medium waardoor de scheurwijdte weer toenam tussen twee en vier 
weken bewaring. De dichting is dus niet verzekerd. De grote hoeveelheid autogene heling kan te 
wijten zijn aan het onderwerpen van de proefstukken aan nat/droog cycli aangezien de proefstukken 
voor elk microscopisch onderzoek werden gedroogd en vervolgens weer werden ondergedompeld tot 
het volgende onderzoek. Om de invloed hiervan te beperken, zou het in de toekomst aangewezen zijn 
voor elke reeks een extra proefstuk aan te maken dat gedurende vier weken (of langer) in water of 
medium ondergedompeld blijft en dat slechts eenmalig (beperkt) wordt gedroogd op het einde van het 
onderzoek. Op die manier wordt een droging tussendoor vermeden. Bij de proefstukken met enkel 
nutriënten werden enkele praktische problemen vastgesteld bij het uitvoeren van het microscopisch 
onderzoek. Er was een onvoldoende verharding en de hechting met de wapeningsstaaf was zwak op 
het moment dat de trekproef voor de scheurvorming werd uitgevoerd. Bij het inkorten van de 
wapening kwamen brokstukken los en de gevormde scheuren werden mechanisch vervormd doordat 
ze geopend of dichtgeduwd werden bij het verplaatsen van de prisma’s. Een mogelijkheid is om 
scheuren te vormen op een ouderdom van 28 dagen zodat de proefstukken voldoende verhard zijn. 
Bovendien zou op die manier het aandeel ongehydrateerde cementdeeltjes iets kleiner zijn waardoor er 
minder autogene heling door verdere hydratatie zou optreden. Het verschil zal echter beperkt zijn. Het 
grootste probleem zit immers in een onvoldoende hechting met de wapening. Splijtproeven ter 
vorming van scheuren is daarom meer aangewezen dan de trekproef. Bij de proefstukken met enkel 
nutriënten werd het minst precipitatie vastgesteld. Scheurdichting kwam slechts heel lokaal voor en 
bestond steeds uit afzonderlijke kristallen. De dichting was bij deze reeksen iets beter bij bewaring in 
medium. Dit kan te wijten zijn aan het uitkristalliseren van het medium op de scheuroppervlakken. De 
maximale scheurwijdtes die konden worden gedicht, bedroegen 200 µm, 250 µm tot 320 µm voor 
respectievelijk lava, gebroken Argex en intacte Argex. De waarden gelden voor bewaring in water en 
in medium. De volledig gedichte scheuren waren echter eerder uitzonderingen. Bij de meeste scheuren 
werd slechts een gedeeltelijke dichting waargenomen en de waarden van de maximaal gedichte 
scheuren zijn dan ook eerder te zien als lokale dichtingen eerder dan een volledig gedichte scheur. Er 
werd meer precipitatie vastgesteld bij de proefstukken waaraan bacteriën werden toegevoegd in 
vergelijking met de proefstukken met enkel nutriënten. De reeks met bacteriën was wel voldoende 
verhard op het moment dat de scheuren werden gevormd en de hechting met de wapeningsstaaf bleek 
geen probleem. Mogelijks verbruiken de bacteriën tijdens de verharding reeds een deel van de 
nutriënten en precipiteren ze calciumcarbonaat in het inwendige van het proefstuk. In proefstukken 
met lava, intacte en gebroken Argex konden scheurwijdtes van 300 µm, 330 µm en 250 µm volledig 
overbrugd worden door precipitatie. De waarden gelden opnieuw voor bewaring in water en medium. 
Hoewel het mogelijk is dat deze scheurdichting te wijten is aan autogene heling, kan bacteriële 
werking toch niet volledig worden uitgesloten. De morfologie van de kristallen was immers anders bij 
de proefstukken met bacteriën in vergelijking met de referentieproefstukken. De dichting vormde een 
meer aaneengesloten geheel en het loskomen van kristallen bij onderdompeling in water of medium 
kwam praktisch niet voor. Deze vorm van dichting kwam niet bij alle scheuren voor. Diepgaander 
onderzoek van de gevormde kristalstructuren is echter nodig om verdere besluiten te trekken. In een 
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volgend onderzoek zou het interessant kunnen zijn om ook proefstukken met geautoclaveerde 
bacteriën aan te maken. Zo kan worden uitgemaakt of de scheurdichting te wijten is aan bacterieel 
herstel of aan autogene heling.  

Een tweede controle op zelfheling gebeurde aan de hand van een waterpermeabiliteitsproef. De 
proefstukken werden gescheurd op een ouderdom van twee weken, door middel van een splijtproef 
waarbij enkel de scheurwijdte aan de bovenkant van de proefstukken werd gecontroleerd. Bij sommige 
proefstukken liep de scheur niet volledig door tot de onderkant van het proefstuk en de spreiding op de 
initiële scheurwijdtes was dan ook groot. Het was beter geweest om een tweede LVDT aan te brengen 
op de andere kant van het proefstuk om zo scheurwijdtes aan beide zijden te controleren. De initiële 
scheurwijdte was voor alle granulaten van eenzelfde grootteorde. Toevoeging van nutriënten of 
nutriënten en bacteriën leidde tot een iets grotere initiële scheurwijdte, maar de spreiding was te groot 
om een echt besluit te kunnen trekken omtrent de invloed van nutriënten en bacteriën. Bij 
referentieproefstukken varieerde de scheurwijdte van 45 µm tot 175 µm, terwijl dit voor proefstukken 
met nutriënten of nutriënten en bacteriën respectievelijk van 45 µm tot 220 µm en 270 µm ging. De 
gescheurde proefstukken werden drie weken bewaard in water of in medium alvorens de 
permeabiliteitstest te starten. Gedurende deze eerste weken van bewaring kon het grootste deel van de 
autogene heling al plaatsvinden zodat deze invloed beperkt was tijdens de metingen zelf. De 
doorlatendheid van de referentieproefstukken vertoonde de grootste spreiding. Initieel varieerden de 
waarden tussen 4·10-9 m/s en 4·10-5 m/s, na 28 dagen was dit tussen 3·10-10 m/s en 4·10-5 m/s. Noch de 
mortelsamenstelling, noch het type granulaat bleek hierbij een duidelijke invloed te hebben. Bewaring 
in water leidde voor de referentieproefstukken bij alle granulaten tot de kleinste k - waarden en is dus 
iets gunstiger dan bewaring in medium. Enkel voor de referentie van lava die in water werd bewaard, 
werd een sterke daling vastgesteld die optrad in de loop van de derde week (van 7·10-6 m/s tot 
1·10-8m/s). De spreiding was echter groot en het verschil was niet significant. De waarden voor de 
permeabiliteit van de proefstukken met nutriënten en nutriënten en bacteriën lagen zowel initieel als na 
vier weken binnen de variatie van de waarden voor de referentiereeksen. Voor de reeksen met enkel 
nutriënten varieerde de waarde van 3·10-7 m/s tot 1·10-5 m/s bij het begin van de metingen en van 
1·10-8 m/s tot 1·10-5 m/s na 28 dagen. Voor de reeksen met bacteriën was dit respectievelijk van 
2·10-6 m/s tot 3·10-5 m/s en van 5·10-8 m/s tot 3·10-5 m/s. Toevoeging van nutriënten of nutriënten en 
bacteriën heeft dus geen negatieve invloed op de doorlatendheid in vergelijking met de referentie. 
Anderzijds leidt het gebruik van bacteriën ook niet tot een positief effect op de permeabiliteit in die 
zin dat de k - waarden niet lager waren dan voor de referentie. Er is in sommige gevallen echter wel 
een gunstig effect bij het toevoegen van bacteriën, namelijk een sterkere daling van de permeabiliteit. 
Bij de bacteriële reeks met intacte Argex korrels die bewaard werd in water, werd een significant 
verschil waargenomen tussen begin - en eindwaarde van de doorlatendheid. Dit was de enige reeks 
waarbij de daling significant was. De dalende trend kwam het sterkst tot uiting op het einde van de 
tweede week van de metingen. Voor dezelfde reeks die in medium werd bewaard, kon eveneens een 
duidelijke (maar niet significante) daling waargenomen worden. Deze vond plaats op het einde van de 
derde week van de metingen. Voor deze reeksen lijkt bewaring in water het meest gunstig te zijn, maar 
de verschillen met bewaring in medium waren klein. De significante daling van de k - waarde voor de 
bacteriële reeks met intacte Argex - korrels zou een indicatie kunnen zijn dat bacteriële heling heeft 
plaatsgevonden. De daling werd het sterkst na vijf weken van onderdompeling in water. Als er bij 
andere granulaten al een daling te zien was bij de proefstukken met bacteriën, dan deed deze zich ook 
voor rond de derde week van de metingen of dus na zes weken onderdompeling. Bacteriële heling kan 
dus op langere termijn plaatsvinden en het zou nuttig zijn om in de toekomst ook het microscopisch 
onderzoek langer dan vier weken uit te voeren. Bovendien kan op die manier worden nagegaan of de 
dichting duurzaam is. Na afloop van de metingen werden de proefstukken van de 
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waterpermeabiliteitsproef microscopisch onderzocht, maar hier werd geen verschil in morfologie 
tussen de geprecipiteerde kristallen waargenomen. Bij de reeksen met nutriënten en bij de reeksen met 
bacteriën werd eenzelfde hoeveelheid precipitatie vastgesteld die bovendien niet verschilde qua vorm. 
In sommige gevallen werden kleine stalactieten gevormd aan de onderkant van de proefstukken, zowel 
bij reeksen met enkel nutriënten als bij reeksen met bacteriën. Deze hadden een maximale hoogte van 
ongeveer 900 µm. De stalactieten waren echter hol en droegen dan ook niet bij tot het dichten van de 
scheuren aangezien water nog steeds door de opening kon stromen. Bij de referentiereeksen werd het 
minst precipitatie waargenomen en de dichting moet zich dan ook vooral inwendig voorgedaan 
hebben.  

Er zijn indicaties dat bacteriële werking effectief optreedt, maar een duidelijk bewijs ontbreekt. De 
poreuze granulaten die in deze scriptie werden gebruikt, lijken potentieel te hebben als bacteriële 
dragers. Uit het MIP - onderzoek bleek dat de poriënstructuur voor alle granulaten geschikt was. 
Bovendien werd bij het vervangen van de zandfractie van 2 tot 4 mm door de poreuze granulaten geen 
onaanvaardbare daling in sterkte vastgesteld. Immobilisatie in silicagel en polyurethaan lijkt voorlopig 
echter een groter potentieel te bieden, zeker wanneer een vergelijking wordt gemaakt op basis van 
waterpermeabiliteit (Van Tittelboom et al., 2009; Wang et al., 2011). Poreuze dragers hebben het 
voordeel dat ze compatibel zijn met de mortelmatrix en gemakkelijk met de andere bestanddelen 
gemengd kunnen worden. Ze hebben echter het nadeel dat de bacteriënsporen er relatief moeilijk in te 
immobiliseren zijn. Bij granulaten met grote poriën kunnen de sporen er immers uitspoelen tijdens het 
mengproces, bij te kleine poriën kunnen sporen er te moeilijk in. Gebroken Argex - korrels hebben de 
positieve eigenschap dat de poriën grotendeels aan de buitenkant van de korrels gesitueerd zijn en dus 
gemakkelijk te bereiken. Op die manier zijn de sporen echter minder beschermd dan bijvoorbeeld bij 
de immobilisatie in intacte kleikorrels waar de poriën meer binnenin de korrel zitten. Deze poriën zijn 
dan weer moeilijk te bereiken. Een poreuze structuur is bovendien zwakker dan een gesloten structuur 
en toevoeging van al te poreuze granulaten aan mortelmengsels reduceert de sterkte. Te sterke 
granulaten zijn daarentegen ook niet aangewezen aangezien deze niet breken bij scheurvorming 
waardoor de geïmmobiliseerde bacteriën niet opnieuw kunnen vrijkomen. Een geschikt poreus 
granulaat vinden is met andere woorden niet evident. Op basis van de resultaten lijken intacte 
geëxpandeerde kleikorrels de meeste mogelijkheden te bieden. Deze granulaten reduceren de sterkte 
slechts heel beperkt en hebben veel geschikte poriën. Bij de waterpermeabiliteitsproeven was dit ook 
het enige granulaat waarbij bacteriële heling niet uitgesloten was.   

Uit de resultaten blijkt dat bewaring in medium de bacteriële heling niet bevordert. Integendeel, bij de 
waterpermeabiliteitsproef werd het beste resultaat bekomen bij proefstukken die in water werden 
bewaard, zowel voor bacteriële proefstukken als voor de referentie. Bij het microscopisch onderzoek 
werd geen verschil vastgesteld. Onderdompeling in water en medium benadert de realiteit echter niet 
echt. De proefstukken bewaren in een (vochtige) kamer en besprenkelen met water zou een betere 
simulatie zijn voor een structuur die blootgesteld wordt aan regen. Zo kan worden nagegaan of er in 
werkelijke constructies voldoende watertoevoer is om bacteriële werking te stimuleren.  

De techniek om bacteriënsporen en nutriënten in te brengen is op dit moment nog behoorlijk 
tijdrovend en een verdere optimalisatie is nodig om het systeem economisch rendabel te maken. Er 
moet steeds een afweging gemaakt worden tussen de extra kosten om nutriënten en bacteriën toe te 
voegen en de winst die gemaakt wordt door de besparing in onderhoud van de structuur en de bouw 
van nieuwe constructies. Toenemende energieprijzen en een groeiend besef van de zorg voor het 
milieu bevorderen de vraag naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen. Bacterieel herstel past 
hierin en biedt daarom zeker mogelijkheden voor de toekomst.  
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