
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invloed van vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van 

cementgebonden materialen 

 

Timothy Bourgois, Dieter Vermeersch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promotoren: prof. dr. ir. Geert De Schutter, prof. dr. ir. Veerle Boel  

Begeleider: ir. Jeroen Dils 

 

Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van: 

Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde 
 
 
 
 
 
Vakgroep Bouwkundige Constructies  
Voorzitter: prof. dr. ir. Luc Taerwe  
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur  
Academiejaar: 2012-2013 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invloed van vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van 

cementgebonden materialen 

 

Timothy Bourgois, Dieter Vermeersch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promotoren: prof. dr. ir. Geert De Schutter, prof. dr. ir. Veerle Boel  

Begeleider: ir. Jeroen Dils 

 

Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van: 

Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde 
 
 
 
 
 
Vakgroep Bouwkundige Constructies  
Voorzitter: prof. dr. ir. Luc Taerwe  
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur  
Academiejaar: 2012-2013 
 
 



WOORD VOORAF 

 

Ter afsluiting van de studies Master in de Ingenieurswetenschappen, optie bouwkunde, aan de  

Universiteit Gent, werd deze eindverhandeling geschreven. De masterproef is een werk van 

lange adem en zou niet tot stand gekomen zijn zonder de hulp van een aantal mensen. Daarom 

willen wij graag deze mensen bedanken voor hun hulp en inzet.  

Eerst en vooral willen wij onze promotors prof. dr. ir. G. De Schutter en prof. dr. ir. V. Boel 

bedanken om ons de kans te bieden dit onderzoek te verrichten. Vooral het praktische aspect 

aan deze scriptie en de mogelijkheid om ons te verdiepen in de materie rond ultra hoog sterkte 

beton greep onze aandacht. Daarom zijn we zo dankbaar dat wij de kans kregen dit onderzoek 

te voeren. 

Verder willen we een woord van dank richten aan onze begeleider ir. J. Dils voor de sturende 

begeleiding tijdens het jaar. Met algemene vragen rond de masterproef konden we ons altijd 

tot hem wenden. Ook willen we hem bedanken om de metingen verder te zetten tijdens de 

examenperiode. 

Tevens willen we onze dank uiten aan Lic. S. De Buck en dhr. M. Scheerlinck voor het zaag -

en polijstwerk van de talrijke proefstukken. Voor technische hulp en tips, konden we steeds 

terecht bij de technische staf van het laboratorium Magnel. 

Graag nog een dankbetuiging aan alle docenten waarvan we tijdens onze studies les hebben 

gekregen. Zij brachten ons de nodige vaardigheden en kennis bij om deze masterproef tot een 

goed einde te leiden.  

Verder willen we onze ouders nog bedanken voor de steun. Zonder hen zou het niet mogelijk 

geweest zijn om onze studies aan te vatten en tot deze eindverhandeling te komen. Bedankt 

ook aan de vrienden en vriendinnen voor de steun tijdens het jaar. Ten slotte nog een woord 

van dank aan mej. E. Louwagie, ing. L. Delva, mevr. M. Dieryck die deze thesis hebben 

nagelezen en de typefouten eruit hebben gehaald. 

Timothy Bourgois  

Dieter Vermeersch  

Gent, juni 2013  



De auteurs geven de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en 

delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder 

de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de 

bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. 

 

The authors give permission to make this master dissertation available for consultation and to 

copy parts of this master dissertation for personal use. In the case of any other use, the 

limitations of the copyright have to be respected, in particular with regard to the obligation to 

state expressly the source when quoting results from this master dissertation. 

 

Datum: 03/06/2013 Handtekening: 

 

 

  



INVLOED VAN VACUÜM MENGEN OP DE VORST-DOOI 

WEERSTAND VAN CEMENTGEBONDEN MATERIALEN 
 

door 

 

Timothy Bourgois & Dieter Vermeersch 

 

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van: 

 

Master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde 
 

Promotoren:  prof. dr. ir. Geert De Schutter 

  prof. dr. ir. Veerle Boel 

Begeleider:  ir. Jeroen Dils 

Vakgroep Bouwkundige Constructies 

Voorzitter: prof. dr. ir. Luc Taerwe 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

Academiejaar: 2012-2013 

 

Samenvatting 

Ultra hoog sterkte beton is een betonsoort die druksterkten boven de 150 MPa kan weerstaan. 

Eigen aan deze betonsoort is het lage watergehalte en de geoptimaliseerde granulaire matrix. 

Het onderwerp krijgt wereldwijd veel aandacht en er werd reeds veel onderzoek verricht. 

Toch blijven de duurzaamheidseigenschappen van UHSB een apart en vaag iets. Specifiek 

wordt er in deze eindverhandeling dieper ingegaan op de resistentie tegen vorst-dooiycli, met 

en zonder dooizouten, en de invloed van het luchtgehalte op deze variabelen. Aan de hand van 

een vacuüm menger, die het luchtgehalte in het beton kan controleren, worden verschillende 

proefstukken vervaardigd. Deze worden afwisselend blootgesteld aan koude en warme 

temperaturen. Deze parameters werden onderzocht door splijtproeven, air-voidproeven en 

massaverliesmetingen uit te voeren. 

Trefwoorden: Ultra hoog sterkte beton • vacuüm mengen • vorst-dooi weerstand • 'salt-

scaling'  
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    Abstract: Ultra High-Performance Concrete (UHPC) is a 
cementitious material which can attain compressive strengths 
over 150MPa. UHPC is known for its low water content and 
optimized granular matrix. The subject has aroused a lot of 
interest and a lot of research has already been done, yet the 
durability properties of UHPC remain rather vague. In this 
study, the influence of air content on the freeze-thaw resistance 
and the scaling-effect of the concrete are evaluated. The concrete 
elements are batched with a vacuum mixer, so the air pressure 
could be regulated. These elements were alternately exposed to 
hot and cold temperatures to simulate freezing and thawing. To 
evaluate the parameters, air-void analyses, split cylinder tension 
tests and mass loss measurements were conducted. 

 

Keywords: Ultra-High Performance Concrete, UHPC, vacuum 
mixing, freeze-thaw resistance, salt-scaling 

I. INTRODUCTION 

Recently, a new class of concrete is produced. Ultra-High 

Performance Concrete (UHPC) shows an improved behaviour 

in terms of strength and durability properties, compared to 

ordinary concrete. Although much research has been 

conducted to investigate these properties, the effect of 

alternating freeze-thaw cycles on UHPC stays rather vague. 

This research mainly focuses on the influence of air content 

on the scaling-effect caused by de-icing salts and on the 

internal damage caused by freeze-thawing. Earlier studies [1] 

show that concrete with a reduced air content has a higher 

compressive strength. The purpose of this research is to 

evaluate whether or not this theorem also applies on the 

durability properties. 

II. BATCHING, CASTING & CURING 

The used mixes can be divided into two main groups, based 

on their composition. Mix7 is a RPC-mix ('Reactive Powder 

Concrete') and Mix11 is a UHPC-mix. The main difference 

between the two is the presence of basalt in the Mix11. Table 1 

and Table 2 show the composition of the mixes studied in this 

research. The used superplast is Glenium 51 con 35% and the 

used cement is CEM I 52,5 N HSR CBR. The W/C-factor for 

Mix7 is 0,18 and for Mix11 this is 0,16. 
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The two mixtures were also classified according to their air 

contents. Mixtures that were made with vacuum conditions 

(50 mbar) were denoted with 'V'. The other mixtures were 

denoted with 'GV'. Finally, some of the mixtures have been 

submitted to a heat treatment. These mixes are denoted with 

'W'. 

Table 1: Composition 'Mix7' 

Mix7 
Amount per m³ Weight factor 

[kg] [liter] [-] 

Cement 750,90 244,04 1,00 

Silica fume 235,58 105,54 0,31 

Sand M31 1032,71 389,70 1,38 

Flour M400 187,58 70,78 0,25 

Superplast 29,15 26,50 0,04 

Water 163,43 163,43 0,22 

Total 2342,11 1000,00 
 

Table 2: Composition 'Mix11' 

Mix11 
Amount per m³ Weight factor 

[kg] [liter] [-] 

Cement 655,43 213,01 1,00 

Silica fume 204,80 91,76 0,31 

Basalt 2/4 901,90 300,63 1,38 

Sand M31 450,63 170,05 0,69 

Flour M400 164,41 62,04 0,25 

Superplast 25,54 23,22 0,04 

Water 139,29 139,29 0,21 

Total 2542,01 1000,00 

 

Figure 1: Vacuum mixer 



To cast the specimens, an intensive Eirich vacuum mixer, type 

R, was used. The mixing time of the concrete was 

approximately six minutes. The demolding was performed, 48 

hours after the casting. Some of the elements were also heat 

treated. These elements were demolded, 48 hours after casting 

and then placed in a cure chamber. They cured for 48 hours at 

a temperature of 90°C. 

III. SALT-SCALING 

Deterioration of concrete due to salt-scaling is the 

phenomenon that occurs when concrete is exposed to freeze-

thaw cycles in combination with de-icing salts. For example, 

to keep roads drivable during winter periods, de-icing salts are 

used. In combination with freeze-thaw cycles, this often leads 

to peeling of the concrete surface in such a way that an 

irregular structure is obtained. UHPC has shown to have a 

better resistance against salt-scaling [2]. Therefore a study 

was conducted to investigate the influence of de-icing salts 

and freeze-thaw on this high strength concrete. 

 

Figure 2: Freeze-thaw cycles climate chamber 

The surface damage on twelve cylindrical UHPC-elements 

(d/h: 100 mm/50 mm) was measured. The samples were 

casted with both Mix7 and Mix11 compositions, under 

atmospheric and vacuum pressure. The elements were covered 

with a 3% NaCl-solution as prescribed in EN-1339. The 

freeze-thaw cycle was simulated in a climate chamber. The 

cycle is shown in Figure 2. 

To measure the damage, the mass loss of the elements was 

periodically determined. On regular base, the NaCl-solution 

was filtered with paper filters which afterwards were putted in 

the oven. The evolution in mass loss, after approximately 185 

cycles, for Mix7 is shown in Figure 3 and Figure 4. 

The mass loss for Mix7 after 185 cycles was approximately 

0,21 kg/m². The mass loss for Mix11 after 125 cycles was 

approximately 0,12 kg/m². This was also found by [3]. 

Vacuum mixing does not have a negative effect on the 

resistance against salt-scaling. Because UHPC naturally has a 

good resistance, it is not necessary to vacuum mix, if a scaling 

resistant mixture is wanted. Though it should be noted that 

this conclusion was formed for the limited number of 125 and 

185 cycles. The trend will probably remain (increasing mass 

loss) if the duration of the test is increased. Because the 

vacuum elements have a higher tensile strength, on the long 

term they could show less damage than the non-vacuum. 

 

Figure 3: Mass loss M7GV 

 

Figure 4: Mass loss M7V 

IV.  CHARACTERISATION 

With the characterisation of the mixtures, this research 

attempts to determine statistically correct values and the 

spread on these results. This has been done for both the 

mixtures. To obtain these values, compression tests, split 

cylinder tension tests and air-void analyses were performed. 

The tests were done with all possible combinations (GV, V, 

W). The results were summarized in Table 3 and Table 4, 

which can be found in the appendix.  

V. FREEZE-THAW RESISTANCE WITH CUBES 

In a first phase of the research, 16 concrete cubes (M7V and 

M7GV) were casted which were subjected to different 

temperature cycles. The cycles that were used, were based on 

the cycle proposed by NBN B 05-203 (-15°C to 15°C). 

Because the influence of more extreme temperatures also 

needed to be investigated, a proportion of the cubes were 

subjected to the cycle -35°C to 90°C. The internal damage due 

to the freeze-thawing was measured using an ultrasonic 

device. This device was capable of measuring the ultrasonic 

pulse velocity which can be used as a measurement for 

internal damage [4]. The pulse velocity was measured in two 

directions.  

The cubes that were subjected to the -15°C to 15°C cycle, 

have undergone 157 cycles and did not show any noticeable 

damage. The other cubes that were exposed to the -35°C to 

90°C cycle have a different behaviour. These cubes did show 

a noticeable degradation and ultimately failed after 10 cycles 

for the GV-mixtures and after 12 cycles for the V-mixtures. 
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Figure 5: Cube cycle -35°C to 90°C 

Figure 5 shows an example of one of these cubes. The 

degradation could be seen visually in the form of cracks that 

propagated on the surface, nevertheless the ultrasonic device 

did not show any damage signs. This is probably because the 

measurement was done in the core of the cube, while the 

damage propagated especially in the corners. Due to this 

shortcoming, a new way had to been found for measuring the 

internal damage. The solution for this problem was measuring 

the damage by doing split cylinder tension tests. Figure 6 and 

Figure 7 show two examples of the damage measured with the 

ultrasonic device and this for both cycles. 

 

Figure 6: M7GV -15°C to 15°C cycle 

 

Figure 7: M7GV -35°C to 90°C cycle 

VI.  FREEZE-THAW RESISTANCE WITH CYLINDERS 

Because the tests with the ultrasonic device did not yield 

optimal results, another solution needed to be found to 

measure the evolution of the damage due to freeze-thawing. 

Therefore cylindrical elements were casted, so split cylinder 

tension tests could be done. Because this test measures the 

tensile strength of an element and freeze-thawing appeals to 

this property, this could lead to interesting results. 

 

Figure 8: Split cylinder tension test 

The first tests were executed 28 days after casting, these 

values served as references. More tests were done on the 

elements once they were exposed to the different cycles. By 

doing this, the evolution of the damage could be found.  

Because a big difference was found between the two cycles, 

the decision was made to investigate different temperature 

cycles. This way, the influence of minimum and maximum 

temperatures could also be examined. The different cycles 

were -15°C to 15°C, -20°C to 30°C, -20°C to 50°C, -20°C to 

90°C, -35°C to 30°C, -35°C to 50°C and -35°C to 90°C. 

To investigate the influence of several mixtures and air 

contents, batches were made with the different conditions 

(Mix7, Mix11, GV, V). Because preliminary results showed a 

further hydration of the mixes (an increase in strength instead 

of a decrease), some of the elements were heat treated. By 

heat treating these elements, the effect of this hydration was 

eliminated. In total 56 batches were made and each batch 

consisted of 12 elements. 

As mentioned before, the evolution was monitored by doing 

split cylinder tension tests. This was done before the elements 

were subjected to the cycles and also afterwards on regular 

base. The line of thought that was used, was that the elements 

needed to be tested before they failed due to the freeze-

thawing damage, so the tests were done based on their results. 

If an element showed a noticeable decrease in strength, one 

knew they did not had long anymore before they would fail, 

so they needed to be tested. 

During the test period, a rather unusual fail mechanism 

occurred. Some of the elements cracked into two pieces. An 

example of this is given in Figure 9. This happened after a 

small amount of cycles and during the changing from cold to 

warm. 

 

Figure 9: Unusual fail mechanism 
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The cause of this failure can be explained, based on the 

following three phenomena: 

� Curing: Because some of the elements were heat 

treated, these elements were subjected to a primary 

thermal shock. The influence of this heat treatment 

was investigated by examining the microstructure of 

the elements with a microscope. The heat treated 

elements showed traces of cracks. Due to these 

cracks, the concrete is more susceptible to water 

absorption and freeze-thaw damage. 

� Thermal tension: The thermal shock that occurs 

when an element is placed from a colder to a warmer 

climate or vice versa, will cause thermal tensions. 

These tensions are dependent of the temperature 

difference, the used materials and the elasticity. The 

tensions were calculated using a one-dimensional 

model. The Mix11-elements are subjected to 

significantly lower tensions due to the basalt that is 

present in the mixture. Furthermore, the V-elements 

have greater tensions and lastly, a larger temperature 

difference results in a bigger tension. 

� Freeze-thawing: When water freezes in the pores, 

due to freezing of the concrete, pressure will start 

building up which can result into internal damage of 

the element. This effect is one of the main factors 

that were investigated in this research. 

By doing the split cylinder tension tests and monitoring the 

evolution of deterioration, a comparison between all the 

mixtures can be made. The comparison of the different mixes 

and cycles can be found in the figures, added in the appendix. 

One can conclude that the damage done by freeze-thawing is 

basically dependent of the temperature difference which the 

elements are subjected to. The elements that were subjected to 

the 50°C and 90°C cycles, showed a greater deterioration. 

Furthermore, the Mix7 deteriorates faster than the Mix11. 

These phenomena are easily explained using the thermal 

tension theory. The use of basalt in the Mix11, results in lower 

tensions. 

When extreme temperatures are applied, Mix11 should be 

used, as it has the biggest resistance against the thermal shock. 

When normal temperatures are applied, both mixtures can be 

used. 

The difference in air content and its result on the strength 

was clearly visible when using the Mix7. The Mix7V has a 

bigger primary strength and after deterioration its strength is 

still greater than the Mix7GV. Generally one can state that 

vacuum casted mixtures (Mix7V) are more resistant to freeze-

thawing than their counterparts, the atmospheric casted 

mixtures (Mix7GV), if extreme temperatures are applied. 

These results were also found doing the tests with the cubes, 

see chapter V. The vacuum mixtures lasted 2 cycles longer 

before failing, than the non-vacuum mixtures.  

This trend was not so clear using the Mix11, because the air 

content between V and GV-elements are not so different, see 

Table 4 in the appendix. 

VII.    CONCLUSIONS 

In this research, the influence of vacuum mixing on the 

durability properties of UHPC was examined. To do this, 

several batches; with different air contents were casted. The 

research was done, based on available literature and with 

newly obtained data. Finally, the following summary can be 

given: 

� The deterioration due to salt-scaling is practically 

the same for vacuum casted and atmospheric 

casted concretes. UHPC is very resistant against 

salt-scaling, values of 0,21 kg/m² after 185 cycles 

were found. 

� Vacuum mixing has a positive influence on the 

mechanical properties of UHPC. The tensile and 

compressive strength of vacuum casted concrete 

are noticeable higher. 

� Heat treated concretes show remarkable higher 

tensile and compressive strengths, but are more 

susceptible to freeze-thawing. This due to micro 

cracks that arise during the heat treatment. 

� The internal damage that occurs due to freeze-

thawing is mainly dependent of the temperature 

difference. Large differences result in large 

tensions. Elements subjected to wide temperature 

intervals will fail faster than the same elements 

subjected to a small interval. 

� The internal damage is also dependent of the used 

materials. Materials consisting out of basalt have a 

lower thermal expansion coefficient. That is why 

lower tensions arise in the elements in comparison 

with elements consisting out of quartz. 

� Vacuum casted mixtures (Mix7V) are more 

resistant to freeze-thawing than their counterparts 

the atmospheric casted mixtures (Mix7GV), when 

extreme temperatures are applied. 
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APPENDIX 

Table 3: Characterisation mechanical properties 

Mix 

Compressive strength 

28 days [MPa] 

Split tensile strength 

7 days [MPa] 

Split tensile strength 

28 days [MPa] 

Samples Mean St. Dev. Samples Mean St. Dev. Samples Mean St. Dev. 

M7GV 3 124,93 4,77 4 10,80 1,75 13 13,93 1,67 

M7V 4 144,96 11,68 3 14,06 1,05 13 15,69 1,91 

M7GVW 3 167,32 7,51 4 16,29 1,53 13 16,06 2,26 

M7VW 3 208,62 7,00 5 17,62 3,11 13 17,74 2,11 

M11GV 3 144,24 4,45 4 10,69 2,51 13 13,46 2,14 

M11V 3 152,62 6,23 4 12,61 1,53 13 13,80 1,18 

M11GVW 3 168,10 5,04 5 13,58 3,35 10 13,98 2,09 

M11VW 5 194,94 5,26 5 13,15 3,61 13 13,37 2,19 

Table 4: Characterisation Air-void analyses 

Mix Samples 

Air 

[%] 

Spec. Surface 

[mm²] 

Spacing factor 

[mm] 

Mean St. Dev. Mean St. Dev. Mean St. Dev. 

M7GV 7 6,46 0,68 23,33 2,10 0,28 0,03 

M7GVW 4 5,54 0,61 21,80 2,71 0,32 0,05 

M7V 8 2,38 0,83 20,26 0,94 0,51 0,07 

M7VW 6 2,12 0,39 19,46 1,99 0,55 0,06 

M11GV 7 2,97 0,71 18,45 2,11 0,47 0,07 

M11GVW 4 2,63 0,34 17,86 3,26 0,51 0,08 

M11V 4 1,64 0,74 22,83 2,35 0,51 0,11 

M11VW 3 0,8 0,38 17,91 8,19 0,94 0,27 
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LIJST MET SYMBOLEN  
 

α Specifieke oppervlakte mm
-1 

αt Thermische uitzettingscoëfficiënt 1/°C 

εc Lengteverandering na c cycli - 

η Dynamische viscositeit van de vloeistof Pa.s 

θ Temperatuur °C 

θ0 Temperatuur aan de zijkant °C 

θm Temperatuur in het midden °C 

ρα,β,γ Massadichtheid van de vaste materialen α,β,γ kg/m³ 

ρw Massadichtheid water kg/m³ 

σ Standaardafwijking - 

σth Thermische spanning N/mm² 

σ(y) Inwendige spanning in functie van coördinaat N/mm² 

φ Pakkingsdichtheid - 

 

------------------ 

 

a Luchtgehalte % 

A Dwarsdoorsnede m² 

c Aantal cycli - 

d Afmeting betondoorsnede mm 

D Diameter van het proefstuk mm 

DF Duurzaamheidsfactor % 

ea Gemiddelde thermische uitzettingscoëfficiënt 1/°C 

emc Verzadigingsgehalte 1/°C 

E Elasticiteitsmodulus N/mm² 

fc Druksterkte N/mm² 

fck Karakteristieke druksterkte N/mm² 

fcm Gemiddelde druksterkte N/mm² 

fct Rechtstreekse treksterkte N/mm² 

fct, sp Splijttreksterkte N/mm² 

F(s) Philleo factor mm 

Fmax Breukbelasting N 

Dh Drukgradiënt Pa 

k Permeabiliteit darcy of m² 

l Lengte van het proefstuk mm 

lvloei Lengte van het vloeipad m 

lmean Gemiddelde koordelengte mm 
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L Powers spacing factor mm 

L0 Lengte na 0 cycli m 

Lc Lengte na c cycli m 

mhuidig Huidig aantal cycli - 

mplan Gepland aantal cycli - 

M Massa kg 

n Aantal metingen - 

n0 Frequentie na 0 cycli Hz 

nc Frequentie na c cycli Hz 

N Aantal doorlopen air-voids - 

p Betongehalte % 

Pc Relatieve dynamische modulus na c cycli - 

Q Debiet m³/s 

Rα,β,γ 
Volume ratio van materiaal α,β of γ t.o.v. totaal volume 

vaste materialen 
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RDM Relatief dynamische modulus % 

R.V. Relatieve vochtigheid % 

s Distributie parameter - 

t Tijd h 

Ta Totaal afgelegde afstand door luchtbellen mm 

Tc Totaal afgelegde afstand door beton mm 

Tt Totaal afgelegde afstand door beton en luchtbellen mm 

uw 

Verhouding volume water t.o.v. totaal volume vaste 

materialen 
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v Voortplantingssnelheid na 0 cycli m/s 

vc Voortplantingssnelheid na c cycli m/s 

V Volume m³ 

y Plaatselijke coördinaat doorsnede mm 
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LIJST MET AFKORTINGEN 
 

AEA Air entraining admicture 
 

AVA Air-void analysis 

h/d Hoogte t.o.v. diameter 

HSB Hoog sterkte beton 

M7GV Mix 7 geen-vacuüm 

M11GV Mix 11 geen-vacuüm 

M7GVW Mix 7 geen-vacuüm warmtebehandeld 

M11GVW Mix 11 geen-vacuüm warmtebehandeld 

M7V Mix 7 vacuüm 

M11V Mix 11 vacuüm 

M7VW Mix 7 vacuüm warmtebehandeld 

M11VW Mix 11 vacuüm warmtebehandeld 

NB Normaal beton 

RPC Reactive powder concrete 

UHPC Ultra-high performance concrete 

UHSB Ultra hoog sterkte beton 

W/C Water/cement ratio 

SF/C Silicafume/cement ratio 
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INLEIDING 
 

Recent wordt een nieuw type beton op de markt gebracht. Ultra hoog sterkte beton vertoont 

een verbeterd gedrag op het vlak van mechanische- en duurzaamheidseigenschappen in 

vergelijking met traditioneel beton. Over de jaren heen werd reeds veel onderzoek besteed aan 

het onderwerp, toch blijft het effect van vorst-dooicycli op UHSB iets vaags. Deze thesis 

probeert de invloed van een gereduceerd luchtgehalte op de vries-dooi eigenschappen vast te 

leggen. 

De eindverhandeling wordt traditioneel opgebouwd. Dit wil zeggen dat voorafgaand aan het 

onderzoek er een studie wordt verricht in hoe verre dit onderwerp reeds ontwikkeld is. 

Hiervoor wordt er vooral gebaseerd op wetenschappelijke artikels en normen die onderwerpen 

zoals UHSB, vorst-dooi weerstand, 'salt-scaling' en proefmethodes aansnijden. Dit deel 

verschaft m.a.w. de theoretische achtergrond die nodig is om het onderzoek aan te vatten. 

Het onderzoek wordt gestart met het meegeven van de gebruikte betonsamenstellingen, 

handelingen en de toegepaste naamgeving. Vervolgens worden de karakteristieke 

eigenschappen van de gebruikte betonsoorten besproken. Hierbij komen zowel de 

microstructuur als de mechanische eigenschappen van het beton aan bod. Er worden tevens 

verbanden gelegd tussen beiden.  

Om de invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooiweerstand te onderzoeken, werden 

vergelijkende proeven uitgevoerd tussen vacuüm gemengde proefstukken en onder 

atmosferische druk gemengde proefstukken. Dit werd gedaan voor twee verschillende 

betonsamenstellingen. In een volgend stadium worden de resultaten van deze vergelijkende 

proeven weergegeven. Er worden testen gedaan om de schadefenomenen ten gevolge van 

'salt-scaling' en vorst-dooi te analyseren. Het schadegeval 'salt-scaling' wordt onderzocht door 

de massaverliezen met vaste regelmaat op te meten. De vorst-dooi weerstand wordt in een 

eerste fase onderzocht aan de hand van ultrasone metingen. In een tweede fase gebeurt dit aan 

de hand van splijtproeven op cilinders, waaruit dan de evolutie van de aftakeling volgt. De 

resultaten worden grondig geëvalueerd om zo tot gefundeerde conclusies te komen.  
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LITERATUURSTUDIE 
 

1 Ultra hoog sterkte beton 

1.1 Inleiding 

Over de jaren heen werd er veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van materialen die 

een cementmatrix bezitten. Dit met het oog op het bereiken van betere mechanische 

eigenschappen en het verbeteren van de duurzaamheid. Om deze optimalisatie mogelijk te 

maken werden verschillende mogelijkheden onderzocht. Hiervoor werd zowel naar de 

samenstelling, mixmethode als naar de nabehandelingsmethode gekeken. Deze verbeteringen 

leidden tot het ontstaan van ultra hoog sterkte beton of kortweg UHSB. Dit materiaal 

weerstaat druksterkten die over de 150 MPa reiken. Omdat UHSB zowel een hoge druksterkte 

als duurzaamheid bezit, kan deze ingezet worden op plaatsen waar strenge eisen gelden. 

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn de bruggenbouw, hoogbouw en booreilanden.  

  

1.2 Definitie 

Een eenduidige definitie die UHSB volledig beschrijft, is er tot op heden niet. De reden 

hiervoor is omdat er steeds verder onderzoek in deze categorie gedaan wordt. Hierdoor wordt 

steeds betere en sterkere UHSB bekomen. Eenvoudig beschreven is ultra hoog sterkte beton 

een cementgebonden materiaal dat bestaat uit een geoptimaliseerd granulaire matrix en dat 

bovendien een W/C-factor lager dan 0,25 bezit. Volgens de norm NBN EN 206-1:2001 wordt 

beton met een druksterkteklasse hoger dan C50/60 beschouwd als hoog sterkte beton (Minne, 

2009). Verschillende bronnen (Wille et al., 2011); (Graybeal & Tanesi, 2007); (Ahlborn, 

Peuse & Misson, 2008) beschrijven UHSB zijnde beton met een druksterkte die groter is dan 

150 MPa. Deze waarde kan echter nog groter worden als er een warmtebehandeling aan te pas 

komt. 
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1.3 Samenstelling 

1.3.1 Inleiding 

Met UHSB kunnen heel hoge sterktes behaald worden en dit door een aantal factoren in het 

mengsel te beïnvloeden. (Pierre & Cheyrezy, 1995) spitsten zich toe op drie basisprincipes 

wat het materiaal betreft, namelijk: 

� De homogeniteit verbeteren en kans op scheurvorming reduceren door de eliminatie 

van de grove granulaten. 

� De densiteit verbeteren door de granulaire matrix te optimaliseren. 

� Toevoeging van staalvezels om de ductiliteit te verzekeren, dit is in sommige 

toepassingen echter niet noodzakelijk. 

De eerste twee regels verzekeren een hoge druksterkte maar zonder merkbaar hogere 

ductiliteit. Deze laatste factor kan echter merkbaar verbeterd worden door de toevoeging van 

staalvezels. Indien dit toegepast wordt, kan er gesproken worden van 'vezel versterkt ultra 

hoog sterkte beton' of kortweg vvUHSB. Door het aanwenden van vezels, verandert het beton 

in een composiet materiaal.  

Verder verschillen de gebruikte materialen niet veel van een traditioneel beton. Zo worden 

ook granulaten, cement en water gebruikt. Hier bovenop worden echter nog toeslagstoffen en 

vulstoffen aan toegevoegd. In Tabel 1 wordt een vergelijking gegeven tussen normaal beton, 

hoge sterkte beton en ultra hoog sterkte beton (Vãn Tuãn, 2011). Het verschil met een 

conventioneel beton zit hoofdzakelijk in de verhoudingen van de gebruikte stoffen. In dit 

hoofdstuk zal wat dieper ingegaan worden op de verschillende stoffen en hun effect op het 

eindresultaat dat bekomen wordt bij het gebruik ervan. 
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Tabel 1: Vergelijking materiaalkarakteristieken NB - HSB - UHSB (Vãn Tuãn, 2011) 

Materiaalkarakteristieken NB HSB UHSB 

Portland cement [kg/m³] < 400 400 600 - 1000 

Grof granulaat [kg/m³] ≈ 1000 900 - 

Zand [kg/m³] ≈ 700 600 1000 - 2000 

Silica fume [kg/m³] - 40 50 - 300 

Superplastificeerder [kg/m³] - 5 10 - 70 

Water [kg/m³] > 200 100 - 150 110 - 260 

W/C-ratio 0,40 - 0,70 0,24 - 0,38 0,14-0,27 

Maximale afmeting granulaat [mm] 19,0 - 25,5 9,5 - 12,5 0,15 - 0,6 

Mechanische eigenschappen na 28 dagen 

Densiteit [kg/m³] 2000 - 2800 2000 - 2800 2320 - 2760 

Porositeit [%] 20 - 25 10 - 15 2 - 6 

Druksterkte [MPa] < 60 60 - 100 > 150 

Duurzaamheidseigenschappen na 28 dagen 

Vorst-dooi weerstand 10% 90% 100% 

Massaverlies tgv 'Salt-scaling' 

[kg/m²] 
> 1 0,078 0,01 

 

1.3.2 Water 

Kenmerkend bij ultra hoog sterkte beton is de lage water/cement ratio, die ongeveer 0,2-0,25 

kan bedragen. Bij een traditioneel beton ligt deze factor tussen de 0,4 en 0,65. De 

water/cement ratio heeft een grote invloed op de uiteindelijke betondruksterkte, zo worden 

hogere druksterkten gevonden bij lagere W/C-factoren. (Wille et al., 2011) stelt een W/C-ratio 

van 0,16-0,27 voor om een goed verwerkbaar mengsel te verkrijgen. Dit weliswaar op 

voorwaarde dat er gewerkt wordt met een goede superplastificeerder. 
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Grafiek 1: Invloed W/C ratio op druksterkte (Wille et al., 2011
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1.3.4 Vulstoffen 

1.3.4.1 Inleiding 

Het gebruik van een lage water/cement ratio en de toevoeging van superplastificeerder leidt 

tot een compacter beton. De transitiezone tussen de granulaten en de cementsteen blijft echter 

onveranderd en wordt niet compacter. Deze zone die slechts 40 µm breed is, blijft poreus en 

zwak. Dit terwijl deze transitiezone een heel cruciale rol speelt in de krachtsverdeling (De 

Schutter & Apers, 2007). 

Om deze zone en de cementlijm te versterken 

worden vulstoffen of fillers aangewend. Dit 

zijn inerte, puzzolane stoffen die meestal 

kleiner zijn dan 80 µm en die als doel hebben 

de kleine holtes in de overgangszone op te 

vullen. De rol van superplastificeerder is in dit 

proces cruciaal om vlokvorming te vermijden. 

Hierdoor wordt een dichtere structuur 

bekomen, wat leidt tot verbeterde mechanische 

eigenschappen. De meest toegepaste fillers zijn 

vliegas, kalksteenfiller, gemalen kwarts, 

gemalen hoogovenslakken en silica fume. Hiervan is silica fume de meest effectieve. Naast 

deze fillers werkt ook het niet gehydrateerd deel van het cement als vulstof. Dit als gevolg 

van de lage water/cement ratio (Ladang, 2009); (De Schutter & Apers, 2007). 

De toevoeging van fillers zorgt zoals eerder vermeld voor een dichtere pakking met als 

rechtstreeks gevolg betere mechanische eigenschappen en een kleinere doordringbaarheid. De 

additie van vulstoffen heeft echter ook een invloed op de scheurvorming. Bij traditioneel 

beton zullen de krachten via het grind worden afgedragen. Dit grind is het sterkste element in 

de structuur maar bepaalt echter niet de sterkte van het beton. Het beton zal namelijk 

bezwijken doordat de cementsteen te zwak is. Bij UHSB is dit net andersom, door de 

toevoeging van de filler zullen de krachten via het verharde cementsteen kunnen afgedragen 

worden en zal de zwakke schakel het grind zijn (Van Rijen, 2012). 

 

 

 

Figuur 1: Microscopisch niveau cement (links) en 

silica fume (rechts) (Holland, 2005); Witte 

linkerstreep bij silica fume is 1 µm. 
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1.3.4.2 Silica fume 

Andere benamingen voor deze vulstof zijn o.a. microsilica en gecondenseerd 

microsiliciumdioxide. Het is een restproduct van silicium en ferrosilicium legeringen. Het 

product wordt opgevangen in een proces waarbij kwarts wordt gereduceerd tot koolstof. 

Hierbij komt een damp vrij die na afkoeling en condensatie uiterst kleine siliciumoxide-

bolletjes vormt. De gemiddelde diameter van deze bolletjes bedraagt tussen de 0,1 en 0,2 µm. 

Bovenal bezitten ze zeer puzzolane eigenschappen en een uiterst hoge fijnheid. In Bijlage A 

kan een fiche worden teruggevonden van Elkem Microsilica
®
 Grade 940, de toegepaste silica 

fume in het onderzoek. 

Volgens (de Larrard, 1989); (Pierre & Cheyrezy, 1995) berust het gebruik van silica fume in 

UHSB zich grotendeels op drie hoofdredenen: 

� Vullen van de holtes tussen de volgende grotere korrelklasse zijnde de cementkorrels. 

Dit resulteert in een verminderde waterbehoefte. 

� Verbeteren van de reologische eigenschappen door het 'smeereffect' veroorzaakt door 

de hoge sfericiteit van de deeltjes. 

� Produceren van secundaire hydrataties door de puzzolane reactie met 

calciumhydroxide komende van de hydratatie van het portlandcement. 

De verhouding tussen silica fume en cement wordt doorgaans op 0,2-0,3 gehouden met als 

optimaal punt 0,25. Dit komt overeen met een optimale dichtheid en de hoogst mechanische 

eigenschappen. Grafiek 2 geeft visueel de betondruksterkte bij verschillende ratio's weer 

(Park et al., 2008); (Wille et al., 2011).  

 

Grafiek 2: Invloed SF/C ratio op de druksterkte (Park et al., 2008) 
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Verder zorgt een stijging van de hoeveelheid silica fume voor een reductie van de hoeveelheid 

ingesloten lucht. Dit heeft echter een nadelig effect op de vorst-dooi weerstand, dit wordt 

uitgebreid uitgelegd in hoofdstuk '2 Vorst-dooi weerstand'. Dit probleem kan verholpen 

worden door het gebruik van een luchtbelvormer. De luchtbelvormer creëert een uniforme 

verdeling van microscopisch kleine holten in het beton. Deze verdeling zorgt voor een betere 

bescherming tegen vorst- en dooicycli (Bouzoubaâ et al., 2002); (Braem, 2011). 

Afgezien van de goede eigenschappen van silica fume, zijn er echter ook enkele nadelen aan 

verbonden. Zo is silica fume een afvalstof van de industrie en hierdoor slechts beperkt 

beschikbaar en relatief duur. Verder geeft de filler soms een donkere kleur af door de 

aanwezigheid van ongebrande kool. Dit kan het esthetisch karakter van het beton drastisch 

verminderen. Tenslotte kan silica fume door zijn uiterst kleine korrelgrootte aanzien worden 

als een stof met een lichte toxiciteit, wat een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Deze 

nadelen zorgen voor een opening tot onderzoek naar alternatieve fillers.  
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1.3.5 Toeslagstoffen 

1.3.5.1 Inleiding 

Lange tijd werd om beton te maken enkel water, cement en granulaten gebruikt. Hierbij had 

water een dubbele rol. Het water zorgde immers voor een goede verwerkbaarheid en het op 

gang brengen van de cementhydratatie. Om tot een goede verwerkbaarheid te komen, wordt 

meer water gebruikt dan wat strikt nodig is voor de hydratatie. Dit heeft als gevolg dat het 

overtollige water zich in de structuur verspreidt en op deze manier een netwerk van poriën 

vormt. Dit resulteert in een zwakkere betonstructuur. Zoals werd vermeld in paragraaf '1.3.2 

Water', hoeft een lage water/cement ratio niet altijd een slechte verwerkbaarheid te betekenen. 

Door het ontstaan van de superplastificeerders is het mogelijk om een vloeibaarder mengsel te 

produceren en dit zonder toevoeging van extra water (De Schutter & Apers, 2007). 

1.3.5.2 Werking theoretisch 

In een colloïdaal systeem, een systeem waarbij een substantie uniform verdeeld is in een 

andere substantie, botsen de aanwezige deeltjes met elkaar door convectie, zwaartekracht en 

andere krachtswerkingen aangrijpend op de deeltjes. Als resultaat kunnen deze botsingen 

zorgen voor vlokvorming en een destabilisatie veroorzaken van het colloïdaal systeem. 

Wanneer een deeltje op een kleine afstand van een ander deeltje gebracht wordt, worden deze 

tot elkaar aangetrokken door de Vanderwaalskracht. Dit is een zeer zwakke 

elektromagnetische kracht tussen atomen of moleculen. De kracht berust op de interactie 

tussen dipolen. Wanneer geen tegenwerkende, afstotende kracht aanwezig is zullen deze 

deeltjes aggregeren en vlokken vormen. Het systeem wordt gedestabiliseerd. Om een stabiel 

systeem te bekomen zal m.a.w. een afstotende kracht aanwezig dienen te zijn om evenwicht te 

maken met de Vanderwaalskracht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen twee 

mechanismen namelijk elektrostatische stabilisatie en stabilisatie met polymeren. 

� Elektrostatische stabilisatie 

Dit is het mechanisme waarbij de Vanderwaalskrachten worden tegengewerkt door de 

afstotende Coulombkrachten, werkend tussen negatief geladen deeltjes. Dit mechanisme 

steunt op het 'elektrisch dubbele laag' fenomeen. Hierbij krijgen de colloïdale deeltjes een 

negatieve lading wanneer de negatieve ionen van het dispersiemedium geadsorbeerd worden 

op het oppervlak van de deeltjes.  
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Verder baseert men zich nog op de DLVO

colloïdaal systeem wordt bepaald door de totale potenti

potentiële energie is de sommatie van de potentiële energie van de aantrekkende 

Vanderwaalskracht en de potentiële energie van de afstotende kracht.

 

� Stabilisatie met polymeren

Dit mechanisme steunt op het toevoegen van polymeermoleculen aan het dispersiemedium, 

dat vlokvorming van de colloïdale deeltjes moet voorkomen. De polymeermolecule

voor de afstotende kracht, die evenwicht maakt met de 

zijn beurt onderscheid gemaakt tussen sterische stabili

Figuur 3: Onderscheid sterische en depletie stabilisatie 

Sterische stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich vasthechten aan de 

deeltjes en een coating er rond vormen. In het geval van beton zal d

cementkorrels negatief laden en zo afstoten van het negatief geladen water. Hierdoor worden 

de deeltjes van elkaar gescheiden.

Depletie stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich niet verankeren aan 

de deeltjes en dus m.a.w

geometrische barrière. Terug zorgt dit voor een afstotende kracht tussen de afzonderlijke 

deeltjes (Kopeliovich, 2012)
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Verder baseert men zich nog op de DLVO-theorie die poneert dat de stabiliteit van het 

colloïdaal systeem wordt bepaald door de totale potentiële energie van de deeltjes. Deze 

potentiële energie is de sommatie van de potentiële energie van de aantrekkende 

en de potentiële energie van de afstotende kracht.

 

Figuur 2: DLVO-theorie (Kopeliovich, 2012) 

Stabilisatie met polymeren 

Dit mechanisme steunt op het toevoegen van polymeermoleculen aan het dispersiemedium, 

vlokvorming van de colloïdale deeltjes moet voorkomen. De polymeermolecule

voor de afstotende kracht, die evenwicht maakt met de Vanderwaalskracht

zijn beurt onderscheid gemaakt tussen sterische stabilisatie en depletie stabilisatie.

 

: Onderscheid sterische en depletie stabilisatie (Kopeliovich, 2012)

Sterische stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich vasthechten aan de 

en een coating er rond vormen. In het geval van beton zal d

cementkorrels negatief laden en zo afstoten van het negatief geladen water. Hierdoor worden 

de deeltjes van elkaar gescheiden. 

Depletie stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich niet verankeren aan 

de deeltjes en dus m.a.w. vrij zijn. De lange zijketens vormen dan als het ware een 

Terug zorgt dit voor een afstotende kracht tussen de afzonderlijke 

(Kopeliovich, 2012). 
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Dit mechanisme steunt op het toevoegen van polymeermoleculen aan het dispersiemedium, 

vlokvorming van de colloïdale deeltjes moet voorkomen. De polymeermoleculen zorgen 

Vanderwaalskracht. Hierbij wordt op 

satie en depletie stabilisatie. 

 

(Kopeliovich, 2012) 

Sterische stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich vasthechten aan de 

en een coating er rond vormen. In het geval van beton zal deze coating de 

cementkorrels negatief laden en zo afstoten van het negatief geladen water. Hierdoor worden 

Depletie stabilisatie wordt bekomen wanneer de polymeermolecules zich niet verankeren aan 

De lange zijketens vormen dan als het ware een 

Terug zorgt dit voor een afstotende kracht tussen de afzonderlijke 
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1.3.5.3 Werking toegepast op superplastificeerder

Het oppervlak van elke cementkorrel bevat vrije elektrische 

ladingen. Volgens de elektrostatica 

ladingen elkaar af en trekken twee tegengestelde 

elkaar aan. Als water en cement in contact komen met elkaar, 

zullen de korrels vlokken vormen waardoor het water 

ingesloten raakt. Hierdoor draagt het niet meer bij tot de 

vloeibaarheid van de specie en zal meer aanmaakwater nodig 

zijn om de juiste plasticiteit te bereiken. 

principe aan (De Schutter & Apers, 2007

Om deze vlokvorming te vermijden zal 

moleculen van de superplastificeerder

grensvlak tussen het cement en het aanmaakwater. Eenmaal geadsorbeerd vormt de 

superplastificeerder een laag met negatieve lading rond de cementkorrels.

'elektrisch dubbele laag' 

Hierdoor stoten twee cementdeeltjes elkaar af, aangezien ze dezelfde lading bezitten. Dit heeft 

een dispersie van de deeltjes als gevolg. Dit betekent o.a. ook een afname van de viscositeit 

en een betere verwerkbaarheid. 

Hier bovenop is er tevens sprake van een sterisch

eveneens voor een afstotingskracht zorgt. Kortweg vormen de moleculen van de 

superplastificeerder lussen en sta

ruimtelijke afstotingen, 

2009). 

Absorptie op grensvlak cement-water

Figuur 
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Werking toegepast op superplastificeerder 

Het oppervlak van elke cementkorrel bevat vrije elektrische 

Volgens de elektrostatica stoten twee gelijke 

ladingen elkaar af en trekken twee tegengestelde ladingen 

. Als water en cement in contact komen met elkaar, 

zullen de korrels vlokken vormen waardoor het water 

ingesloten raakt. Hierdoor draagt het niet meer bij tot de 

vloeibaarheid van de specie en zal meer aanmaakwater nodig 

e plasticiteit te bereiken. Figuur 4 duidt dit 

De Schutter & Apers, 2007). 

Om deze vlokvorming te vermijden zal superplastificeerder toe

superplastificeerder zullen zich door adsorptie vasthechten aan het 

grensvlak tussen het cement en het aanmaakwater. Eenmaal geadsorbeerd vormt de 

superplastificeerder een laag met negatieve lading rond de cementkorrels.

 fenomeen. 

twee cementdeeltjes elkaar af, aangezien ze dezelfde lading bezitten. Dit heeft 

een dispersie van de deeltjes als gevolg. Dit betekent o.a. ook een afname van de viscositeit 

en een betere verwerkbaarheid.  

op is er tevens sprake van een sterische stabilisatie van de 

eveneens voor een afstotingskracht zorgt. Kortweg vormen de moleculen van de 

lussen en staarten die door hun plaatsinname

 wanneer de deeltjes naar elkaar toe komen 

water Elektrostatische afstoting cementdeeltjes 

  

Figuur 5: Werking superplastificeerder (Magera & Ployaert, 2009)

Figuur 

(De Schutter & Apers, 2007)

dooi weerstand van cementgebonden materialen 25 

toegevoegd worden. De 

zich door adsorptie vasthechten aan het 

grensvlak tussen het cement en het aanmaakwater. Eenmaal geadsorbeerd vormt de 

superplastificeerder een laag met negatieve lading rond de cementkorrels. Dit steunt op het 

twee cementdeeltjes elkaar af, aangezien ze dezelfde lading bezitten. Dit heeft 

een dispersie van de deeltjes als gevolg. Dit betekent o.a. ook een afname van de viscositeit 

van de superplastificeerder, die 

eveneens voor een afstotingskracht zorgt. Kortweg vormen de moleculen van de 

arten die door hun plaatsinname aanleiding geven tot 

naar elkaar toe komen (Magera & Ployaert, 

Sterische plaatsinname 

 

(Magera & Ployaert, 2009) 

Figuur 4: Principe vlokvorming 

(De Schutter & Apers, 2007) 
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1.3.5.4 Basisproducten en eigenschappen

De maximale dosering van toeslagstof wordt gewoonlijk gehouden op 50

kg cement. Actueel worden er vier producttypes op de markt gebrac

� polycondensaten van gesulfoneerde melamine formaldehyde;

� condensaten van gesulfoneerde naftaleenformaldehyde;

� vinylcopolymeren;

� polycarboxylethers.

Met de toepassing van superplastificeerders kunnen de mechanische

eigenschappen van het beton bijgestuurd worden. Dit wordt visueel voorgesteld in 

� (a) Het is mogelijk om beton te produceren dat wezenlijk hogere 

door de water/cement ratio te verminderen bij een gedefinieerde vloeibaarheid.

� (b) Verder kan het ontwerp en de productie van beton met een betere vloeibaarheid bij 

constante druksterkte worden gerealiseerd.

� (c) De toepassing van 

tegelijkertijd te bereiken.

Grafiek 3: Invloed superplastificeerder op mechanische

Verder resulteert het verlagen van de water/cementverhou

een lagere penetratiediepte van water. De penetratiediepte van het water in het beton is een 

bepalende factor bij 'salt

m.a.w. voor een grotere weerstand
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Basisproducten en eigenschappen 

De maximale dosering van toeslagstof wordt gewoonlijk gehouden op 50

kg cement. Actueel worden er vier producttypes op de markt gebracht:

polycondensaten van gesulfoneerde melamine formaldehyde; 

condensaten van gesulfoneerde naftaleenformaldehyde; 

vinylcopolymeren; 

polycarboxylethers. 

Met de toepassing van superplastificeerders kunnen de mechanische

t beton bijgestuurd worden. Dit wordt visueel voorgesteld in 

(a) Het is mogelijk om beton te produceren dat wezenlijk hogere 

door de water/cement ratio te verminderen bij een gedefinieerde vloeibaarheid.

(b) Verder kan het ontwerp en de productie van beton met een betere vloeibaarheid bij 

constante druksterkte worden gerealiseerd. 

(c) De toepassing van superplastificeerder biedt de mogelijkheid om beide effecten 

tegelijkertijd te bereiken. 

: Invloed superplastificeerder op mechanische- en duurzaamheidseigenschappen

Verder resulteert het verlagen van de water/cementverhouding met een superplastificeerder in 

een lagere penetratiediepte van water. De penetratiediepte van het water in het beton is een 

salt-scaling' tengevolge van dooizouten. De superplastificeerder

tere weerstand tegen vorst-dooicycli in combinatie met dooizouten. 
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De maximale dosering van toeslagstof wordt gewoonlijk gehouden op 50 ml toeslagstof per 

ht: 

 

Met de toepassing van superplastificeerders kunnen de mechanische- en duurzaamheids-

t beton bijgestuurd worden. Dit wordt visueel voorgesteld in Grafiek 3.  

(a) Het is mogelijk om beton te produceren dat wezenlijk hogere sterkteklassen bereikt 

door de water/cement ratio te verminderen bij een gedefinieerde vloeibaarheid. 

(b) Verder kan het ontwerp en de productie van beton met een betere vloeibaarheid bij 

biedt de mogelijkheid om beide effecten 

 

en duurzaamheidseigenschappen 

ding met een superplastificeerder in 

een lagere penetratiediepte van water. De penetratiediepte van het water in het beton is een 

superplastificeerder zorgt 

cycli in combinatie met dooizouten.  
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Grafiek 4

Afhankelijk van de gebruikte 

vloeibaarheid van korte duur is. Het mengsel stijft snel op en wordt minder verwerkbaar, 

waardoor sneller gewerkt moet worden. Bovendien

niet te onderschatten factor

1.3.5.5 Invloedsfactoren

Of een superplastificeerder effectief zal werken, hangt van een groot aantal factoren af. Zowel 

het type cement, de W/C

op de doeltreffendheid (Magera & Ployae

� Hoe doeltreffend de 

verhouding C3A/CaSO

toename van de verwerkbaarheid. 

superplastificeerder nodig zijn als het 

� Bij eenzelfde dosering 

verwerkbaarheid meer aangesproken worden

waterreducerend effect

eindresultaat. Dit wordt ook weergegeven in 

� Een superplastificeerder is doorgaans doeltreffender

gebeurt dan de toevoeging van het aanmaakwater. De reden

gedeeltelijke adsorbtie van het

dat maar een geringe hoeveelheid 

het dispersie-effect. Dit zal echter geen zo een rol spelen als het cement een laag C

gehalte en een voldoende hoog gehalte S
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4: Invloed superplastificeerder op penetratiediepte en druksterkte

Afhankelijk van de gebruikte superplastificeerder dient men nog op te merken dat de hogere 

rheid van korte duur is. Het mengsel stijft snel op en wordt minder verwerkbaar, 

waardoor sneller gewerkt moet worden. Bovendien is de hoge kostprijs van deze hulpstof een 

niet te onderschatten factor (Braem, 2011). 

toren 

Of een superplastificeerder effectief zal werken, hangt van een groot aantal factoren af. Zowel 

het type cement, de W/C-factor, de wijze en het ogenblik van inbrengen hebben een invloed 

(Magera & Ployaert, 2009). 

oe doeltreffend de superplastificeerder zal zijn, hangt voor een groot deel af van de 

A/CaSO4 in het cement. Een grote verhouding beteke

toename van de verwerkbaarheid. Verder zal een grotere dosering van 

tificeerder nodig zijn als het cement fijner wordt. 

zelfde dosering superplastificeerder, zal bij een hoge W/C

verwerkbaarheid meer aangesproken worden, terwijl dit bij een 

waterreducerend effect is dat wordt aangesproken. Dit laatste leidt tot een

Dit wordt ook weergegeven in Grafiek 3. 

en superplastificeerder is doorgaans doeltreffender als de 

gebeurt dan de toevoeging van het aanmaakwater. De reden

gedeeltelijke adsorbtie van het polymeer door de cementdeeltjes. Wat als gevolg heeft 

dat maar een geringe hoeveelheid superplastificeerder overblijft

effect. Dit zal echter geen zo een rol spelen als het cement een laag C

gehalte en een voldoende hoog gehalte SO�� bezit. 
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1.3.6 Granulaten 

De toevoeging van grove granulaten tot het betonmengsel leidt tot een onderscheid in 

naamgeving van het hoge sterkte beton. Er wordt namelijk gesproken van een RPC, 'Reactive 

Powder Concrete', als er geen grove granulaten aanwezig zijn en van UHSB mits deze wel 

aanwezig zijn. 

Deze grove granulaten zullen mee de druksterkte van het hoge sterkte beton bepalen. Veel 

voorkomende granulaten bij hoge sterkte beton zijn porfier, basalt en kwarts. Een nadeel van 

sommige materialen en onmiddellijk ook een reden om bepaalde granulaatsoorten te 

prefereren boven andere, is de hogere waterbehoefte als gevolg van de korrelvorm en/of de 

oppervlaktestructuur. Verder wordt de maximale korrelgrootte meestal beperkt tot 20-25 mm 

(Minne, 2009). 

Bij de productie van RPC wordt doorgaans kwartszand gebruikt als granulair materiaal. 

Kwartszand is alom verkrijgbaar, heeft een lage kostprijs en is uitermate sterk. Als 

afmetingen wordt een maximale diameter van 600 µm voorgeschreven en een minimale 

diameter van 150 µm, dit om geen problemen te verkrijgen met de grootste cementdeeltjes die 

afmetingen hebben van 80-100 µm (Pierre & Cheyrezy, 1995). 

 

1.4 Microstructuur 

1.4.1 Inleiding 

Ultra hoog sterkte beton bezit een heel dichtgepakte structuur in vergelijking met traditioneel 

beton. Dit is onmiddellijk ook de reden voor de hoge sterktes die met het materiaal bereikt 

worden. De pakkingsdichtheid is een maat waarmee de pakking van verschillende 

proefstukken kan vergeleken worden. De dichtgepakte structuur biedt tevens een heel goede 

weerstand tegen invloeden van buitenaf, zoals chloriden en andere penetrerende media. Er 

bestaan echter factoren die deze weerstand kunnen verzwakken. Een van deze factoren zijn 

microscheuren. Deze scheuren worden ingeleid door een warmtebehandeling of door 

autogene krimp.  
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1.4.2 Pakkingsdichtheid 

Aan de hand van de pakkingsdichtheid kunnen pakkingen van verschillende proefstukken 

vergeleken worden. Dit gebeurt aan de hand van formule 1.1 en 1.2 (Wong & Kwan, 2008). 

 
Vc= 

M

ρ
w

·	uw+	ρ
α
·	Rα	+	ρβ

·	Rβ+	ρ
γ
·	Rγ

 

 

(1.1) 

 
ϕ	= 

Vc

V
	

 

(1.2) 

Met: 

� M: massa [kg] 

� V: volume [m³] 

� ρw: massadichtheid water [kg/m³] 

� uw: verhouding volume water t.o.v. totaal volume vaste materialen [/] 

� ρα,β,γ: massadichtheid van de vaste materialen α, β, γ [kg/m³] 

� Rα,β,γ: volume ratio van materiaal α, β of  γ t.o.v. totaal volume vaste materialen [/] 

� φ: pakkingsdichtheid [/] 

Indien er gebruikgemaakt wordt van superplastificeerder, dan moet er rekening worden 

gehouden met het aandeel water dat aanwezig is in deze vloeistof. Dit moet bij het volume 

water geteld worden voor de berekening van uw. 

De pakkingsdichtheid kan gebruikt worden om verschillen in mechanische eigenschappen te 

verklaren. Ook wijst bij eenzelfde betontype, een verschil in pakking op een verschil in 

luchtgehalte. Zo is er ook een duidelijk verschil tussen de pakkingsdichtheden van vacuüm 

gemengde proefstukken in vergelijking met deze die onder atmosferische druk gemengd zijn.  
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1.4.3 Microscheuren 

(Scheydt & Müller, 2012) hebben onderzoek gevoerd naar de aanwezigheid van 

microscheuren en hun gevolgen op de duurzaamheid van UHSB. De microscheuren werden 

gedetecteerd met behulp van een 'Environmental Scanning Electron Microscope' en hadden 

scheurwijdtes van 0,5 µm tot 2 µm. De scheuren liepen vooral rond en tussen de granulaten. 

Voorbeelden van scheuren worden weergegeven in Figuur 6. 

 

Figuur 6: Microscheuren in UHSB (Scheydt & Müller, 2012) 

Er werd gebruikgemaakt van cilindervormige proefstukken. Deze werden onderworpen aan 

atmosferische condities en hoge druk. Verder is er een onderscheid in warmtebehandeling. In 

het onderzoek werd een grote toename in waterabsorptie vastgesteld bij de warmtebehandelde 

UHSB-elementen (UHPC90°C) en dit onder beide condities. De waterabsorptie kende een 

stijging tot 90%. Figuur 7 geeft een weergave van de waterabsorptiewaarden die gevonden 

werden. De microscheuren ten gevolge van een warmtebehandeling kunnen vermeden worden 

door tragere opwarm- en afkoelsnelheden te gebruiken. Hiermee wordt de temperatuursschok 

weggenomen. Staalvezels zijn ook een manier om de microscheuren te beperken (Scheydt & 

Müller, 2012). 

 

Figuur 7:Waterabsorptie UHSB onder verschillende condities (Scheydt & Müller, 2012) 
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Figuur 9: Nabehandelingskast 

 [Ahlborn et al., 2008] 

 

Figuur 8:Nabehandelingskast (Ahlborn, 

Peuse & Misson, 2008) 

 

1.5 Nabehandelingsmethode 

1.5.1 Inleiding 

Bij UHSB wordt met een lage water/cement ratio gewerkt. Om de hydratatie met het cement 

te verzekeren is het dan ook onontbeerlijk dat het weinige water zeker in het vers gestorte 

beton blijft. De vulstoffen die gebruikt worden bij het hoog sterkte beton zorgen ervoor dat 

water van de kern niet kan migreren naar het oppervlak. Dit terwijl aan het oppervlak het 

water wel kan verdampen. Er is dus geen aanvulling vanuit de kern. Dit leidt tot 

samentrekkende krachten aan het oppervlak die het beton doen krimpen en wat kan resulteren 

in scheurvorming. Hieruit is te verstaan dat UHSB nog gevoeliger is aan plastische 

scheurvorming dan traditioneel beton (De Schutter & Apers, 2007); (Eppers & Müller, 2008). 

De nabehandeling van het pas gestorte beton zal dan ook van cruciaal belang zijn. Verder kan 

met behulp van bepaalde technieken een hogere sterkte en betere duurzaamheid verkregen 

worden.  

1.5.2 Warmtebehandeling 

1.5.2.1 Werking 

Na het storten van het UHSB-element kan een 

nabehandeling gedaan worden. Deze bestaat erin het 

betonelement te verhitten doormiddel van een warmte- 

of stoombehandeling. De behandeling zal het 

hydratatieproces versnellen door het verbeteren van de 

puzzolane reactie van de fillers. Hierdoor worden 

grotere sterktes in korte tijd bereikt (Ahlborn, Peuse & 

Misson, 2008). Op deze behandeling zijn meerdere 

variaties beschikbaar, want verschillende factoren bepalen het eindresultaat. De voornaamste 

variabelen zijn temperatuur, tijdstip van behandelen en duur. Ontwerpers van UHSB stellen 

een stoombehandeling van 90°C voor en dit gedurende twee dagen. De ideale behandeling zal 

echter afhankelijk zijn van de specifieke betonsamenstelling en duurt zo kort mogelijk om 

energie te besparen en m.a.w. het rendement te vergroten. In deze categorie wordt er heel wat 

onderzoek gedaan, aangezien de verschillende variabelen een verscheiden eindresultaat met 

zich meebrengen.  
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1.5.2.2 Invloed tijdstip van behandelen 

(Ahlborn, Peuse & Misson, 2008) hebben onderzoek gedaan naar het effect van verschillende 

tijdstippen van behandeling bij een temperatuur van 90°C en zonder behandelen bij 

omgevingstemperatuur. Als resultaat werd bekomen dat de mechanische eigenschappen 

(druksterkte, elasticiteitsmodulus en Poisson-ratio) effectief verbeterden door de 

warmtebehandeling. Later behandelde elementen, later dan twee dagen, vertoonden een 

verminderde toename van de mechanische sterkte. Dit werd o.a. ook gevonden door 

(Graybeal & Hartmann, 2003); (Heinz, Urbonas & Gerlicher, 2012) met andere condities.  

1.5.2.3 Invloed behandelingstemperatuur 

Als standaard wordt een behandelingstemperatuur van 90°C gehanteerd. Dit verbetert 

wezenlijk de puzzolane reactie en verandert de microstructuur van de gevormde hydraten. Het 

behandelen van het element bij temperaturen, lager dan 90°C, leidt tot lagere beginsterktes. 

Deze sterktes stijgen echter nog lang na de behandeling en bereiken na verloop van tijd 

gelijkaardige sterktes als betonelementen die gefabriceerd worden bij een 

standaardtemperatuur van 90°C (Heinz, Urbonas & Gerlicher, 2012). Behandeling bij hogere 

temperaturen, 250°C - 400°C, leidt tot de vorming van kristallijne hydraten die gepaard gaan 

met een belangrijke dehydratatie van het betonelement (Pierre & Cheyrezy, 1995). Dit type 

behandeling brengt een behoorlijke sterktetoename met zich mee onmiddellijk na het 

behandelen. Deze sterkte neemt echter af met de tijd (Heinz, Urbonas & Gerlicher, 2012).  

1.5.2.4 Invloed behandelingsduur 

Normaliter duurt de warmtebehandeling twee dagen. (Heinz, Urbonas & Gerlicher, 2012) 

hebben het effect van verschillende duurtijden, korter dan twee dagen en materialen 

bestudeerd. Zo werd geconstateerd dat over het algemeen de beginsterkte toenam met de 

duurtijd. 

1.5.2.5 Invloed op duurzaamheidseigenschappen 

(Graybeal & Hartmann, 2003) hebben o.a. het effect van een warmtebehandeling op 

duurzaamheidsverschijnselen zoals vorst-dooi en 'salt-scaling' onderzocht. Na 300 vorst-

dooicycli was het eindresultaat nauwelijks verschillend van het begin. Voor het 'salt-

scalingeffect' gold dezelfde conclusie. De onbehandelde proefstukken vertoonden een 

stijgende dynamische modulus. Dit wijst er op dat de proefstukken nog toenemen in sterkte na 

het gieten. Behandelde UHSB vertoont dus heel positieve resultaten inzake weerstand tegen 

inwendige en uitwendige invloeden.  
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1.6 Mixmethode 

1.6.1 Inleiding 

Het mixproces dat aangewend wordt om een homogeen beton te verkrijgen is geen eenvoudig 

gegeven. De procedure is namelijk afhankelijk van verschillende parameters, die elk hun 

invloed hebben op het eindresultaat. Eenzelfde mengsel dat opgebouwd is uit dezelfde 

bestanddelen kan uiteindelijk variëren in microstructuur naargelang de gebruikte procedure en 

menginstallatie. 

1.6.2 Menginstallatie 

Bij het type menginstallatie kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen 

namelijk de niet-continue mengers en de continue mengers. De niet-continue mengers moeten 

steeds geledigd en schoongemaakt worden vooraleer er kan gestart worden met het maken van 

een nieuwe mengeling. Dit is niet nodig bij de continue mengers, die constant in werking zijn. 

De bestanddelen worden aan de ene zijde toegevoegd, om er aan de andere zijde uit te komen 

als afgewerkt product namelijk een homogene betonmassa. De twee groepen kunnen verder 

onderverdeeld worden in trommelmengers en dwangmengers (Dils, De Schutter & Boel, 

2012); (Braem, 2011). 

Het verschil tussen de trommel- en dwangmengers wordt verkregen door de stand van de 

rotatie-as. De trommelmengers bezitten een horizontale of onder een hoek staande rotatie-as. 

Terwijl bij de dwangmengers de draaibeweging gebeurt rond een verticale as. Figuur 10 toont 

enkele mogelijke configuraties. 

 

 

Figuur 10: Mengconfiguraties (Ferraris, 2001) 
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Figuur 11: Intensieve 

menger (Schachinger, 

Schubert & Mazanec, 

2004) 

 

1.6.2.1 Planetaire menger 

De menger bezit een vast opgestelde kuip waarin er zich een bewegende schraper en rotor 

bevindt. De schraper brengt het materiaal dat zich aan de kuip bevestigd heeft terug naar het 

midden, terwijl de rotor de bestanddelen met elkaar vermengt. De configuratie van dit type 

wordt afgebeeld in Figuur 10e.  

1.6.2.2  Intensieve menger 

In tegenstelling tot de planetaire menger, bezit de intensieve menger een 

bewegende kuip met een vast opgestelde schraper en een bewegende rotor. 

De configuratie van dit type wordt afgebeeld in Figuur 10d en Figuur 11. 

Deze configuratie scheidt het materiaaltransport van het effectieve 

mengproces. De kuip verplaatst het te mengen materiaal en de rotor vervult 

de mengfunctie. De intensieve menger verdient de voorkeur boven de 

planetaire menger omdat er een beter mengprincipe aangewend wordt. Dit 

laat zich ook voelen in de kleinere hoeveelheid componenten die men nodig 

heeft. Zo wordt er minder water, cement en superplastificeerder gebruikt 

om eenzelfde hoeveelheid kwalitatief beton te maken (Dils, De Schutter & 

Boel, 2012). 

1.6.3 Vacuüm mengen 

1.6.3.1 Inleiding 

Tijdens een normaal mengproces vindt lucht zijn weg in het betonmengsel. De luchtbellen 

kunnen doorsneden van 0,1 tot 1 mm aannemen en kunnen dus een invloed hebben op het 

beton, afhankelijk van hun grote. Dit wordt ook weergegeven in Tabel 2. Aangezien de 

doorsneden van de luchtbellen vergelijkbaar zijn met de korreldiameters, heeft het 

luchtgehalte zowel een invloed op de mechanische eigenschappen zoals de druksterkte en de 

verwerkbaarheid, als op de duurzaamheidseigenschappen van het beton. Het is dus 

vanzelfsprekend dat het interessant is om dit luchtgehalte te kunnen controleren. Om dit te 

kunnen realiseren kan er gebruik worden gemaakt van een vacuümmixer die de luchtdruk kan 

laten variëren van 50 mbar tot 1013 mbar. 
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Figuur 13: Invloed luchtgehalte op 

verwerkbaarheid 

  

Figuur 12: Invloed luchtdruk op druksterkte en vloeimaat (Dils, De Schutter & Boel, 2012) 

1.6.3.2 Invloed op de druksterkte 

De gewijzigde luchtdruk zorgt ervoor dat het oorspronkelijke luchtgehalte in het beton daalt 

van ongeveer 5% tot 1%. Het lager luchtgehalte resulteert in een hogere dichtheid, wat op zijn 

beurt tot een sterker beton leidt. Dit wordt weergegeven in Figuur 12. Dit werd ook gevonden 

door (Dils, 2013), die onderzoek gedaan heeft op betonkubussen van 100 mm op een leeftijd 

van 28 dagen. De stijging in druksterkte is echter minder uitgesproken bij mengsels met grove 

granulaten. De reden hiervoor is dat er minder lucht uit het mengsel kan verwijderd worden, 

omdat grove granulaten minder lucht vasthouden in vergelijking met kleine granulaten die een 

grote specifieke oppervlakte hebben. Vacuüm mengen kan, volgens de resultaten van (Dils, 

2013), nog steeds niet het effect van een warmtebehandeling vervangen. 

1.6.3.3 Invloed op de verwerkbaarheid 

(Schiessl, Mazanec & Lowke, 2007) toonden 

aan dat een gereduceerde luchtdruk tijdens 

de laatste minuut van het mengen, leidt tot 

een beter verwerkbaar mengsel. Het 

verlaagde luchtgehalte zorgt voor een betere 

slump flow door de verminderde vloeigrens. 

Dit wordt tevens voorgesteld in Figuur 12 

(Dils, De Schutter & Boel, 2012). (Dils, 

2013) vond echter dat de verwerkbaarheid, 

bepaald met de schudmaat, afnam als het luchtgehalte gereduceerd werd. Dit wordt 

weergegeven in Figuur 13. Dit laatste werd ook in het onderzoek gevonden, zie paragraaf '5.5 

Schudmaat en vochtig luchtgehalte'. 
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1.6.3.4 Invloed op de microstructuur 

Deze invloed kan via verschillende manieren worden vastgesteld, air-voidanalyses en 

fluorescentiemicroscopie zijn twee van de mogelijkheden. (Dils, 2013) vond dat vooral de 

luchtfractie tussen 0,5 µm en 3 mm worden verwijderd door het vacuüm mengen.  

1.6.3.5 Invloed op de duurzaamheid 

(Tanesi & Meininger, 2006) onderzochten de invloed van een verlaagd luchtgehalte op de 

duurzaamheid van beton. Er werden mengsels gemaakt bij verschillende luchtgehaltes (2,5%; 

3,5% en 4,5%). Deze werden blootgesteld aan alternerende vorst-dooicycli. De resultaten van 

luchtgehalten 3,5% en 4,5% waren gelijkaardig. De elementen konden minstens 300 cycli aan 

en hadden een relatieve dynamische modulus van ongeveer 80%. Wat de relatieve 

dynamische modulus is en hoe deze bepaald wordt is terug te vinden in paragrafen'3.5.2.1 

Resonantiefrequentie' en '3.5.2.2 Voortplantingsnelheid ultrasone golf'. Een verlaagd 

luchtgehalte van 2,5% toonde echter slechtere resultaten inzake duurzaamheid. Het beton 

weerstond minder dan 250 cycli en er werd ten hoogste een relatieve dynamische modulus 

van 40% gevonden. Dit wordt weergegeven in Grafiek 5 tot en met Grafiek 7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5: Invloed luchtgehalte 4,5% op duurzaamheid (Tanesi & Meininger, 2006) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6: Invloed luchtgehalte 3,5% op duurzaamheid(Tanesi & Meininger, 2006) 
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Grafiek 7: Invloed luchtgehalte 2,5% op duurzaamheid (Tanesi & Meininger, 2006) 
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2 Vorst-dooi weerstand 

2.1 Inleiding 

In koude klimaten worden veel betonnen constructies geconfronteerd met strenge vorst-

dooicycli en het daarmee gepaard gaand gebruik van dooizouten. De schade die hierdoor 

optreedt wordt enerzijds veroorzaakt door de volumeverandering bij het vormen van ijs. 

Anderzijds zorgt de watermigratie in het beton voor opbouw van hydraulische en osmotische 

drukken, welke ook een bijdrage leveren aan de schade. Daarom is een goede luchtinsluiting 

van belang. Een goed verdeeld net van luchtbellen sluit de waterpaden af en voorziet ruimte 

voor de volumevermeerdering bij het vormen van ijs. Op deze manier worden de hydraulische 

en de osmotische drukken gereduceerd.  

Het is duidelijk dat een voorwaarde, voor het optreden van vorst-dooischade, de aanwezigheid 

van water is. Beton wordt vatbaar voor schade als het verzadigingsgehalte een zekere kritieke 

waarde bereikt. Er zal met ander woorden geen schade optreden als het beton droog of 

ondoorlatend is.  

Bij hoog sterkte beton zijn de poriën dermate fijn dat het verzadigingsgehalte zelden zal 

bereikt worden. In de fijne poriën heerst er een hoge oppervlaktespanning waardoor het 

ingedrongen water heel moeilijk bevriest en er dus ook weinig of geen vorst-dooischade is bij 

normale vriestemperaturen (Wang, Lomboy & Steffes, 2009). 
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2.2 Invloed luchtbelvormer en W/C-factor 

Men heeft besloten dat beton met een zeer lage water/cement ratio weinig of geen gevaar 

loopt voor het indringen en bevriezen van water in de poriën. Al het water in het beton wordt 

gebruikt voor de cement-hydratatie. Hierdoor zijn alle ruimten in het beton gevuld met 

hydratatiemateriaal. Het toevoegen van bijkomende cementachtige materialen, bijvoorbeeld 

silica fume, zorgt voor kleinere poriën waarin het water onder normale omstandigheden niet 

kan bevriezen.  

Doordat er bij lage water/cement ratio's dus geen poriënwater bevriest, is het een logische 

redenering dat er ook geen luchtbelvormer (AEA = 'Air Entraining Admicture') nodig is om 

tot een goede vorst-dooi weerstand te komen. (Pigeon et al, 1991) zijn, door proeven op 

meerdere mengsels uit te voeren, tot het besluit gekomen dat voor een W/C-factor kleiner dan 

0,25 geen toevoeging van AEA vereist is om tot een goede vorst-dooi weerstand te komen. 

(Cochen, Zhou & Dolch, 1992) daarentegen, hebben bewezen dat de sterkte van hoog sterkte 

beton afneemt met het stijgend aantal vorst-dooicycli, wat dus wil zeggen dat er toch nood is 

aan AEA. (Bassuoni & Nehdi, 2005) hebben vastgesteld dat betonelementen gevormd uit 

beton met een lage W/C-factor en zonder luchtbelvormers toch kwetsbaar zijn voor vorst- en 

dooischade maar dat deze kwetsbaarheid niet te detecteren is met de gewone 

duurzaamheidstesten (Wang, Lomboy & Steffes, 2009). 

 

2.3 Microstructuur 

Uitgehard beton bestaat uit fijn en grof granulaat 

vastgemetseld in een matrix van uitgeharde cement 

pasta. In Figuur 14 is een schematische afbeelding 

weergegeven van de cementpasta aan de rand van 

een luchtleemte. De zwarte bollen zijn de vaste 

bestanddelen van de pasta. De ruimte tussen de 

bollen zijn de gelporiën. Deze poriën hebben 

diameters tussen 5.10
-7

 mm en 25.10
-7

 mm. De 

nodige vriestemperatuur om in dergelijke poriën 

het water te laten bevriezen is -78°C. 
  

Figuur 14: Microstructuur cementpasta 

(Tanesi & Meininger, 2006) 
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De capillaire poriën zijn aangeduid met 'C' en hebben een diameter tussen 10.10
-6

 mm en 

50.10
-6

 mm in het geval van lage water/cement ratio's. Bij hoge W/C-factoren kan de 

poriënafmeting oplopen tot diameters tussen 3.10
-3

 mm en 5.10
-3

 mm.  

Gezien Figuur 14 een schematische afbeelding is van de cementpasta aan de rand van een 

luchtleemte is het duidelijk dat dergelijke leemtes meerder malen groter zijn dan de gel en 

capillaire poriën. Verder geeft Tabel 1 een indeling weer van de verschillende holten in de 

microstructuur evenals de eigenschappen die door het type holte beïnvloed worden (St John, 

Poole & Ian, 1998); (Tanesi & Meininger, 2006). 

Tabel 2: Indeling holten en invloed op de eigenschappen van het beton (St John, Poole & Ian, 1998) 

Holten Diameter Omschrijving Eigenschappen 

Gelporiën < 0,5 nm 'interlayer' krimp en kruip 

  
microporiën 

 
  0,5-2,5 nm microporiën krimp en kruip 

Gelporiën en 2,5-10 nm kleine capillairen krimp tussen 50% en  

capillaire 

poriën   
80% R.V. 

  
 

    

Capillaire 

poriën 
10-50 nm medium capillairen sterkte 

   
doorlaatbaarheid 

 
0,05-10 m grote capillairen krimp bij hoge R.V. 

   
sterkte 

  
 

  doorlaatbaarheid 

Luchtholten 0,005-1,0 mm ingebrachte sterkte 

  
luchtholten 

 

 
0,010 mm- groot ingesloten sterkte 

  
luchtholten 

 

 
0,25-2 mm schuim (cellenbeton) sterkte 

      volumemassa 
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2.4 Oorsprong van lucht in het beton 

2.4.1 Natuurlijk ingesloten lucht (Entrapped Air) 

Alle betonmengsels bevatten gevangen lucht die op natuurlijke wijze ingesloten wordt bij het 

mengen. De gevangen lucht kan 1 tot 3% van het totale volume van het beton omvatten. De 

luchtholtes zijn onregelmatig van vorm en afmetingen. Ze hebben typische afmetingen van 

0,01 tot 10 mm. Deze luchtbellen worden volledig ingesloten tussen de aggregraten. Hierdoor 

kunnen ze niet gereduceerd worden in volume waardoor ze niet bijdragen tot de 

verwerkbaarheid (Gheysens, 2009); (Mielenz & Richard, 1958).  

2.4.2 Toevoeging van luchtbelvormer (Entrained Air) 

Door het toevoegen van een luchtbelvormer wordt er naast de op natuurlijke wijze ingesloten 

lucht, nog extra lucht ingesloten. Deze hulpstof zorgt ervoor dat tijdens het mengen een 

gecontroleerde hoeveelheid luchtbellen, met optimale afmetingen en uniforme verdeling, in 

het beton gebracht wordt. 

Een luchtbelvormer is een oppervlakteactieve agentia. De moleculen ervan bestaan uit lange 

ketens met een hydrofoob deel en een ioniseerbaar hydrofiel deel, dat dus sterk aangetrokken 

is tot water. Dit wordt weergegeven in Figuur 15. Dergelijke agentia worden ook wel 

'surfactanten' genoemd.  

 

Figuur 15: Chemische structuur surfactant (Du & J. Folliard, 2004) 

De luchtbelvormers zijn minimum deels oplosbaar in water met eventuele schuimvorming tot 

gevolg. De schuimende capaciteit hangt ondermeer af van de vermindering in 

oppervlaktespanning van de oplossing. Grafiek 8 toont het verloop van deze 

oppervlaktespanning in functie van toenemende concentratie. 
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Het verloop toont dat er een minimumconcentratie aan surfactant nodig is om enige reductie 

te verkrijgen. Onder deze concentratie heeft de toegevoegde luchtbelvormer geen e

omdat deze dosis geadsorbeerd en geabsorbeerd wordt door de oppervlakken van de 

cementdeeltjes. Wordt deze concentratie overstegen dan daalt de oppervlaktespanning. Het is 

de dosis boven de minimumconcentratie die verantwoordelijk is voor de schuimvo

Grafiek 8:Oppervlaktespanning 

Bij zeer hoge concentraties wordt de limiet voor de oppervlaktespanning bereikt en start de 

vorming van 'micelles'. Een micel is een samenvoeging van 

vergeleken worden met kristallen. De micellen leveren geen bijdrage tot de verlaging van de 

oppervlaktespanning. De concentratie waarbij ze worden gevormd

micelconcentratie genoemd. De extra toegevoegde surf

verhoging van de micelconcentratie

In een oplossing, zullen de surf

dergelijke wijze oriënteren

organische deel zich in de lucht bevindt. Hierdoor verminder

worden de luchtbellen gestabiliseerd. Dit stabiliseren 

Figuur 
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Het verloop toont dat er een minimumconcentratie aan surfactant nodig is om enige reductie 

te verkrijgen. Onder deze concentratie heeft de toegevoegde luchtbelvormer geen e

omdat deze dosis geadsorbeerd en geabsorbeerd wordt door de oppervlakken van de 

cementdeeltjes. Wordt deze concentratie overstegen dan daalt de oppervlaktespanning. Het is 

de dosis boven de minimumconcentratie die verantwoordelijk is voor de schuimvo

ppervlaktespanning in functie van dosis surfactant (Du & J. Folliard, 2004)

Bij zeer hoge concentraties wordt de limiet voor de oppervlaktespanning bereikt en start de 

. Een micel is een samenvoeging van surfactantmoleculen

vergeleken worden met kristallen. De micellen leveren geen bijdrage tot de verlaging van de 

oppervlaktespanning. De concentratie waarbij ze worden gevormd

elconcentratie genoemd. De extra toegevoegde surfactanten zorgen enkel nog voor een 

verhoging van de micelconcentratie (Du & J. Folliard, 2004).  

zullen de surfactantmoleculen zich in het grensvlak 

dergelijke wijze oriënteren, dat het ioniseerbaar deel zich in water bevindt en het hydrofobe 

organische deel zich in de lucht bevindt. Hierdoor vermindert de oppervlaktespanning en 

worden de luchtbellen gestabiliseerd. Dit stabiliseren gebeurt omwille van

Figuur 16:Mechanisme luchtbelvorming (Magera & Ployaert, 2009)
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Het verloop toont dat er een minimumconcentratie aan surfactant nodig is om enige reductie 

te verkrijgen. Onder deze concentratie heeft de toegevoegde luchtbelvormer geen effect 

omdat deze dosis geadsorbeerd en geabsorbeerd wordt door de oppervlakken van de 

cementdeeltjes. Wordt deze concentratie overstegen dan daalt de oppervlaktespanning. Het is 

de dosis boven de minimumconcentratie die verantwoordelijk is voor de schuimvorming.  

 

(Du & J. Folliard, 2004) 

Bij zeer hoge concentraties wordt de limiet voor de oppervlaktespanning bereikt en start de 

ctantmoleculen. Ze kunnen 

vergeleken worden met kristallen. De micellen leveren geen bijdrage tot de verlaging van de 

oppervlaktespanning. De concentratie waarbij ze worden gevormd, wordt de kritische 

ctanten zorgen enkel nog voor een 

ctantmoleculen zich in het grensvlak water-lucht op een 

het ioniseerbaar deel zich in water bevindt en het hydrofobe 

de oppervlaktespanning en 

omwille van twee redenen.  

 

(Magera & Ployaert, 2009) 
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Enerzijds stoten de luchtbellen elkaar af doordat ze aan hun oppervlak een negatief geladen 

molecule vertonen. Dit belet het samensmelten van luchtbellen en zorgt voor een uniforme 

verdeling van de luchtbellen in de massa. Dit wordt visueel voorgesteld in Figuur 16. 

Anderzijds verminderen de krachten die de luchtbellen trachten te breken aangezien de 

oppervlaktespanning van het water vermindert (Magera & Ployaert, 2009). 

 

2.5 Schademechanismen 

2.5.1 Kritisch verzadigingsgehalte 

Het verzadigingsgehalte geeft de verhouding weer van het aanwezige volume vrij water ten 

opzichte van het maximum mogelijk aanwezige volume vrij water. Volgens (Powers, 1945) 

zal er enkel schade optreden als het verzadigingsgehalte hoger ligt dan 91,7%. Dit wordt het 

kritisch verzadigingsgehalte genoemd. Dit is gebaseerd op het feit dat de 

volumevermeerdering bij het bevriezen van water 9% bedraagt. Indien het kritisch 

watergehalte overschreden wordt, is er niet voldoende plaats om de volumevermeerdering op 

te vangen en ontstaan er spanningen die schade aan het beton kunnen veroorzaken. Meestal 

wordt een veilige waarde tussen 85 en 95% voorgesteld. 

2.5.2 Hydraulische druk 

De hydraulische druk theorie, tevens uitgebracht door (Powers, 1949), poneert dat vriesschade 

het gevolg is van de opbouw van een hydraulische druk, door de weerstand tegen het vloeien 

van onbevroren water in de capillairen. Het vloeien van het water wordt veroorzaakt door het 

feit dat de cementpasta niet kan uitzetten en zo de volumevermeerdering door ijsvorming niet 

kan opvangen. Omdat de volumevermeerdering toch plaats moet vinden, wordt het 

onbevroren water van de vrieszone weggedrukt. De drukopbouw in de capillairen kan 

berekend worden met de wet van Darcy: 

 ∆h =
η

k
.Q.

lvloei

A
 (2.1) 

Met: 

� ∆h: drukgradient [Pa] 

� η: dynamische viscositeit van de vloeistof [Pa.s] 

� k: permeabiliteit [darcy of m²] 
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� Q: debiet [m³/s] 

� lvloei: lengte van het vloeipad [m] 

� A: doorsnede [m²] 

De viscositeit van de vloeistof (water) zal niet veel veranderen. Het debiet hangt af van de 

snelheid van bevriezen. Hoe hoger deze snelheid, des te sneller het water weggedrukt wordt 

en hoe groter het debiet is. De doorlatendheid en de doorsnede hangen af van de 

microstructuur van de cementpasta. Als de eigenschappen van de cementpasta, de viscositeit 

van de porievloeistof en een debiet gegeven zijn, dan kan de maximum lengte van het 

vloeipad berekend worden door de drukgradiënt gelijk te stellen aan de treksterkte van de 

cementpasta.  

 lvloei =∆h .
k

η
.
A

Q
 (2.1) 

Het resultaat van bovenstaande formule wordt de afstandsfactor genoemd en geeft de 

minimumafstand tussen de poriën weer. Een afstandsfactor kleiner dan 0,2 mm resulteert 

meestal in een goede bescherming.  

Niettegenstaande dit een logische theorie is, stootte Powers toch op fenomenen die niet uit te 

leggen waren met deze theorie. Als men de afstandsfactor reduceert zou het stromen van de 

porievloeistof, ten gevolge van de verdrijving door ijsvorming, moeten vergemakkelijken. 

Logischerwijs zou er dan een reductie van de expansie van het beton moeten bekomen 

worden, wat in het betreffende geval echter niet zo was. In plaats daarvan werd een krimp van 

het beton vastgesteld, groter dan de thermische krimp. Naast dit verschijnsel werd ook 

vastgesteld dat bij het stoppen van de koeling, de hydraulische druk niet vermindert, wat wel 

zo zou moeten zijn volgens de hydraulische druk theorie. Dit had als gevolg dat Powers zich 

terugtrok van zijn eigen theorie. 

De theorie is wel bruikbaar om de vorstschade te verklaren ten gevolge van de ijsvorming in 

de capillaire poriën. Als watergevulde poriën namelijk omringd zijn door groeiende 

ijskristallen zorgt de resulterende druk voor vriesschade (De Schutter, 2012).  
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2.5.2.1 IJsvormingstheorie 

Deze theorie werd aangehaald door (Powers & Helmuth, 1953) om experimentele resultaten 

die niet overeenkwamen met de hydraulische druktheorie te verklaren. Volgens de theorie van 

de ijsvorming verplaatst het water zich van de gelporiën naar de capillaire poriën volgens de 

wetten van de thermodynamica. De wetten van de thermodynamica zeggen dat de vloeistof 

zich verplaatst van plaatsen met hoge energie naar plaatsen met lage energie.  

Zoals in paragraaf '2.3 Microstructuur' vermeld werd, bevriest het water in de gelporiën 

slechts vanaf een vriestemperatuur van -78°C. Water in vloeibare fase bij een temperatuur 

lager dan 0°C heeft een hogere energie dan ijs. Daarom zal water uit de gelporiën naar de 

capillairen stromen waar het gaat bevriezen. Als de capillaire poriën vol geraken, gaat de druk 

stijgen waardoor de inwendige energie van het ijs stijgt. Het water blijft stromen totdat beide 

inwendige energieën even groot zijn. Dit verklaart waarom de druk niet wegvalt als de 

koeling gestopt wordt. Door de opgebouwde druk kan er schade aan het beton optreden.  

Volgens de besproken theorie zal er uitzetting optreden rond de bevriezende poriën, terwijl op 

de andere plaatsen krimp optreedt door het waterverlies. In beton zonder luchtbellen, geeft dit 

expansie als netto resultaat. Indien er luchtbellen aangebracht zijn met een luchtbelvormer dan 

zal blijken, uit wat verder volgt, dat de ijsvorming enkel zal plaatsvinden in de luchtbellen. In 

deze luchtbellen is normaal voldoende plaats om de ijsvorming te laten plaatsvinden waardoor 

het beton dus niet gaat uitzetten. Enkel de krimp tengevolge van het waterverlies uit de poriën 

zal optreden. Het netto resultaat zal in dit geval dus krimp zijn.  

2.5.2.2 Theorie van osmose 

Osmose is het verschijnsel waarbij er een stroming ontstaat onder een concentratiegradiënt. 

Het water in de poriën is geen zuiver water. Het bevat namelijk opgeloste ionen. IJs 

daarentegen bestaat wel uit zuiver water. Bij ijsvorming stijgt, in het water rond het ijs, de 

concentratie aan ionen waardoor er zich een concentratiegradiënt voordoet. Dit resulteert in 

een stroming. Dus aangezien het water eerst bevriest in de capillaire poriën, zal het water van 

de gelporiën naar de capillaire poriën vloeien. Zelfs als de capillaire poriën vol zijn, zal het 

water uit de gelporiën blijven toestromen. Hierdoor wordt er terug een inwendige druk 

opgebouwd. Echter gebaseerd op sommige berekeningen van (Valenza & Scherer, 2007b), is 

de osmotische druk een onwaarschijnlijke schadeoorzaak. Het kan wel beschouwd worden als 

een bijkomend fenomeen, gesuperponeerd met de belangrijkere ijsvormingsdruk.  
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2.5.3 Invloedsparamet

2.5.3.1 Verzadigingsgraad

Zoals reeds vermeld onder 

verzadigingsgraad een belangrijke parameter voor het al dan niet optreden van vorstschade.

2.5.3.2 Aanwezigheid van luchtbellen

Volgens de theorie beschreven 

van osmose' hebben ijs en water, in een luchtbel, een lagere inwendige

in de capillaire poriën en de gelporiën. De reden hiervoor is dat luchtholtes meerder

groter zijn (factor 100),

meerdere malen groter zijn dan de gelporiën. Door

de gelporiën en van de capillaire poriën naar de luchtbellen stromen. Indien het beton niet 

volledig verzadigd is, is er normaal voldoende plaats in de luchtbellen om ijsvorming zonder 

drukopbouw toe te laten. Zo w

Luchtbellen beschermen 

luchtbellen doorbreken het netwerk van de capillairen en spelen zo de rol van expansievaten. 

Figuur 17 geeft schematisch het doorbreken van de capillairen weer en 

het water in de luchtbel, 

Figuur 17: Vermindering hydraulische drukken 

De doeltreffendheid van de luchtbelvormers, op het gebied van voorkomen van vorstschade, 

hangt af van de karakteristiek

de specifieke oppervlakte van de luchtbellen en de afstandsfactor is van belang. De specifieke 

oppervlakte is de verhouding van de totale luchtbeloppervlakte tot het totale luchtvolu

weerspiegelt het aantal en de afmeting van de luchtbellen. 
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Invloedsparameters 

Verzadigingsgraad 

Zoals reeds vermeld onder paragraaf '2.5.1 Kritisch verzadigingsgehalte

verzadigingsgraad een belangrijke parameter voor het al dan niet optreden van vorstschade.

Aanwezigheid van luchtbellen 

Volgens de theorie beschreven in paragrafen '2.5.2.1 IJsvormingstheorie

ijs en water, in een luchtbel, een lagere inwendige

en de gelporiën. De reden hiervoor is dat luchtholtes meerder

(factor 100), dan de capillaire poriën, welke zoals reeds vermeld op hun beurt 

meerdere malen groter zijn dan de gelporiën. Door de energiegradiënt zal het water dus van 

de gelporiën en van de capillaire poriën naar de luchtbellen stromen. Indien het beton niet 

volledig verzadigd is, is er normaal voldoende plaats in de luchtbellen om ijsvorming zonder 

drukopbouw toe te laten. Zo wordt dus vermeden dat een inwendige druk wordt opgebouwd

Luchtbellen beschermen het beton op dezelfde manier tegen osmotische drukken. De 

het netwerk van de capillairen en spelen zo de rol van expansievaten. 

geeft schematisch het doorbreken van de capillairen weer en 

 welke de rol van expansievat speelt (Magera & 

 

: Vermindering hydraulische drukken (Magera & Ployaert, 2009)

De doeltreffendheid van de luchtbelvormers, op het gebied van voorkomen van vorstschade, 

akteristieken van de ingebrachte lucht. Zowel het totale

oppervlakte van de luchtbellen en de afstandsfactor is van belang. De specifieke 

oppervlakte is de verhouding van de totale luchtbeloppervlakte tot het totale luchtvolu

weerspiegelt het aantal en de afmeting van de luchtbellen.  
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verzadigingsgraad een belangrijke parameter voor het al dan niet optreden van vorstschade. 

theorie' en '2.5.2.2 Theorie 

ijs en water, in een luchtbel, een lagere inwendige energie dan het water 

en de gelporiën. De reden hiervoor is dat luchtholtes meerdere malen 

welke zoals reeds vermeld op hun beurt 

de energiegradiënt zal het water dus van 

de gelporiën en van de capillaire poriën naar de luchtbellen stromen. Indien het beton niet 

volledig verzadigd is, is er normaal voldoende plaats in de luchtbellen om ijsvorming zonder 

ordt dus vermeden dat een inwendige druk wordt opgebouwd. 

op dezelfde manier tegen osmotische drukken. De 

het netwerk van de capillairen en spelen zo de rol van expansievaten. 

geeft schematisch het doorbreken van de capillairen weer en de ontsnapping van 

(Magera & Ployaert, 2009).  

(Magera & Ployaert, 2009) 

De doeltreffendheid van de luchtbelvormers, op het gebied van voorkomen van vorstschade, 

wel het totale luchtpercentage, 

oppervlakte van de luchtbellen en de afstandsfactor is van belang. De specifieke 

oppervlakte is de verhouding van de totale luchtbeloppervlakte tot het totale luchtvolume. Het 
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Een hoge specifieke oppervlakte komt overeen met veel kleine luchtbellen. Er moet gestreefd 

worden naar een hoge specifieke oppervlakte. Zo wordt een dicht net van luchtbellen 

verkregen, wat resulteert in een kleine afstandsfactor waardoor het water snel kan 

geëvacueerd worden naar de luchtbellen (Magera & Ployaert, 2009); (Tanesi & Meininger, 

2006).  

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande figuren. Figuur 18 bevat weinig maar 

grote poriën (kleine specifieke oppervlakte) terwijl Figuur 19 veel maar kleine poriën (grote 

specifieke oppervlakte) bevat. De gearceerde oppervlakte toont de zone die door de luchtbel 

beschermd wordt. Het is duidelijk dat bij een hogere specifieke oppervlakte de beschermde 

zone inderdaad veel groter is.  

 

Figuur 18: Kleine specifieke oppervlakte (Tanesi & 

Meininger, 2006) 

 

Figuur 19: Grote specifieke oppervlakte (Tanesi & 

Meininger, 2006) 

2.5.3.3 Water/cement ratio 

Een lage water/cement ratio leidt tot een lage doorlatendheid. Volgens de hydraulische druk-

theorie veroorzaakt dit een hoge hydraulische druk en zou er meer schade zijn. In 

werkelijkheid zorgt de lage doorlatendheid er echter voor dat het beton zelden het kritisch 

watergehalte bereikt. Door het weinig aanwezig, bevriesbaar water zal de treksterkte van het 

beton niet overschreden worden en treedt er geen significante schade op.  

2.5.3.4 Sterkte 

De sterkte van het beton is een belangrijke factor voor de duurzaamheid. Een hogere sterkte 

biedt echter niet altijd een hogere vorstweerstand. Beton gemaakt met een luchtbelvormer 

vertoont een lagere sterkte dan hetzelfde beton zonder luchtbelvormer. Maar toch heeft het 

eerste beton een hogere vorstweerstand. 
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2.5.3.5 Cementtype 

Het type cement heeft een invloed op de evolutie van de microstructuur en dus op het 

poriënsysteem. Daardoor beïnvloedt dit ook de vorstweerstand. Meer bepaald zal er bij 

sommige soorten cement (bv. hoogovenslakcement) meer carbonatatie optreden dan bij 

andere soorten (bv. portlandcement). Carbonatatie zorgt voor een grotere porositeit en dus 

voor een daling van de vorstweerstand.  

2.5.3.6 Vriestemperatuur en snelheid 

Het is algemeen geweten dat water uitzet bij de faseovergang van vloeistof naar vast (ijs). 

Water is het enige niet-metaal met deze eigenschap (Van den Broeke & Kloosterboer, 2010). 

Als al het water bevroren is, reageert het ontstane ijs weliswaar als een normale vaste stof. Dit 

wil zeggen dat bij verdere afkoeling het ijs gaat krimpen. De dichtheden in Tabel 3 bewijzen 

dit. Er is duidelijk te zien dat de massadichtheden stijgen bij een dalende temperatuur. Dit wil 

zeggen dat het materiaal compacter wordt en met andere woorden dus krimpt.  

Tabel 3: Masssadichtheden ijs (Eisenberg & Kauzmann, 1969) 

θ [°C] ρ [kg/m³] 

0 0,9167 

-10 0,9187 

-20 0,9203 

-30 0,9216 

-40 0,9228 

-50 0,9240 

In het praktisch gedeelte van deze eindverhandeling wordt gewerkt met 3 verschillende 

negatieve temperaturen (-15°C, -20°C en -35°C). Doordat het ijs krimpt bij een lagere 

temperatuur zal een lagere temperatuur dus niet rechtstreeks zorgen voor hogere drukken. Een 

negatievere temperatuur kan echter wel zorgen voor een hogere vriessnelheid. Bij hogere 

snelheden heeft het poriewater minder tijd om te evacueren naar de luchtbellen wat zorgt voor 

meer drukopbouw.  

2.5.3.7 Aantal vorst-dooicycli 

Bij een eerste vorst-dooicyclus treedt niet altijd schade op, het schade-effect treedt eerder op 

na enkele cycli. Dit is te verklaren door verdergaande waterbewegingen en eventuele 

vermoeiingsbreuk in de betonmatrix (De Schutter, 2012). 
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2.5.4 Besluit 

De eenvoudigste manier om een goede vorstweerstand te bekomen, is gebruikmaken van een 

lage W/C-factor en het toevoegen van luchtbelvormer. Met een W/C-factor kleiner of gelijk 

aan 0,25 wordt zonder toevoeging van een luchtbelvormer, de nodige vorstweerstand reeds 

bekomen. Als bij hogere W/C-factoren gebruikgemaakt wordt van een luchtbelvormer dan 

zijn een bijkomend luchtgehalte van 4 tot 6%, afmetingen van 100 tot 500 µm en een 

afstandsfactor kleiner dan 200 µm goede richtwaarden. Zoals vermeld onder '2.5.3.4 Sterkte' 

heeft het toevoegen van luchtbelvormer echter wel een negatieve invloed op de sterkte van het 

beton. Tenslotte is uit verschillende onderzoeken gebleken dat UHSB een zeer goede 

resistentie kent tegen vorst-dooi (Magera & Ployaert, 2009); (Wang, Lomboy & Steffes, 

2009); (Graybeal & Hartmann, 2003).  

 

2.6 Inwerking van dooizouten 

2.6.1 Inleiding 

Dooizouten worden gebruikt om wegen berijdbaar te houden tijdens periodes van natte vorst. 

De zouten zijn vaak gebaseerd op NaCl, CaCl2 of MgCl2. Het gebruik van de zouten zorgt 

voor bijkomende schade. Loskomende stukken materiaal vormen een onregelmatig 

schadepatroon aan het betonoppervlak. Om de bijkomende schade te verklaren wordt vaak 

gebruikgemaakt van de theorieën die gebruikt worden bij gewone vorstschade. Hieronder 

worden enkele andere theorieën uiteengezet die het verschijnsel duidelijker verklaren.  

2.6.2 Zoutconcentratiegradiënt 

Als er dooizouten op het oppervlak aangebracht worden, leidt dit tot een concentratiegradiënt 

tussen de oppervlaktelaag en de diepere lagen. Als gevolg van deze gradiënt treedt er ook een 

variatie op van het vriespunt in het beton aangezien een hogere zoutconcentratie zorgt voor 

een lager vriespunt. Doordat ook de temperatuur tijdens het vriezen niet constant is over de 

betondoorsnede, kan het gebeuren dat het oppervlak en een dieper gelegen laag bevroren is, 

maar dat er zich tussenin een niet-bevroren laag bevindt. Als de temperatuur dan verder daalt, 

stijgt de hydraulische druk aangezien het water niet meer kan evacueren in de bovenliggende 

of onderliggende laag. Als de druk hoog genoeg wordt, kan dit ervoor zorgen dat de 

oppervlaktelaag omhooggeduwd wordt en zo los op de onderliggende laag komt te liggen. Zo 

wordt een 'salt-scaling schade patroon' verkregen. Het fenomeen wordt 'salt-scaling' genoemd.  
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2.6.3 Glue spal theory

(Valenza & Scherer, 2007a)

belangrijkere factor is dan de concentratie in de porievloeistof. 

ook geconcludeerd dat de kwetsbaarheid voor 

kwetsbaarheid voor inwendige vorstschade. Ook zeggen ze dat de sterkte van het beton de

belangrijkste invloedsparameter is voor de weerstand tegen 

bevindingen te verklaren stelden ze de 

Bij het gebruik van dooizouten wordt ee

betonoppervlak. Als deze laag, bij zeer lage temperaturen, toch gaat bevriezen wordt dit een 

vast materiaal. Eens water

krimpen. De uitzettingscoëfficië

(10.10
-6

/°C). Hierdoor zal de ijslaag bij verdere afkoeling 

het beton. De krimp van de ijslaag wordt tegengehouden door het beton waardoor er een 

trekspanning ontstaat in de ijslaag. Afhankelijk van de zoutconcentratie gaan er barsten 

ontstaan in het ijs. Volgens de principes van schademechanismen kan het

dat deze barsten zich ve

een pad evenwijdig met het betonoppervlak. Als gevolg

(De Schutter, 2012). De rol die de zoutconcentratie hierin speelt is dat deze een invloed heeft 

op de mechanische eigenschappen van de bevroren oplossi
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Figuur 20:Principe 'salt-scaling' (De Schutter, 2012)

Glue spal theory 

(Valenza & Scherer, 2007a) hebben vastgesteld dat de zoutconcentratie op het oppervlak een 

factor is dan de concentratie in de porievloeistof. Dezelfde onderzoekers hebben 

ook geconcludeerd dat de kwetsbaarheid voor 'salt-scaling' niets te maken heeft met de 

r inwendige vorstschade. Ook zeggen ze dat de sterkte van het beton de

belangrijkste invloedsparameter is voor de weerstand tegen 

bevindingen te verklaren stelden ze de 'Glue spal theory' op.  

Bij het gebruik van dooizouten wordt een kleine laag zoutoplossing gevormd op het 

betonoppervlak. Als deze laag, bij zeer lage temperaturen, toch gaat bevriezen wordt dit een 

water een vast materiaal geworden is, gaat het bij verdere koeling 

krimpen. De uitzettingscoëfficiënt van ijs (50.10
-6

/°C) is vijf maal groter dan deze van beton 

). Hierdoor zal de ijslaag bij verdere afkoeling vijf maal meer willen krimpen dan 

het beton. De krimp van de ijslaag wordt tegengehouden door het beton waardoor er een 

ontstaat in de ijslaag. Afhankelijk van de zoutconcentratie gaan er barsten 

Volgens de principes van schademechanismen kan het

dat deze barsten zich verder kunnen zetten in het beton. In het beton gaan ze zich

een pad evenwijdig met het betonoppervlak. Als gevolg hiervan zal er afschilfering optreden 

De rol die de zoutconcentratie hierin speelt is dat deze een invloed heeft 

op de mechanische eigenschappen van de bevroren oplossing. 
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IJs bestaande uit zuiver water

zoutoplossing met een matige concentratie zullen barsten optreden terwijl een hoog 

geconcentreerde oplossing geen kracht kan opnemen in het betreffende temperatuursinte

Een hoge oplossing zal dus geen schade tot gevolg hebben.

Met deze theorie komen twee voordelen van het gebruik van luchtbelvormers naar boven 

(Valenza & Scherer, 2007b).

ervan gereduceerd. Dit zorgt voor een sterker betonoppervlak waardoor de barsten in het ijs 

zich minder gemakkelijk zullen verder zetten in het beton. In tweede instantie trekt, bij 

ijsvorming in de luchtbellen, het water uit de poriën naar de luchtbellen toe. Dit zorg

een lichte krimp van het beton.

in vrije toestand zouden ondergaan, 

trekspanning in het ijs waardoor 

2.6.4 Invloedsparameters

2.6.4.1 Zoutconcentratie

Zoals reeds werd vermeld

belangrijke invloed op de schade 

mechanische eigenschappen van het ijs. Er werd vastgest

het meeste schade optreedt. Bij hogere en lagere concentraties is de schade minder

verklaren met de 'Glue spal theory

Figuur 21
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IJs bestaande uit zuiver water is sterk genoeg waardoor dit niet zou breken. In een 

oplossing met een matige concentratie zullen barsten optreden terwijl een hoog 

geconcentreerde oplossing geen kracht kan opnemen in het betreffende temperatuursinte

Een hoge oplossing zal dus geen schade tot gevolg hebben. 

Met deze theorie komen twee voordelen van het gebruik van luchtbelvormers naar boven 

(Valenza & Scherer, 2007b). In eerste instantie wordt de kans op 'bleeding

eerd. Dit zorgt voor een sterker betonoppervlak waardoor de barsten in het ijs 

minder gemakkelijk zullen verder zetten in het beton. In tweede instantie trekt, bij 

ijsvorming in de luchtbellen, het water uit de poriën naar de luchtbellen toe. Dit zorg

een lichte krimp van het beton. Hierdoor wordt het verschil in krimp

in vrije toestand zouden ondergaan, gereduceerd. Deze reductie zorgt voor een afname van de

waardoor de kans op barsten kleiner wordt (De Schutter, 2012)

Invloedsparameters 

Zoutconcentratie 

werd vermeld in paragraaf '2.6.3 Glue spal theory' heeft de zoutconcentratie een 

belangrijke invloed op de schade teweeg gebracht door 'salt-scaling

mechanische eigenschappen van het ijs. Er werd vastgesteld dat bij een concentratie van 3

het meeste schade optreedt. Bij hogere en lagere concentraties is de schade minder

Glue spal theory'. Figuur 21 geeft dit schematisch weer

 

21:Verband tussen zoutconcentratie en schade (De Schutter, 2012)
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it niet zou breken. In een 

oplossing met een matige concentratie zullen barsten optreden terwijl een hoog 

geconcentreerde oplossing geen kracht kan opnemen in het betreffende temperatuursinterval. 

Met deze theorie komen twee voordelen van het gebruik van luchtbelvormers naar boven 

bleeding' en de hoeveelheid 

eerd. Dit zorgt voor een sterker betonoppervlak waardoor de barsten in het ijs 

minder gemakkelijk zullen verder zetten in het beton. In tweede instantie trekt, bij 

ijsvorming in de luchtbellen, het water uit de poriën naar de luchtbellen toe. Dit zorgt voor 

p, die het beton en het ijs 

Deze reductie zorgt voor een afname van de 

(De Schutter, 2012). 

heeft de zoutconcentratie een 

scaling', meer bepaald op de 

dat bij een concentratie van 3% 

het meeste schade optreedt. Bij hogere en lagere concentraties is de schade minder. Dit is te 

geeft dit schematisch weer. 

 

n schade (De Schutter, 2012) 
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2.6.4.2 Dikte ijslaag 

De oorzaak van de betonschade bij het gebruik van dooizouten, is dat er barsten optreden in 

de ijslaag die zich verder zetten in het beton. De barsten treden op als gevolg van de spanning 

veroorzaakt door een verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen het beton en het ijs. Bij een 

dikkere ijslaag zal de trekspanning (kracht/oppervlak) in het ijs hetzelfde zijn maar de 

resulterende kracht zal logischerwijs groter zijn. Door deze grotere kracht zal de barst wat 

dieper doordringen in het beton en zullen de schilfers dus groter zijn.  

2.6.4.3 Betonkwaliteit 

Bij een betere betonkwaliteit is er over de volledige doorsnede een grotere betonsterkte, dus 

ook aan het oppervlak. De kans op het doordringen van barsten is hierdoor kleiner. Aangezien 

de oorzaak van 'salt-scaling' een puur mechanisch probleem is, lijkt het erop dat de 

betonsterkte een beslissende rol speelt. Toch zorgt het toevoegen van luchtbelvormer voor een 

toename van de weerstand tegen 'salt-scaling' ('Glue spall theory'), terwijl het de sterkte van 

het beton licht doet afnemen (De Schutter, 2012); (Apers & Denoël, 2009).  

 

2.7 Resultaten duurzaamheidstesten uit literatuur 

2.7.1 Vorst-dooiweerstand 

In de literatuur zijn al heel wat resultaten terug te vinden van proeven op de vorst-dooi 

weerstand. Om de bevindingen van dit onderzoek te kunnen vergelijken met deze uit de 

literatuur, worden hier enkele resultaten van proeven op UHSB weergegeven. Dit gebeurt 

telkens aan de hand van de evolutie van de relatieve dynamische modulus. Hoe deze bepaald 

wordt, is terug te vinden in paragraaf '3.5.2 Niet–destructief onderzoek'. De 

temperatuurscyclus waar de proefstukken telkens aan onderworpen worden, is vergelijkbaar 

met deze voorgeschreven door de norm NBN B 05-203. 

Grafiek 9 geeft resultaten weer uit een onderzoek van (Graybeal, 2006) op de eigenschappen 

van UHSB. In dit onderzoek werden vier verschillende behandelingsmethoden toegepast. Bij 

de eerste behandelingsmethode worden de stukken gewoon bewaard in een vochtige ruimte. 

De andere behandelingen bestaan allen uit een warmtebehandeling. De aanduiding 'steam' 

duidt op een gewone warmtebehandeling (90°C, 48 uur, na ontkisting), 'tempered steam' is 

hetzelfde principe maar op een temperatuur van 60°C terwijl 'delayed steam' de gewone 

warmtebehandeling is, maar pas uitgevoerd op een leeftijd van 14 dagen.  
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De grafiek toont aan dat de behandelde stukken na 700 

van hun dynamische modulus kennen. De onbehandelde stukken kennen zelfs een stijging in 

de dynamische modulus. 

(Graybeal, 2006); (Tanesi, Graybeal & Simon,

Grafiek 9: Evolutie relatieve dynamische modulus UHSB

2.7.2 Inwerking van dooizouten

Ook wat de inwerking van dooizouten betreft

de literatuur. Bij proeven op gewoon beton ondergaan 

(Setzer, Fagerlund & Janssen, 1996)

quasi geen schade optreedt. Daarom zijn v

beton van belang. Deze ondergaan 

worden met de resultaten uit dit werk. 

literatuur.  

Grafiek 10: Evolutie 
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De grafiek toont aan dat de behandelde stukken na 700 cyclussen nog maar een lichte daling 

van hun dynamische modulus kennen. De onbehandelde stukken kennen zelfs een stijging in 

s. Deze resultaten volgen dezelfde trend als in andere onderzoeken 

(Tanesi, Graybeal & Simon, 2004); (Graybeal & Hartmann, 2003)

: Evolutie relatieve dynamische modulus UHSB (Graybeal, 2006)

Inwerking van dooizouten 

Ook wat de inwerking van dooizouten betreft, zijn resultaten van proeven terug te vinden in 

Bij proeven op gewoon beton ondergaan de proefstukken 

(Setzer, Fagerlund & Janssen, 1996). Uit de literatuur blijkt dat er bij UHSB

geen schade optreedt. Daarom zijn voor dit werk enkel de proeven op u

van belang. Deze ondergaan meer vorst-dooicycli en kunnen daardoor beter vergeleken 

worden met de resultaten uit dit werk. Grafiek 10 en Tabel 4 geven resul

: Evolutie massaverlies UHSB (Cwirzen, Habemehl-Cwirzen & Penttala, 2008)
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cyclussen nog maar een lichte daling 

van hun dynamische modulus kennen. De onbehandelde stukken kennen zelfs een stijging in 

volgen dezelfde trend als in andere onderzoeken 

(Graybeal & Hartmann, 2003). 

 

(Graybeal, 2006) 

zijn resultaten van proeven terug te vinden in 

fstukken slechts 28 cyclussen 

er bij UHSB na 28 cycli nog 

oor dit werk enkel de proeven op ultra hoog sterkte 

dooicycli en kunnen daardoor beter vergeleken 

geven resultaten weer uit de 

 

Cwirzen & Penttala, 2008) 
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Tabel 4: Samenstellingen betonsoorten (Cwirzen, Habemehl-Cwirzen & Penttala, 2008) 

 

Uit deze test blijkt dat de betonsoorten zonder grof granulaat, minder goed weerstaan en dus 

een groter massaverlies kennen. Ook blijkt de warmtebehandeling een eerder negatief effect te 

hebben. (H staat voor warmtebehandeld, N voor niet-warmtebehandeld). De gemiddelde 

waarden na 200 cycli liggen tussen 0,20 kg/m² en 0,50 kg/m². Tijdens het onderzoek lagen de 

resultaten hier ook tussen. Er werd een massaverlies van 0,21 kg/m² gevonden voor Mix7 na 

185 cycli en 0,12 kg/m² voor Mix11 na 125 cycli. Dit kan nagelezen worden in hoofdstuk '6 

Vries-dooiproef met dooizouten'. 

De maximumwaarde die door de norm EN1339 weergegeven wordt voor het gemiddeld 

massaverlies is 1 kg/m² met 1,5 kg/m² voor individuele waarden. Dit zijn waarden voor 

proefstukken die 28 vorst-dooicyclussen ondergaan hebben (Ployaert, 2012). 
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3 Testprocedures

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de testprocedures besproken die nodig zijn om de eigenschappen te 

bepalen van het beton. Dit zijn zowel testen op het vers als op het verhard beton. Het kennen 

en volgen van deze procedures is van uitermate belang indien correcte resultaten geboe

willen worden. Verder kunnen bepaalde werkwijzen eventueel aangepast worden met deze 

informatie om dusdanig op een efficiëntere manier te werken.

3.2 Luchtgehalte 

Na het verharden van het beton blijft uiteindelijk een poreus materiaal o

dit materiaal, m.a.w. de hoeveelheid lucht die

het eindresultaat. Zo heeft het luchtgehalte een rechtstreekse invloed op de mechanische 

eigenschappen en de duurzaamheid. De methode die 

toegepast worden op het vers beton. 

Het luchtgehalte kan bepaald worden zoals beschreven wordt in 

de Belgische norm NBN EN 12350

luchtgehalte van ve

'manometermethode'. Deze methode is gebaseerd op de wet van 

Boyle-Mariotte, die zegt dat het product van druk en volume 

steeds een constante is. Bij de aanvang van de proef wordt 

gekend volume lucht op een gekende druk gebracht. Daarna 

wordt deze lucht de toegang verleent tot een afgesloten container 

die het betonmonster bevat. Uit de optredende drukdaling kan het 

luchtgehalte in het betonmonster bepaald worden 

12350-7). 
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Testprocedures 

uk worden de testprocedures besproken die nodig zijn om de eigenschappen te 

bepalen van het beton. Dit zijn zowel testen op het vers als op het verhard beton. Het kennen 

en volgen van deze procedures is van uitermate belang indien correcte resultaten geboe

willen worden. Verder kunnen bepaalde werkwijzen eventueel aangepast worden met deze 

informatie om dusdanig op een efficiëntere manier te werken. 

Luchtgehalte met manometermethode 

Na het verharden van het beton blijft uiteindelijk een poreus materiaal o

.w. de hoeveelheid lucht die het materiaal bezit, heeft een grote invloed op 

het eindresultaat. Zo heeft het luchtgehalte een rechtstreekse invloed op de mechanische 

en de duurzaamheid. De methode die in dit hoofdstuk beschreven wordt, kan 

toegepast worden op het vers beton.  

Het luchtgehalte kan bepaald worden zoals beschreven wordt in 

de Belgische norm NBN EN 12350-7 'Proeven op beton - 

luchtgehalte van vers beton'. Dit gebeurt met de 

Deze methode is gebaseerd op de wet van 

Mariotte, die zegt dat het product van druk en volume 

steeds een constante is. Bij de aanvang van de proef wordt een 

lucht op een gekende druk gebracht. Daarna 

wordt deze lucht de toegang verleent tot een afgesloten container 

die het betonmonster bevat. Uit de optredende drukdaling kan het 

luchtgehalte in het betonmonster bepaald worden (NBN EN 
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Figuur 22: Manometermethode 

(NBN EN 12350-7) 

 

uk worden de testprocedures besproken die nodig zijn om de eigenschappen te 

bepalen van het beton. Dit zijn zowel testen op het vers als op het verhard beton. Het kennen 

en volgen van deze procedures is van uitermate belang indien correcte resultaten geboekt 

willen worden. Verder kunnen bepaalde werkwijzen eventueel aangepast worden met deze 

Na het verharden van het beton blijft uiteindelijk een poreus materiaal over. De porositeit van 

het materiaal bezit, heeft een grote invloed op 

het eindresultaat. Zo heeft het luchtgehalte een rechtstreekse invloed op de mechanische 

in dit hoofdstuk beschreven wordt, kan 
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3.3 Schudmaat  

De schudmaat wordt opgemeten om meer informatie te verkrijgen over de consistentie van 

een betonspecie. Deze consistentie geeft een indicatie van de verwerkbaarheid van het 

betonmengsel. De uiterste consistenties van beton vallen onder de noemers van de zeer droge, 

'aardvochtige consistentie' en anderzijds de zeer slappe, 'vloeibare consistentie'. De 

consistentie is in grote mate afhankelijk van het watergehalte, het cementgehalte, de 

korrelsamenstelling en de dosering van eventuele hulpstoffen (De Schutter, 2006). 

De consistentie wordt opgemeten onmiddellijk na het ledigen van de mengkuip, want ze 

neemt immers af in de tijd. Dit komt door het verdampen van het water en de initiële 

chemische reacties in het beton. Een maat om deze consistentie te karakteriseren kan 

bekomen worden door de test met de Haegerman-kegel en een schoktafel. Bij deze test wordt 

de schudmaat, uitgedrukt in  mm, bekomen door het opmeten van twee loodrecht op elkaar 

staande diagonalen. 

Bij de aanvang van de proef worden alle onderdelen en stukken bevochtigd om de invloed 

van wandwrijving te reduceren. Hierna wordt de kegel gevuld met het verse beton en wordt 

deze afgestreken met een 'zaagbeweging'. De kegel wordt daarna voorzichtig, verticaal 

opgeheven zodat het beton gelijkmatig kan uitvloeien. Vervolgens wordt de tafel 

onderworpen aan 15 schokken. Als het beton uitgevloeid is wordt de grootste diameter en zijn 

daarop haaks liggende diameter opgemeten. Hieruit kan uiteindelijk de gemiddelde diameter 

bepaald worden. Het principe wordt afgebeeld in Figuur 23. 

.  
 

Figuur 23: Principe schudmaat (Mebin, 2009) 
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3.4 Luchtgehalte

3.4.1 Inleiding 

De bepaling van het luchtgehalte kan ook gebeuren op een reeds verhard mengsel. Om 

hierover inzicht te krijgen kan beroep gedaan worden op een 

analyse kan manueel uitgevoerd worden volgens de norm 

void characteristics in hardened concrete

het meten van de luchtbeldistributie aan de hand van de 

deze manier van werken staat een geheel geautomatiseerd proces die steunt op hetzelfde 

principe maar waarbij het tijdrovende, handmatige werk wordt overgenomen door een 

computersysteem. Dit computersysteem omvat een PC die het proces controleer

videocamera, een microscooplens, een beweegbaar platform en de bijhorende software. In 

Figuur 24 wordt een voorbeeld gegeven van een computersysteem om 

voeren, namelijk de RapidAir 457.

3.4.2 Voorbereiding proefstukken

Hoe de proefstukken moeten

beschreven in de normen 

aan deze richtlijnen te houden wil men een zo representatief mogelijk resultaat verkrijgen. 

Deze normen beschrijven

De normen vermelden ook

beton. 
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Luchtgehalte met air-voidanalyse 

De bepaling van het luchtgehalte kan ook gebeuren op een reeds verhard mengsel. Om 

hierover inzicht te krijgen kan beroep gedaan worden op een air-voidanalyse

analyse kan manueel uitgevoerd worden volgens de norm EN 480-11

in hardened concrete'. De norm beschrijft het voorbereidende werk alsook 

het meten van de luchtbeldistributie aan de hand van de 'linear traverse method

deze manier van werken staat een geheel geautomatiseerd proces die steunt op hetzelfde 

principe maar waarbij het tijdrovende, handmatige werk wordt overgenomen door een 

computersysteem. Dit computersysteem omvat een PC die het proces controleer

videocamera, een microscooplens, een beweegbaar platform en de bijhorende software. In 

wordt een voorbeeld gegeven van een computersysteem om 

namelijk de RapidAir 457. 

Figuur 24:RapidAir 457 (CEI, 2012) 

Voorbereiding proefstukken 

Hoe de proefstukken moeten behandeld worden vooraleer het uitvoeren van een analyse,

beschreven in de normen ASTM C 457 en EN 480-11. Het is uitermate belangrijk om zich 

aan deze richtlijnen te houden wil men een zo representatief mogelijk resultaat verkrijgen. 

ven het zaag- en polijst proces dat vooraf gaat aan de 

melden ook het proces om het contrast te maken tussen de luchtbellen en het 
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De bepaling van het luchtgehalte kan ook gebeuren op een reeds verhard mengsel. Om 

voidanalyse (AVA). Deze 

11 'Determination of Air-

. De norm beschrijft het voorbereidende werk alsook 

linear traverse method'. Tegenover 

deze manier van werken staat een geheel geautomatiseerd proces die steunt op hetzelfde 

principe maar waarbij het tijdrovende, handmatige werk wordt overgenomen door een 

computersysteem. Dit computersysteem omvat een PC die het proces controleert, een 

videocamera, een microscooplens, een beweegbaar platform en de bijhorende software. In 

wordt een voorbeeld gegeven van een computersysteem om air-voidanalyses uit te 

 

behandeld worden vooraleer het uitvoeren van een analyse, staat 

. Het is uitermate belangrijk om zich 

aan deze richtlijnen te houden wil men een zo representatief mogelijk resultaat verkrijgen. 

vooraf gaat aan de air-voidanalyse. 

het proces om het contrast te maken tussen de luchtbellen en het 
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3.4.2.1 Zaag -en polijstproces

Het proefmonster wordt verkregen

een betonelement dat 28 dagen in een klimaatkamer 

werd bewaard. In deze thesis w

proeven uitgevoerd op schijven gezaagd uit kubussen 

als op gespleten cilinders. Deze stukken moeten na het 

zagen/splijten gepolijst worde

afkomstig van de kubussen worden gepolijst met een 

handmatige polijstmachine terwijl dit bij de gespleten 

cilinders gebeurt met de LaboPol. Dit 

aan de hand van drie types 

duidt een niveau van grofheid van het blad aan.

Eenmaal het monster dit proces ondergaan heeft, wordt een 

verkregen.  

3.4.2.2 Contrastproces 

De techniek die wordt toegepast 

kleur verkrijgen terwijl het overige in een zwarte kleur wordt gelaten. Dit verzekert een 

maximaal contrast zodat het computersysteem heel precies alle luchtbellen kan identificeren.

Om het betonmonster een zwarte kleur te laten 

verkrijgen kan gebruikgemaakt worden van een 

stempel met zwarte inkt. Eenvoudiger is echter 

het gebruik van een zwarte vi

verkleuren van het proefstuk kan overgegaan 

worden tot het witten van de luchtbellen. Dit 

gebeurt aan de hand van zinkpasta of 

bariumsulfaat (BaSO4). De zinkpasta heeft het voordeel dat het niet zo snel uit de poriën valt. 

Hiertegenover staat echter dat de analyse onmiddellijk na de voorbereiding moet g

omdat de zinkpasta krimpt en er dus een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Indien er dus 

veel proefstukken geanalyseerd moeten worden, waartussen verschillende tijdspannes kunnen 

aangrijpen, verdient het bariumsulfaat m.a.w. de voorkeur.
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Figuur 26: Contrastproces 

 

Figuur 25

 

en polijstproces 

Het proefmonster wordt verkregen, vertrekkend van 

een betonelement dat 28 dagen in een klimaatkamer 

In deze thesis worden zowel air-void 

proeven uitgevoerd op schijven gezaagd uit kubussen 

als op gespleten cilinders. Deze stukken moeten na het 

zagen/splijten gepolijst worden. De proefstukken 

afkomstig van de kubussen worden gepolijst met een 

handmatige polijstmachine terwijl dit bij de gespleten 

de LaboPol. Dit laatste gebeurt 

drie types polijstbladen, namelijk korrelgrootte 80, 

duidt een niveau van grofheid van het blad aan. Het kleinste getal duidt het grofste blad aan. 

Eenmaal het monster dit proces ondergaan heeft, wordt een glad en 

 

De techniek die wordt toegepast zorgt ervoor dat de luchtbellen in het betonmonster een witte 

kleur verkrijgen terwijl het overige in een zwarte kleur wordt gelaten. Dit verzekert een 

maximaal contrast zodat het computersysteem heel precies alle luchtbellen kan identificeren.

Om het betonmonster een zwarte kleur te laten 

verkrijgen kan gebruikgemaakt worden van een 

stempel met zwarte inkt. Eenvoudiger is echter 

het gebruik van een zwarte viltstift. Na het 

verkleuren van het proefstuk kan overgegaan 

worden tot het witten van de luchtbellen. Dit 

gebeurt aan de hand van zinkpasta of 

). De zinkpasta heeft het voordeel dat het niet zo snel uit de poriën valt. 

at echter dat de analyse onmiddellijk na de voorbereiding moet g

omdat de zinkpasta krimpt en er dus een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Indien er dus 

veel proefstukken geanalyseerd moeten worden, waartussen verschillende tijdspannes kunnen 

grijpen, verdient het bariumsulfaat m.a.w. de voorkeur. 
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: Contrastproces (Braem, 2011) 

 

 

25: LaboPol (Struers, 2013) 

80, 180 en 320. Ieder cijfer 

Het kleinste getal duidt het grofste blad aan. 

glad en uniform element 

zorgt ervoor dat de luchtbellen in het betonmonster een witte 

kleur verkrijgen terwijl het overige in een zwarte kleur wordt gelaten. Dit verzekert een 

maximaal contrast zodat het computersysteem heel precies alle luchtbellen kan identificeren. 

). De zinkpasta heeft het voordeel dat het niet zo snel uit de poriën valt. 

at echter dat de analyse onmiddellijk na de voorbereiding moet gebeuren 

omdat de zinkpasta krimpt en er dus een vertekend beeld zou kunnen ontstaan. Indien er dus 

veel proefstukken geanalyseerd moeten worden, waartussen verschillende tijdspannes kunnen 
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Het bariumsulfaat is een droog, wit

voorzichtig in de holten wordt gedrukt. Achteraf wordt het excessieve poeder verwijderd. Dit 

dient heel voorzichtig te gebeuren zodat enerzijds geen wit poeder uit de holten verwijderd 

wordt en anderzijds de zwarte deklaag niet beschadigd wordt

3.4.3 Principe van de analyse

Na de voorbereiding van het proefstuk volgt de eigenlijke meting. De meting start met het 

plaatsen van het betonmonster op de beweegbare tafel. Het monster kan worden vastgezet en 

pas gesteld worden doormiddel van vier schroeven en een veer. 

het stuk, vereist het programma de specificaties van het proef

onderzoeksoppervlakte (

het aantal lijnen waarmee de analyse per beeld wordt

linkerbovenhoek geplaatst, waarna de lens het betonmonster doorloopt volgens de 

traverse method' die wordt afgebeeld in

Het monster wordt lineair doorlopen en de afstanden die worden afgelegd

opgemeten door de computer.

stopt wanneer de rand van het element bereikt wordt. Hierna verplaatst de tafel zich met een 

bepaalde stap loodrecht op het originele verplaatsingspad en wordt een nieuw 

verplaatsingspad doorlopen.

lineaire afstand vinden op een relatief klein proefstuk. Om een statistisch correct resultaat te 

bekomen, kan deze methode 

kwartslag te roteren. 
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Het bariumsulfaat is een droog, wit poeder dat doormiddel van een rubberen stamper 

voorzichtig in de holten wordt gedrukt. Achteraf wordt het excessieve poeder verwijderd. Dit 

te gebeuren zodat enerzijds geen wit poeder uit de holten verwijderd 

wordt en anderzijds de zwarte deklaag niet beschadigd wordt (Braem, 2011)

Principe van de analyse 

Na de voorbereiding van het proefstuk volgt de eigenlijke meting. De meting start met het 

plaatsen van het betonmonster op de beweegbare tafel. Het monster kan worden vastgezet en 

pas gesteld worden doormiddel van vier schroeven en een veer. Na het manueel

het stuk, vereist het programma de specificaties van het proefstuk namelijk de grootte van de

onderzoeksoppervlakte ('traverse area'), de totaal te onderzoeken lengte (

het aantal lijnen waarmee de analyse per beeld wordt uitgevoerd. Hierna wordt de lens in de 

linkerbovenhoek geplaatst, waarna de lens het betonmonster doorloopt volgens de 

die wordt afgebeeld in Figuur 27.  

 

Figuur 27:Principe air-voidanalyse (Braem, 2011) 

Het monster wordt lineair doorlopen en de afstanden die worden afgelegd

opgemeten door de computer. Het betonelement heeft een eindige grootte waardoor de tafel 

stopt wanneer de rand van het element bereikt wordt. Hierna verplaatst de tafel zich met een 

loodrecht op het originele verplaatsingspad en wordt een nieuw 

verplaatsingspad doorlopen. Door deze methode toe te passen kan men toch een significante, 

lineaire afstand vinden op een relatief klein proefstuk. Om een statistisch correct resultaat te 

kan deze methode meerdere malen toegepast worden 
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doormiddel van een rubberen stamper 

voorzichtig in de holten wordt gedrukt. Achteraf wordt het excessieve poeder verwijderd. Dit 

te gebeuren zodat enerzijds geen wit poeder uit de holten verwijderd 

(Braem, 2011). 

Na de voorbereiding van het proefstuk volgt de eigenlijke meting. De meting start met het 

plaatsen van het betonmonster op de beweegbare tafel. Het monster kan worden vastgezet en 

Na het manueel plaatsen van 

stuk namelijk de grootte van de 

), de totaal te onderzoeken lengte ('traverse length') en 

Hierna wordt de lens in de 

linkerbovenhoek geplaatst, waarna de lens het betonmonster doorloopt volgens de 'linear 

 

Het monster wordt lineair doorlopen en de afstanden die worden afgelegd, worden consistent 

eft een eindige grootte waardoor de tafel 

stopt wanneer de rand van het element bereikt wordt. Hierna verplaatst de tafel zich met een 

loodrecht op het originele verplaatsingspad en wordt een nieuw 

Door deze methode toe te passen kan men toch een significante, 

lineaire afstand vinden op een relatief klein proefstuk. Om een statistisch correct resultaat te 

 door het proefstuk een 
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3.4.4 Parameters 

Uit de meting van de lineaire koorden kunnen fysieke parameters bepaald worden die wat 

meer vertellen over de microstructuur van het betonmonster. De belangrijkste parameters 

kunnen hier teruggevonden worden. 

 a = 
Ta · 100

Tt

 (3.1) 

Met: 

� a: luchtgehalte [%] 

� Ta: totaal afgelegde afstand door luchtbellen [mm] 

� Tt: totaal afgelegde afstand door beton en luchtbellen [mm] 

 α=	 4

lmean

 (3.2) 

Met: 

� α: specifieke oppervlakte [mm
-1

] 

� lmean: gemiddelde koordelengte [mm] 

 lmean= 
Ta

N
 (3.3) 

Met: 

� lmean: gemiddelde koordelengte [mm] 

� Ta: totaal afgelegde afstand door luchtbellen [mm] 

� N: aantal doorlopen air-voids 

  
p

a
= 

Tc

 Ta

 (3.4) 

Met: 

� p: betongehalte [%] 

� a: luchtgehalte [%] 

� Ta: totaal afgelegde afstand door luchtbellen [mm] 

� Tc: totaal afgelegde afstand door beton [mm] 



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 61 

 

 

 

Figuur 28: Grafische voorstelling 

'Powers spacing factor' (Scott, 1997) 

 

3.4.4.1 Spacing factor of afstandsfactor 

Om een verband te kunnen leggen tussen het luchtgehalte en de vorst-dooi eigenschappen van 

het beton, werden geometrische parameters ingevoerd. Twee voorbeelden hiervan zijn de 

'Powers spacing factor' en de 'Philleo factor', die wereldwijd aanvaard worden als 

representatieve parameters om de duurzaamheidseigenschappen van beton te voorspellen. 

De 'Powers spacing factor' is een poging om de fractie 

aan cementpasta te berekenen op een bepaalde afstand 

van een luchtbel en niet zoals vaak begrepen wordt, een 

poging om de afstand tussen twee luchtbellen te 

voorspellen. Een andere interpretatie van de 

afstandsfactor is dat het de maximale afstand is waardoor 

het water zich hoeft te verplaatsen vooraleer het een 

luchtbel tegenkomt. De factor werd opgesteld aan de 

hand van twee geïdealiseerde modellen. Voor kleine p/a-waarden, waar dus weinig 

cementpasta aanwezig is per luchtbel, smeert Powers de pasta uit over een uniform dikke laag 

per luchtbel. Voor grotere p/a-waarden gebruikt Powers een kubische roostervorm die 

voorgesteld wordt in Figuur 28. De luchtbellen hebben dezelfde grootte en zijn uniform 

verdeeld in de ruimte (Snyder, 1998). 

 

Als p/a ≤ 4,342: 

 

 

L�= 
p

α . a
 (3.5) 

Als p/a ≥ 4,342: 

 

 

L�= 
3

α
�1,4 �p

a
+1	1

3
-1
 (3.6) 

Met: 

� L�: Powers spacing factor [mm] 

� p: betongehalte [%] 

� α: specifieke oppervlakte [mm
-1

] 

� a: luchtgehalte [%] 
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Doordat Powers werkt met een geïdealiseerd model en in de realiteit de luchtbellen 

willekeurig verdeeld zijn over het beton, zal er steeds een bepaalde afwijking bestaan. In de 

meeste gevallen is deze afwijking klein doch bestaan er situaties waarin men beter overstapt 

naar een andere methode. Dit is het geval bij schuine luchtbellen of wanneer er een verdeling 

in het beton bestaat tussen kleine en grote luchtbellen. Om dit probleem te overkomen werd 

de Philleo factor ontwikkeld. Deze factor gebruikt dezelfde kubische roostervorm als Powers. 

De factoren verschillen echter van elkaar doordat de Philleo factor rekening houdt met de 

verschillende afmetingen die de luchtbellen kunnen hebben. Visueel houdt dit in dat op de 

hoekpunten van het kubisch rooster, zich bollen met verschillende diameters kunnen 

bevinden. De twee factoren geven voor de meeste betonmengelingen dezelfde waarden. De 

'Powers spacing factor' wordt echter als standaard gebruikt ook al is er nog niet tot een 

consensus gekomen. 

 

 F(s)= 1-e

�-4,19x3-7,8x2�ln1
p
13-4,84x�ln1

p
23�

 
(3.7) 

Met: 

� F(s): Philleo factor [mm] 

� p: betongehalte [%] 

� x: sn
1/3

 [/] 

� s: distributie parameter [/] 

� n: aantal air-voids per volumeenheid [/] 

3.4.5 Air-void en vorst-dooi weerstand 

Na het uitvoeren van een air-voidanalyse, kunnen de bekomen parameters verwerkt worden. 

Hieruit kunnen dan conclusies getrokken worden met betrekking tot de vorst-dooi weerstand 

van het onderzochte betonelement. Zo worden over het algemeen volgende vuistregels 

gehanteerd om in te schatten wanneer een betonelement voldoende resistent is tegen vorst-

dooicycli: 

� het luchtgehalte heeft een waarde van 6 ±1%; 

� de specifieke oppervlakte ≥ 24 mm²/mm³; 

� de afstandsfactor ≤ 0,20 mm. 
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Er dient wel opgemerkt te worden dat het luchtgehalte en de specifieke oppervlakte niet apart 

mogen beschouwd worden. Zo kan een betonelement dat over een specifieke oppervlakte van 

24 mm²/mm³ bij een luchtgehalte van 6% beschikt, voldoende resistent zijn. Maar een 

betonelement dat ook over een specifieke oppervlakte van 24 mm²/mm³ beschikt maar dit 

slechts bij een luchtgehalte van 4%, tekort schieten. Het luchtgehalte en de specifieke 

oppervlakte moeten om die reden samen beschouwd worden, als het ware als een tandem 

(Tanesi & Meininger, 2006).  

 

3.5 Meting vorst-dooi weerstand 

3.5.1 Inleiding 

Bij deze proeven worden de proefstukken onderworpen aan vorst-dooicycli terwijl de evolutie 

van de schade aan het beton opgemeten wordt. De temperatuursverlopen waaraan de 

proefstukken onderworpen worden en de manier waarop de temperatuurswijzigingen 

gebeuren, worden besproken in de paragraaf '6.4.2 Temperatuursverloop' 

Volgens de Amerikaanse norm ASTM C666 worden er twee procedures gehanteerd. Volgens 

deze norm worden rechthoekige prisma's onderworpen aan een cyclus tussen -18°C en +5°C. 

Volgens procedure A worden de proefstukken in containers geplaatst zodat de speling tussen 

het prisma en de container 3 mm is. Deze containers worden gevuld met water en in de 

klimaatkast geplaatst. Bij procedure B worden de proefstukken zonder containers in de 

klimaatkast geplaatst. Deze laatste procedure is ook deze voorgeschreven volgens de 

Belgische norm (NBN B 05-203). De klimaatkast regelt geheel automatisch de onderwerping 

van het proefstuk aan de cyclus. Het vriesgedeelte gebeurt door luchtkoeling terwijl het 

dooigedeelte gebeurt door onderdompeling in water. Om de invloed op de sterkte van het 

beton te onderzoeken wordt voor en tijdens de test de duurzaamheidsfactor gemonitord. 
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3.5.2 Niet–destructief onderzoek

3.5.2.1 Resonantiefrequentie

Met deze methode wordt op geregelde tijdstippen de resonantiefrequentie van de 

proefstukken opgemeten. 

van longitudinale, buiging

principes beschreven in de norm NBN B 15

zender en een ontvanger 

van de frequentie. Figuur 

de gemeten resonantiefrequentie wordt de relati

formule 3.8.  

Figuur 29

 

Met: 

� Pc: relatieve dynamische modu

� nc: frequentie na c cycli

� n0: frequentie na 0 cycli

 

Met: 

� DF: duurzaamheidsfactor

� mhuidig: huidig aantal cycli

� mplan: gepland aantal cycli
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destructief onderzoek 

Resonantiefrequentie 

Met deze methode wordt op geregelde tijdstippen de resonantiefrequentie van de 

proefstukken opgemeten. Er kan gekozen worden om de frequentie te meten onder invloed 

an longitudinale, buiging- of torsietrillingen. Dit dient telkens te 

principes beschreven in de norm NBN B 15-230. Voor alle methoden is een opstelbank, een 

zender en een ontvanger vereist alsook een elektrische eenheid voor

Figuur 29 toont een opstelling voor de meting bij een buigingstrilling.

de gemeten resonantiefrequentie wordt de relatieve dynamische modu

 

29: Meting van de resonantiefrequentie (Pigeon & Pleau, 1995)

Pc = 
nc

2

n0
2

 · 100 

: relatieve dynamische modulus na c cycli [/] 

: frequentie na c cycli [Hz] 

: frequentie na 0 cycli [Hz] 

DF = Pc · 
mhuidig

mplan

 

duurzaamheidsfactor [/] 

huidig aantal cycli [/] 

gepland aantal cycli [/] 
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Met deze methode wordt op geregelde tijdstippen de resonantiefrequentie van de 

om de frequentie te meten onder invloed 

Dit dient telkens te gebeuren volgens de 

Voor alle methoden is een opstelbank, een 

voor het opwekken en meten 

toont een opstelling voor de meting bij een buigingstrilling. Uit 

eve dynamische modulus (P) bepaald met 

 

Pleau, 1995) 

(3.8) 

(3.9) 
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3.5.2.2 Voortplantingsnelheid ultrasone golf

Een andere manier voor het

dynamische modulus is het meten

pulssnelheid. Dit moet gebeuren conform de norm NBN EN 

12504-4. Als de geluidsgolf een scheur tegenkomt dan

wordt deze afgebogen

stijgen. De snelheid wordt altijd berekend ten opzichte van 

de buitenafmeting van het proefstuk. Een stijging in 

doorvoertijd zorgt dus voor een daling van de 

voortplantingssnelheid. Deze methode wordt echter soms als 

onnauwkeurig ervaren. 

zender, ontvanger en een elektrische eenheid nodig. Het geheel staat afgebeeld 

bepaling van de relatieve dynamische 

nu de gemeten voortplantingssnelheid gebruikt wordt in plaats van de resonantiefrequentie. 

 

Met: 

� Pc: relatieve dynamische modu

� vc: voortplantingssnelheid na c

� v: voortplantingssnelheid na 0 cycli

3.5.2.3 Lengteverandering

Een methode die vooral geschikt is voor het beproeven van langwerpige voorwerpen is de 

meting van de lengteverandering. Net zoals bij de andere proeven wordt een referentiemeting 

uitgevoerd vooraleer de proefstukken onderworpen worden aan de vorst

Vervolgens wordt op geregelde basis een meting uitgevoerd. De lengteveranderin

formule 3.11 berekend 

wordt belangrijk als de lengteverandering groter wordt dan 200

 

Met: 
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Voortplantingsnelheid ultrasone golf 

manier voor het bepalen van de relatieve 

s is het meten van de ultrasone 

Dit moet gebeuren conform de norm NBN EN 

Als de geluidsgolf een scheur tegenkomt dan 

wordt deze afgebogen waardoor zijn doorvoertijd zal 

stijgen. De snelheid wordt altijd berekend ten opzichte van 

de buitenafmeting van het proefstuk. Een stijging in 

tijd zorgt dus voor een daling van de 

Deze methode wordt echter soms als 

onnauwkeurig ervaren. Voor de meting is er evenals een 

zender, ontvanger en een elektrische eenheid nodig. Het geheel staat afgebeeld 

bepaling van de relatieve dynamische modulus gebeurt analoog met als enig

nu de gemeten voortplantingssnelheid gebruikt wordt in plaats van de resonantiefrequentie. 

Pc = 
vc

2

v2
 · 100 

: relatieve dynamische modulus na c cycli [/] 

voortplantingssnelheid na c cycli [m/s] 

voortplantingssnelheid na 0 cycli [m/s] 

Lengteverandering 

die vooral geschikt is voor het beproeven van langwerpige voorwerpen is de 

lengteverandering. Net zoals bij de andere proeven wordt een referentiemeting 

d vooraleer de proefstukken onderworpen worden aan de vorst

Vervolgens wordt op geregelde basis een meting uitgevoerd. De lengteveranderin

 waarin de index staat voor het aantal cyclussen. 

belangrijk als de lengteverandering groter wordt dan 200 µm/m

ϵ� = 
L�- L0

L0

 

Figuur 

pulssnelheid
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zender, ontvanger en een elektrische eenheid nodig. Het geheel staat afgebeeld Figuur 30. De 

als enige verschil dat hier 

nu de gemeten voortplantingssnelheid gebruikt wordt in plaats van de resonantiefrequentie.  

(3.10) 

die vooral geschikt is voor het beproeven van langwerpige voorwerpen is de 

lengteverandering. Net zoals bij de andere proeven wordt een referentiemeting 

d vooraleer de proefstukken onderworpen worden aan de vorst-dooicycli. 

Vervolgens wordt op geregelde basis een meting uitgevoerd. De lengteverandering wordt met 

waarin de index staat voor het aantal cyclussen. De interne schade 

µm/m. 

(3.11) 

Figuur 30:Meting van de ultrasone 

pulssnelheid (Pigeon & Pleau, 1995) 
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� ϵ�: lengteverandering na c cycli [/] 

� Lc: lengte na c cycli [m] 

� L0: lengte na 0 cycli [m] 

3.5.2.4 Visueel onderzoek 

In de Belgische norm NBN B 15-231 staat als mogelijke procedure ook een visuele controle 

aangegeven. Dit houdt in dat voor, gedurende en na de vorst-dooiproef het uitzicht van de 

proefstukken onderzocht worden. Op deze manier kan weliswaar enkel oppervlakteschade 

waargenomen worden en dus geen interne schade. Het is ook moeilijk om met deze methode 

de schade te quoteren.  

3.5.2.5 Evaluatie van verschillende proefmethoden 

In de eerste twee methoden wordt een reductie van de resonantiefrequentie of de pulssnelheid 

gebruikt als een index voor het voorkomen van interne microscheuren. Experimenten hebben 

echter aangetoond dat deze metingen beïnvloedt kunnen worden door oppervlakteschade 

welke kan veroorzaakt worden door het bevriezen van beton onder water. De beïnvloeding 

wordt veroorzaakt doordat de resonantiefrequentie afhankelijk is van de massa en doordat 

schade aan het oppervlak kan zorgen voor slecht contact tussen de sensoren en het proefstuk 

bij de ultrasone meting. Hierdoor betekent een daling van de duurzaamheidsfactor niet met 

zekerheid dat er interne schade is. Om deze reden is het meten van de lengteverandering de 

beste methode voor het meten van interne schade. Hiervoor moet er echter gewerkt worden 

met langwerpige proefstukken wil men een nauwkeurig en representatief resultaat verkrijgen. 

Zoals reeds vermeld is de visuele controle enkel geschikt voor het vaststellen van 

oppervlakte-schade.  
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Figuur 31: Principe splijtproef 

(Gheysens, 2009) 

 

3.5.3 Destructief onderzoek 

Bij het bevriezen van beton verandert het water in de poriën in ijs. Hierbij zet het ijs uit met 

een drukopbouw in de poriën tot gevolg. Hierdoor ontstaat trek in het beton. Bij vorst wordt 

er dus een beroep gedaan op de treksterkte van beton. Als er door de vorst-dooicyclussen 

interne schade optreedt dan zal logischerwijs de treksterkte van het proefstuk dalen. Een voor 

de hand liggende proefmethode die voorgeschreven wordt door de norm NBN B 15-231 is 

dan ook de controle van de treksterkte voor en na de onderwerping aan de vorst-

dooicyclussen. Dit kan gebeuren aan de hand van splijtproeven of buigproeven. Aangezien 

buigproeven niet gebruikt worden in dit werk wordt hiervoor verwezen naar de norm NBN B 

15-214. De splijtproeven worden in volgende paragraaf besproken.  

3.5.3.1 Splijtproeven 

Zoals geweten is, weerstaat beton zeer slecht aan trek. Breuk tengevolge van trek wordt 

meestal ingeleid via aanwezige microscheuren en holten. Deze breiden zich uit of geven 

aanleiding tot scheurinitiatie als gevolg van toenemende trekspanningen. Om de treksterkte 

van het betonelement te bekomen, kan men overgaan tot het uitvoeren van de Braziliaanse 

proef of splijtproef. De waarde die hiermee bekomen wordt, noemt men de splijttreksterkte 

fct,sp (Vandewalle, 2009). 

Het principe bestaat erin een proefstuk (cilinder, kubus of 

prisma) op druk te belasten volgens twee beschrijvende 

rechten, waarbij de theoretische lijnlast uitgeoefend wordt als 

een last verdeeld over een belastingsstrookje uit een halfhard 

materiaal zoals dik karton of hout. Het principe wordt 

afgebeeld in Figuur 31. Tijdens de proef ontstaan 

trekspanningen haaks op de richting van de belasting. De 

gedetailleerde proefbeschrijving kan geraadpleegd worden in 

de norm NBN EN 12390-6. 

De splijttreksterkte, in het geval van een cilindervormig 

proefstuk, kan worden berekend met de formule: 

 fct,sp = 
2.Fmax

π.l.D
 (3.12) 
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Met: 

� fct,sp : splijttreksterkte [N/mm²] 

� Fmax: breukbelasting [N] 

� l: lengte van het proefstuk [mm] 

� D: diameter van het proefstuk [mm] 

De bekomen splijttreksterkte is een maat voor de rechtstreekse treksterkte, die men kan 

bekomen met de rechtstreekse trekproef. Om te kunnen omrekenen neemt men volgens de 

norm NBN B 15-002 aan:  

 fct = 0,9.fct,sp (3.13) 

Met: 

� fct: rechtstreekse treksterkte [N/mm²] 

� fct,sp : splijttreksterkte [N/mm²] 

 

3.6 Drukproef 

De druksterkte van een element is de gemiddelde breukspanning die gevonden wordt over de 

doorsnede wanneer deze enkel op druk belast is. Deze eigenschap is hoofdzakelijk afhankelijk 

van de betonsamenstelling en de ouderdom van het element. Zo zal de druksterkte grotendeels 

afhankelijk zijn van: 

� de aanhechtsterkte tussen cementsteen en inerte materialen; 

� de sterkte van de cementsteen; 

� de sterkte van de inerte materialen. 

Bij traditioneel beton vormt de cementsteen de meest zwakke en kritieke schakel in de 

betonstructuur. De breuk zal zich dus via deze weg inzetten. De hoeveelheid aanmaakwater 

speelt hierbij een belangrijke rol. Een grotere water/cement-ratio resulteert in een kleinere 

druksterkte, dit werd reeds aangehaald in paragraaf '1.3.2 Water'. Bij hoge sterkte beton is dit 

meestal net andersom en vormt het granulaat de kritieke factor. Na een drukproef is het 

duidelijk waarneembaar dat de breuk zich in de granulaten voortgeplant heeft. Dit is het geval 

bij grind en rivierzand, maar niet bij basalt en fijne kwarts.  
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De druksterkte wordt bepaald aan de hand van drukproeven die uitgevoerd worden op 

vervaardigde proefstukken. De proefstukken die het meest gebruikt worden komen voor onder 

de vorm van kubussen, prisma's en cilinders. Bij de aanvang van de proefmethode wordt het 

proefstuk tussen de drukplaten van een drukpers geplaatst. Hierna wordt het element 

onderworpen aan een drukkracht. Deze drukkracht neemt toe met een welbepaalde, 

voorgeschreven snelheid. De drukproef wordt uitgevoerd conform de richtlijnen 

uitgeschreven in NBN EN 12390-2. 

 

Figuur 32: Proefstukken drukproef (Vandewalle, 2009) 

De druksterkte kan bepaald worden aan de hand van formule 3.14 . 

 fc= 
Fmax

A
 (3.14) 

Met: 

� fc: druksterkte [N/mm²] 

� Fmax: breukbelasting [N] 

� A: dwarsdoorsnede van het proefstuk [mm²] 

Beton is een heterogeen mengsel en zal daarom steeds een zekere spreiding vertonen op de 

bekomen resultaten. Deze spreiding wordt kleiner naarmate het beton homogener is. Wanneer 

een gemiddelde druksterkte vermeld wordt, zal deze steeds moeten vergezeld worden van een 

spreiding om een correcte interpretatie te kunnen poneren. Daarom wordt de druksterkte in 

vele gevallen vermeld door de karakteristieke waarde fck. Dit stelt de sterktewaarde voor 

waarbij de waarschijnlijkheid 95% bedraagt, dat het resultaat van een proefneming fc groter is 

dan fck (Vandewalle, 2009).  
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De karakteristieke sterkte wordt uitgedrukt met formule 3.15. 

 fck= fcm-	1,64 s (3.15) 

Met: 

� fc: individuele weerstand [N/mm²] 

� n: aantal proefnemingen [/] 

� fcm: gemiddelde weerstand [N/mm²] 

 fcm= 
1

n
� fc

n

i=1

 (3.16) 

� σ: standaardafwijking [/] 

 σ	= �∑ (fc-fcm)²n
i=1

n-1
 (3.17) 
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PRAKTISCHE STUDIE 
 

4 Batching, casting & curing 

4.1 Naamgeving 

Tijdens het onderzoek worden verscheidene betonmengsels vervaardigd. Zo wordt er een 

onderscheid gemaakt in samenstelling, luchtgehalte en behandeling. Een eenduidige 

benaming is dus onmisbaar.  

In principe zijn de gebruikte betonmengsels te verdelen in twee grote groepen op basis van 

hun samenstelling. Zo werd een RPC-mengsel gemaakt, welke 'Mix7' of 'M7' wordt genoemd. 

De tweede groep beslaat een UHPC-mengsel, die 'Mix11' of 'M11' wordt genoemd. Het grote 

verschil tussen de twee, is de aanwezigheid van basalt in Mix11. De betonsamenstelling van 

beide mengsels kan teruggevonden worden in Tabel 5 en Tabel 6. 

Tabel 5: Betonsamenstelling Mix7 

  Dichtheid Per m³ 

   [kg/m³] [kg] [liter] 

CEM I 52,5 N HSR CBR 3077 750,90 244,04 

Silica fume 2232 235,58 105,54 

Sand M31 2650 1032,71 389,70 

Flour M400 2650 187,58 70,78 

Glenium 51 con 35% 1100 29,15 26,50 

Water 1000 163,43 163,43 

Totaal / 2342,11 1000,00 

 

Tabel 6: Betonsamenstelling Mix11 

  Dichtheid Per m³ 

   [kg/m³] [kg] [liter] 

CEM I 52,5 N HSR CBR 3077 655,43 213,01 

Silica fume 2232 204,80 91,76 

Basalt 2/4 3000 901,90 300,63 

Sand M31 2650 450,63 170,05 

Flour M400 2650 164,41 62,04 

Glenium 51 con 35% 1100 25,54 23,22 

Water 1000 139,29 139,29 

Totaal / 2542,01 1000,00 
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Verder worden beide mengsels onderverdeeld volgens luchtgehalte. Er worden namelijk 

betonmengsels gemaakt onder atmosferische condities (1013 mbar), welke benoemd worden 

met 'Geen-Vacuüm' of 'GV'. Hiertegenover staan de betonmengsels gemaakt onder 

vacuümcondities (≈50 mbar), die logischerwijs de benaming 'Vacuüm' of 'V' verkrijgen. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid erin dat de betonmengelingen een warmtebehandeling 

ondergaan hebben. Deze worden aangeduid met 'W'. 

4.2 Mengprocedure 

Om er voor te zorgen dat de uiteindelijke resultaten correct zijn, dient er in het begin van het 

proces correct gehandeld te worden. Daarom is het belangrijk om een bepaald stramien te 

volgen wat het mengen betreft. Het mengproces is afhankelijk van vele variabelen en is tot op 

heden nog steeds een onderwerp voor onderzoek. Door eenzelfde procedure aan te houden, 

zullen de resultaten niet beïnvloed worden door toevalligheden en variabelen zoals mengtijd, 

mengsnelheid en mengvolgorde. De aangehouden mengprocedure wordt geschematiseerd 

weergegeven in Figuur 33. 

 

Figuur 33: Schema mengprocedure 

Afwegen bestanddelen

Droog mengen

[15 s]

• Machine aanleggen;

• Snelheid rotor 250 rpm;

• Snelheid mixer 83 rpm.

Voorafgaand

[1 min]

• Water toedienen;

• Superplastificeerder toedienen;

• Snelheid rotor 910 rpm;

• (Vacuümpomp aanschakelen).

Intensief mengen

[2 min 30 s]

• Snelheid rotor 910 rpm;

• Snelheid mixer 83 rpm.

Traag mengen

[2 min]

• Snelheid rotor 250 rpm;

• Snelheid mixer 83 rpm;

• Natmaken schudmaattafel.

Stilleggen machine

• In omgekeerde volgorde;

• Kraan voorzichtig opendraaien 
om onderdruk weg te nemen.

Schudmaat bepalen

[3 min]

Bepalen volumemassa

[3 min 30 s]

Bepalen luchtgehalte

[3 min]



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 73 

 

 

Er werd gebruikgemaakt van een intensieve vacuüm menger, type R van Eirich. De menger is 

in staat om het luchtgehalte in het beton te regelen doordat de lucht uit de mengkuip kan 

worden onttrokken. Zo kan er gewerkt worden onder atmosferische condities (1013 mbar) en 

vacuümcondities (≈ 50 mbar). De mixer heeft een capaciteit van 3,5 liter.  

De menger is uitgerust met een pinrotor waarvan de snelheid kan variëren van 250 tr/min tot 

1000 tr/min. De snelheid van de mengkuip kan tevens worden gewijzigd en dit volgens twee 

standen namelijk 42 tr/min en 83 tr/min. De toevoeging van de verschillende materialen 

gebeurt manueel aan de bovenkant van de menger. 

 

Figuur 34: Eirich vacuüm menger 

4.3 Warmtebehandeling 

Zoals werd vermeld, werden sommige elementen onderworpen aan een warmtebehandeling, 

ook wel 'curing' genoemd. Deze behandeling heeft verschillende invloeden op de 

eigenschappen van het beton. Dit kan nagelezen worden in de literatuur paragraaf '1.5.2 

Warmtebehandeling'. De behandeling gebeurde onmiddellijk na het ontkisten, dus twee dagen 

na het gieten. De elementen werden geplaatst op een rooster in een behandelingskast. Dit 

rooster staat net boven het 20 cm hoge water. De kast was voorzien van een weerstand om het 

water op te warmen tot 90°C, zodat er stoom kon ontstaan. De proefstukken ondergingen dit 

proces gedurende twee dagen. Hierna werden ze teruggeplaatst in de klimaatkamer en 

verloopt het proces terug gelijkaardig aan de niet-behandelde stukken. 
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4.4 Proefstukken 

Eenmaal de mengprocedure ten einde was en alle materialen voldoende waren gemengd, werd 

de mengkuip geledigd en werden de proefstukken gegoten. Na het gieten van de proefstukken 

werden deze bewaard in de klimaatzaal op een temperatuur van 20 ±2°C en bij een relatieve 

vochtigheid groter dan 90%. De elementen werden na 48 uren ontkist. In het onderzoek 

werden drie types proefstukken gebruikt: 

� cilinders (d/h: 110 mm/50 mm);  

� cilinders (d/h: 50 mm/55 mm); 

� kubussen (z: 100 mm). 

De eerste cilindervormige proefstukken werden gebruikt om de schade ten gevolge van 'salt-

scaling' te onderzoeken. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf '2.6 Inwerking van 

dooizouten'. De mallen werden manueel vervaardigd uit PVC-buizen (∅110 mm). De 

onderkant van de mallen werd afgesloten door middel van epoxy. De mallen voor het tweede 

type cilinder werden tevens manueel vervaardigd met PVC-buizen (∅50 mm) en werden ook 

afgesloten met epoxy. Van deze proefstukken werden er het meest vervaardigd (≈	800 

stukken), gezien de beperkte afmetingen. De proefstukken werden gebruikt om  splijtproeven 

mee uit te voeren. 

Tenslotte werden er ook kubussen vervaardigd. Deze proefstukken werden vervaardigd in 

standaardmallen. Dit type werd toegepast om de vries-dooi schade in een eerste fase van het 

onderzoek vast te leggen, zie paragraaf '6.4 Vorst-dooiproeven met kubussen'. Verder werden 

ze ook toegepast om air-voidproeven en drukproeven op uit te voeren en om de 

microstructuur te onderzoeken. Hiervoor wordt verwezen naar paragrafen '5.3 Druksterkten'; 

'Air-void' en '6.5.6.1 Curing'.  

 

Figuur 35:Proefstuk cilinder 

(d/h: 100 mm/50 mm) 

 

Figuur 36: Proefstuk 

cilinder 

(d/h: 50 mm/55 mm) 

 

Figuur 37: Mal kubussen 

(z: 100 mm) 
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5 Karakterisering betonmengsels 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om de waarden van de belangrijkste eigenschappen, die 

van toepassing zijn voor het onderzoek, van Mix7 en Mix11 vast te leggen. Dit gebeurt met 

alle verschillende condities (GV, V, W) die mogelijk zijn. Hiervoor werden splijtproeven, 

drukproeven en air-voidanalyses uitgevoerd. Deze proeven werden uitgevoerd op een 

voldoende groot aantal proefstukken (>3). Zo werd een idee verkregen van de spreiding op de 

resultaten.   

5.2 Splijtsterktes 

5.2.1 Inleiding 

De splijtproeven werden uitgevoerd conform de norm NBN EN 12390-6. Er wordt verwezen 

naar paragraaf '3.5.3.1 Splijtproeven' in de literatuur voor meer uitleg betreffende deze 

proefmethode. 

5.2.2 Aanpak 

Van Mix7 en Mix11 werden onder alle condities cilindervormige proefstukken (d/h: 50 

mm/55 mm) vervaardigd. Zodoende wordt volgend overzicht verkregen: 

Tabel 7: Overzicht proefstukken splijtsterkte 

Mengsel Aantal proefstukken Mengsel 

M7GV 9 M11GV 

M7V 9 M11V 

M7GVW 9 M11GVW 

M7VW 9 M11VW 

Per mix werden vier proefstukken gespleten op zeven dagen en de andere vijf proefstukken 

werden gespleten op 28 dagen. Tijdens het vervaardigen van de elementen werden in totaal 

tien proefstukken voorzien per mix. Er werd echter steeds één proefstuk per mix weggenomen 

om de microstructuur te onderzoeken. Vandaar dat er een onevenwichtige verdeling is in het 

aantal beproefde elementen. 
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Figuur 38: Opstelling splijtproef

 

5.2.3 Resultaten en conclusies

5.2.3.1 Splijtsterkten Mix7 en Mix11 na 7 dagen

De gemiddelde splijtsterktes na zeven dagen worden met hun spreiding samengevat in

Grafiek 11. Vervolgens worden de splijtsterktes 

pakkingsdichtheden van de proefstukken, dit wordt weergegeven in 

Hetzelfde wordt gedaan met de verkregen luchtgehaltes, dit kan teruggevonden worden in 

Grafiek 14 en Grafiek 

voidanalyses. De resultaten hiervan worden verder besproken in paragraaf 
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Figuur 39: Splijten proefstuk

Resultaten en conclusies 

Splijtsterkten Mix7 en Mix11 na 7 dagen 

gemiddelde splijtsterktes na zeven dagen worden met hun spreiding samengevat in

. Vervolgens worden de splijtsterktes uitgezet tegen

gsdichtheden van de proefstukken, dit wordt weergegeven in Grafiek 

Hetzelfde wordt gedaan met de verkregen luchtgehaltes, dit kan teruggevonden worden in 

Grafiek 15. Deze luchtgehaltes werden bepaald aan de hand van air

voidanalyses. De resultaten hiervan worden verder besproken in paragraaf 

Grafiek 11: Splijtsterkten na 7 dagen Mix7 en Mix11
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gemiddelde splijtsterktes na zeven dagen worden met hun spreiding samengevat in 

uitgezet tegenover de berekende 

Grafiek 12 en Grafiek 13. 

Hetzelfde wordt gedaan met de verkregen luchtgehaltes, dit kan teruggevonden worden in 

. Deze luchtgehaltes werden bepaald aan de hand van air-

voidanalyses. De resultaten hiervan worden verder besproken in paragraaf '5.4 Air-void'.  

 
Mix11 
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Uit Grafiek 11 kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

� De waarden van de mengsels vervaardigd onder atmosferische condities, zowel bij 

Mix7 als Mix11, vertonen lagere waarden dan hun tegenhangers, onder vacuüm. Dit is 

een logisch gevolg van het hoger luchtgehalte en de minder dichte pakking. Dit kan 

waargenomen worden in Grafiek 12 en Grafiek 14, voor Mix7.  

� Het verschil in splijtsterktes tussen de GV-mengsels en de V-mengsels is echter meer 

uitgesproken bij Mix7. Dit kan a.d.h.v. dezelfde redenen verklaard worden. De 

luchtgehaltes en de pakkingsdichtheden bij Mix11 overlappen elkaar en liggen in 

hetzelfde gebied. Dit in tegenstelling tot Mix7, waar de variabelen meer uit elkaar 

liggen. Dit wordt weergegeven in Grafiek 12 tot Grafiek 15. Het heeft dus minder zin 

om de Mix11 te vacuüm mengen. 

� De mengsels die een warmtebehandeling ondergaan hebben, blijken hogere waarden te 

bezitten. Deze trend trekt zich door over zowel Mix7 als Mix11. Dit is een gevolg van 

de versnelde hydratatie die door de behandeling verkregen wordt. Bij Mix11 is de 

sterktetoename kleiner, dit kan het gevolg zijn van de kleinere hoeveelheid cement die 

aanwezig is in de betonsamenstelling. Hierdoor is er minder mogelijkheid tot verder 

gezette hydratatie. Er werden ook meer microscheuren vastgesteld bij Mix11, zie 

paragraag '6.5.6.1 Curing'. Dit kan ervoor zorgen dat de doorsnede lokaal zwakker is 

waardoor de sterktetoename van de warmtebehandeling kleiner wordt. 

Opmerking: Er wordt soms een grote spreiding gevonden op de resultaten, dit kan 

verschillende oorzaken hebben: 

� Eerst en vooral worden splijtproeven uitgevoerd, wat betekent dat de kracht gevormd 

wordt in één vlak van de cilinder. Als er net in dit vlak een onregelmatigheid 

voorkomt zoals een luchtbel, dan zal de scheur zich daar inzetten. Dit leidt tot een 

zwakker resultaat terwijl dit echter niet zo hoeft te zijn. Als alternatief voor de 

splijtproeven zou kunnen overgeschakeld worden op buigproeven. Hiermee wordt 

tevens de treksterkte bekomen en uit ondervindingen blijkt de spreiding op de 

resultaten kleiner te zijn. 

� De snelheid van de belasting op de cilinder wordt manueel geregeld. Zodra er een 

menselijke factor aanwezig is, zal de spreiding toenemen in vergelijking met een 

computergestuurde proef. 
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� De uitlijning van de stukken, dus het aftekenen op de splijtproeven waar de kracht 

moet aangrijpen, gebeurt manueel. Dit geldt ook voor de plaatsing van het stuk. Het 

kan m.a.w. voorkomen dat bij de plaatsing, het stuk niet helemaal volgens de uitlijning 

geplaatst wordt. Hierdoor wordt het stuk wat meer op een kant belast, wat kan leiden 

tot een afwijking. Hetzelfde geldt ook voor de uitlijning. Indien de plaatsing geheel 

correct gebeurt maar er in de uitlijning een kleine afwijking bestaat, zal er terug een 

kant meer worden belast. 

5.2.3.2 Relatie splijtsterkte - pakkingsdichtheid Mix7 en Mix11 na 7 dagen 

De pakkingsdichtheid van beton staat in rechtstreeks verband met de sterkte ervan. De 

toevoeging van o.a. fillers en het vacuüm mengen, zorgen ervoor dat UHSB van nature een 

dichtgepakte structuur heeft. De specifieke informatie omtrent de pakkingsdichtheid kan 

teruggevonden worden in de literatuur, zie paragraaf '1.4.2 Pakkingsdichtheid'. 

 

Grafiek 12: Splijtsterkte na 7 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix7 

 

Grafiek 13: Splijtsterkte na 7 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix11 
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Grafiek 12 en Grafiek 13 leiden tot de volgende besluiten en vaststellingen:  

� Bij het Mix7-mengsel liggen de pakkingsdichtheden van de GV-elementen duidelijk 

verwijderd van de pakkingsdichtheden van de V-elementen. Dit in tegenstelling tot 

Mix11 waar de dichtheden eerder dicht bij elkaar liggen. Dit kan onmiddellijk ook een 

reden zijn waarom er zo weinig verschil is tussen de splijtsterktes van Mix11. 

� De pakkingsdichtheden van Mix11 liggen duidelijk hoger dan van Mix7. Mix7 heeft 

een maximale pakkingsdichtheid van 0,83. Dit is echter een minimum bij Mix11. 

� In de grafieken werden ook de trendlijnen weergegeven. Dit geeft de te verwachten 

trend weer. Een grotere pakkingsdichtheid leidt namelijk tot een grotere splijtsterkte. 

5.2.3.3 Relatie splijtsterkte - luchtgehalte Mix7 en Mix11 na 7 dagen 

Net als de pakkingsdichtheid, heeft het luchtgehalte een invloed op de sterkte van het beton. 

In feite is de pakkingsdichtheid afhankelijk van het luchtgehalte. Het vacuüm mixen zorgt er 

namelijk voor dat luchtbellen verwijderd worden uit het betonmengsel en zo plaats maken 

voor materiaal.  

 

Grafiek 14: Splijtsterkte na 7 dagen t.o.v. luchtgehalte Mix7 
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Grafiek 15: Splijtsterkte na 7 dagen t.o.v. luchtgehalte Mix11 

Uit Grafiek 14 en Grafiek 15 kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

� Bij het Mix7-mengsel liggen de luchtgehaltes van de GV-elementen duidelijk 

verwijderd van de luchtgehaltes van de V-elementen. De V-elementen hebben een 

gemiddelde waarde rond de 2% terwijl dit ongeveer 6% bedraagt bij de GV-

elementen. Dit in tegenstelling tot Mix11 waar de luchtgehaltes eerder dicht bij elkaar 

liggen. Dit kan mede met de pakkingsdichtheden een reden zijn waarom er zo weinig 

verschil is tussen de splijtsterktes van Mix11. 

� In Grafiek 14 werden de trendlijnen toegevoegd. Dit geeft een omgekeerd evenredig 

verband weer, wat te verwachten was. Een hoger luchtgehalte leidt namelijk tot een 

kleinere splijtsterkte. Bij Grafiek 15 overlappen de waarden elkaar teveel om een 

eenduidige trend te vinden. 

Opmerking: Indien er moet gekozen worden tussen het luchtgehalte en de pakkingsdichtheid, 

gaat de voorkeur uit naar het luchtgehalte. Toch voor wat splijtsterkten betreft. De beproeving 

van het luchtgehalte gebeurt op het splijtvlak zelf. Dit is meer correct dan de 

pakkingsdichtheid, die van het gehele proefstuk wordt berekend.  
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5.2.3.4 Splijtsterkten Mix7 en Mix11 na 28 dagen

De gemiddelde splijtsterktes na 28 dagen wor

16. Vervolgens worden de splijtsterktes uitgezet 

pakkingsdichtheden van de proefstukken, dit w

Bij de vorst-dooiproeven met cilinders werd tevens de splijtsterkte op 28 dagen bepaald. Dit 

om de sterkte van de proefstukken vast te leggen vooraleer ze aan negatieve invloeden werden 

blootgesteld. De resultaten hiervan werden toegevoegd aan de re

karakterisering. Hierdoor vertonen de grafieken dus meer punten dan de grafieken bij 7 dagen.

De toevoeging van de resultaten

kunnen worden uitgemiddeld.

Uit Grafiek 16 kunnen volgende conclusies getrokken worden:

� De GV-mengsels vertonen zowel bij Mix7 als Mix11, lagere waarden dan de V

mengsels. Dit is terug het gevolg van het hoger

pakking. Dit kan ook waargenomen worden in 

relatie tussen de splijtsterktes en de pakkingsdichtheden uitgetekend werd. 

verschil is echter heel miniem bij Mix11, gezien de waarden van het luchtgehalte bij 

dit mengsel niet zoveel verschillen van elkaar.
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� Het verschil in splijtsterktes tussen de GV-mengsels en de V-mengsels is terug meer 

uitgesproken bij Mix7. De luchtgehaltes en de pakkingsdichtheden bij Mix11 vertonen 

ongeveer dezelfde waarden en liggen in eenzelfde gebied. Dit in tegenstelling tot 

Mix7, waar de variabelen meer uit elkaar liggen. Dit wordt het duidelijkst 

weergegeven in Grafiek 17 en Grafiek 18. 

� De mengsels die een warmtebehandeling ondergaan hebben, bezitten hogere waarden. 

Deze trend trekt zich door over zowel Mix7 als Mix11. Dit is een gevolg van de 

versnelde hydratatie die door de behandeling verkregen wordt. De kleinere 

sterktetoename bij Mix11 is te wijten aan het kleiner aandeel cementachtig materiaal. 

Bij Mix11 werden ook veel microscheuren vastgesteld, zie paragraaf '6.5.6.1 Curing'. 

Deze scheuren kunnen ervoor zorgen dat de doorsnede lokaal zwakker is waardoor 

een kleinere sterktetoename bekomen wordt. 

� Het verschil in sterktetoename tussen warmtebehandelde en onbehandelde 

proefstukken is kleiner op 28 dagen dan op 7 dagen. Dit omdat de sterkte van de 

onbehandelde proefstukken, gedurende 28 dagen, blijven evolueren is. De behandelde 

elementen bezitten hun grootste sterkte reeds na de behandeling, gezien de 

behandeling zorgt voor een snellere hydratatie. 

Opmerking: Er worden terug bij enkele mengsels afwijkingen gevonden. Hiervoor gelden 

dezelfde oorzaken als opgesomd in paragraaf '5.2.3.1 Splijtsterkten Mix7 en Mix11 na 7 

dagen'. 

5.2.3.5 Relatie splijtsterkte - pakkingsdichtheid Mix7 en Mix11 na 28 dagen 

 

Grafiek 17: Splijtsterkte na 28 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix7 
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Grafiek 18: Splijtsterkte na 28 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix11 

Grafiek 17 en Grafiek 18 leiden tot de volgende besluiten:  

� Bij de Mix7-betonsamenstelling kan er terug een verschil gezien worden in de 

pakkingsdichtheden tussen niet-vacuüm gemengde en vacuüm gemengde 

proefstukken. De dichtheden liggen hiervan namelijk duidelijk verwijderd tegenover 

elkaar. Dit in tegenstelling tot Mix11, waar de pakkingen eerder in elkaars buurt 

liggen. 

� De pakkingsdichtheden van Mix11 liggen terug duidelijk hoger dan deze van Mix7. 

Dezelfde grenzen als bij 7 dagen worden gevonden. Mix7 heeft een maximale pakking 

van 0,83. Dit is echter een minimum bij Mix11. 

� In de grafieken werden ook de trendlijnen weergegeven. Dit geeft de te verwachten 

trend weer. Een grotere pakkingsdichtheid leidt namelijk tot een grotere splijtsterkte. 

Dit is het duidelijkst bij Mix7. Bij Mix11 wordt er geen trend vastgesteld, net vanwege 

de overlappende waarden. 
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5.2.3.6 Vergelijking splijtsterktes Mix7 en Mix11 op 7 dagen en 28 dagen 

De splijtproeven werden uitgevoerd op verschillende tijdstippen namelijk na 7 dagen en 28 

dagen. Hiermee werd getracht de evolutie vast te leggen in de sterktes van beide mengsels. 

Deze evolutie wordt getoond in Grafiek 19. Het effect van een warmtebehandeling wordt 

tevens duidelijker weergegeven met deze vergelijking. Beide mengsels werden onder dezelfde 

omstandigheden bewaard, namelijk in een klimaatzaal op een temperatuur van 20 ±2°C en bij 

een relatieve vochtigheid groter dan 90%. 

 

 

Volgende vaststellingen kunnen gemaakt worden op basis van Grafiek 19: 

� Er wordt een duidelijk verschil vastgesteld in de evolutie tussen de elementen die een 

warmtebehandeling ondergaan hebben en de niet-behandelde proefstukken. De 

warmtebehandelde stukken beginnen met een hogere sterkte, dit door de versnelde 

hydratatie. Hierdoor zullen de stukken nadien quasi niet meer evolueren in sterkte. Dit 

in tegenstelling tot de niet-behandelde elementen, waar wel een duidelijke evolutie 

plaatsvindt. 

� Er kan ook worden vastgesteld dat de Mix11-betonsamenstelling tot zwakkere 

elementen leidt in vergelijking met Mix7 op het vlak van splijtsterkte. 
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Grafiek 19: Vergelijking splijtsterktes Mix7 en Mix11 op 7 dagen en 28 dagen 
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5.3 Druksterkten 

5.3.1 Inleiding 

De drukproeven werden uitgevoerd conform de norm NBN EN 12390-2. Er wordt verwezen 

naar paragraaf '3.6 Drukproef' in de literatuur voor meer uitleg betreffende deze 

proefmethode. 

5.3.2 Aanpak 

Van Mix7 en Mix11 werden onder alle condities kubussen (z: 100 mm) vervaardigd. De 

drukproeven werden uitgevoerd op 28 dagen, wat een genormaliseerde ouderdom is. 

Zodoende wordt volgend overzicht verkregen: 

Tabel 8: Overzicht proefstukken druksterktes 

Mengsel Aantal proefstukken Mengsel 

M7GV 4 M11GV 

M7V 4 M11V 

M7GVW 4 M11GVW 

M7VW 4 M11VW 

  

 

Figuur 40: Opstelling drukproef 

 

Figuur 41: Proefstuk drukproef 
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5.3.3 Resultaten en conclusies

5.3.3.1 Druksterkten Mix7 en Mix11 na 28 dagen

In Grafiek 20 worden de gemiddelde druksterktes met hun spreiding weergegeven. De 

oorspronkelijke data kan teruggevonden worden in B

Uit Grafiek 20 kan het volgende geconcludeerd worden:

� De waarden van de mengsels onder atmosferische condities, zowel bij Mix7 als 

Mix11, vertonen lagere waarden dan hun tegenhangers, onder vacuüm. Dit is e

logisch gevolg van het hogere luchtgehalte en de minder dichte pakking.

� Verder vertonen de warmtebehandelde proefstukken hogere waarden dan de niet

behandelde elementen. Dit is ook een te verwachten fenomeen, gezien de behandeling 

zorgt voor een versnelde hydratatie.

� De waarden bij Mix7 liggen meer uitgesproken uit elkaar dan de waarden van Mix11

Dit wordt zowel 

het luchtgehalte tussen 'V' en 'GV' meer te verschillen bij Mix7

Mix11. Dit kan dus een rechtstreekse oorzaak zijn van de meer verschillende waarden 

bij de druksterkten van Mix7.
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De waarden van de mengsels onder atmosferische condities, zowel bij Mix7 als 

Mix11, vertonen lagere waarden dan hun tegenhangers, onder vacuüm. Dit is een 

logisch gevolg van het hogere luchtgehalte en de minder dichte pakking. 

Verder vertonen de warmtebehandelde proefstukken hogere waarden dan de niet-

behandelde elementen. Dit is ook een te verwachten fenomeen, gezien de behandeling 

De waarden bij Mix7 liggen meer uitgesproken uit elkaar dan de waarden van Mix11. 

voor de 'V' als voor de 'GV'. Uit de air-voidanalyses bleek 

het luchtgehalte tussen 'V' en 'GV' meer te verschillen bij Mix7 in vergelijking met 

Mix11. Dit kan dus een rechtstreekse oorzaak zijn van de meer verschillende waarden 
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� In tegenstelling tot de splijtsterkten, worden bij de druksterkten toch grotere 

verschillen gevonden in sterktetoename tussen Mix11 onbehandeld en behandeld. Dit 

is te verklaren doordat bij een splijtproef een onregelmatigheid zoals een toevallige 

luchtbel, microscheur, ... de doorsnede kan verzwakken, waardoor een kleinere sterkte 

bekomen wordt. Bij de drukproeven werkt het geheel als een mechanisme samen en 

zal een onregelmatigheid quasi geen effect hebben op de sterkte. 

� Wat de spreiding betreft op de resultaten, worden aanvaardbare intervallen gevonden. 

Er worden quasi geen overlappingen vastgesteld tussen de intervallen, wat de 

correctheid van de waarden zeker ten goede komt. 

5.3.3.2 Relatie druksterkte - pakkingsdichtheid Mix7 en Mix11 na 28 dagen 

  

Grafiek 21: Druksterkten na 28 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix7 

  

Grafiek 22: Druksterkten na 28 dagen t.o.v. pakkingsdichtheid Mix11 
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Uit Grafiek 21en Grafiek 22 kan het volgende worden afgeleid: 

� De resultaten van de vacuüm proefstukken kunnen duidelijk worden onderscheiden 

van de onder atmosferische druk gemengde proefstukken. In tegenstelling tot bij de 

pakkingsdichtheden in paragraaf '5.2 Splijtsterktes' is dit niet enkel het geval voor 

Mix7 maar ook voor Mix11. Het duidelijk verschil in pakkingen, is te wijten aan de 

afmetingen van de proefstukken. De proefstukken voor de drukproeven hebben 

merkelijk grotere afmetingen en zijn eenvoudiger te verdichten waardoor uniformere 

proefstukken verkregen worden. 

� De sterktes van de warmtebehandelde stukken liggen duidelijk hoger dan de stukken 

die geen behandeling ondergaan hebben. Dit door de snellere hydratatie. 

� De pakkingsdichtheden van Mix11 zijn duidelijk hoger dan deze van Mix7. 

� Er is voor alle betonsoorten een stijgende trend waar te nemen. Dit is het verwachte 

verband aangezien een compacter materiaal een hogere druk kan overbrengen.  
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5.4 Air-void 

5.4.1 Inleiding 

De air-voidproeven werden uitgevoerd conform de norm EN 480-11. Er wordt verwezen naar 

paragraaf '3.4 Luchtgehalte met air-voidanalyse' in de literatuur voor meer uitleg betreffende 

deze proefmethode. 

5.4.2 Aanpak 

De air-voidproeven werden uitgevoerd op de cilindervormige proefstukken die ook werden 

gebruikt voor de splijtproeven. Na de splijtproef werden twee helften verkregen. De 

splijtvlakken van deze stukken werden gepolijst zodat de air-voidanalyse op een correcte 

manier kon verlopen.  

Aangezien dezelfde stukken als van de splijtproeven werden gebruikt, geldt het overzicht van 

Tabel 7. Er werden in het totaal 36 air-voidanalyses uitgevoerd. Bij deze analyses werden 

tevens de resultaten van andere metingen (vorst-dooiproeven met cilinders) bijgevoegd. Dit 

leidt tot betere resultaten gezien de fouten beter kunnen worden uitgemiddeld. 

 

Figuur 42: Opstelling air-voidanalyse 

 

Figuur 43: Proefstuk air-voidanalyse 

Bij de air-voidanalyse werd er hoofdzakelijk gekeken naar drie parameters namelijk het 

luchtgehalte, de specifieke oppervlakte en de afstandsfactor. Uit de literatuur bleken deze 

parameters de bepalende variabelen te zijn als het gaat om het karakteriseren van de vries-

dooi weerstand, zie paragraaf '3.4.5 Air-void en vorst-dooi weerstand'.  

5.4.3 Resultaten en conclusies 

De analyse werd vier maal uitgevoerd per proefstuk zodat fouten zouden worden 

uitgemiddeld. De aparte resultaten kunnen teruggevonden worden in Bijlage C. Tabel 9 geeft 

de gemiddelde resultaten weer van de air-voidanalyses per mengseltype. 
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Tabel 9:Gemiddelde waarden air-voidanalyse voor Mix7 en Mix11 

Mix Aantal 
Luchtgehalte 

[%] 
Spec. Oppervlakte 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 
Gemiddelde St. Dev. Gemiddelde St. Dev. Gemiddelde St. Dev. 

M7GV 7 6,46 0,68 23,33 2,10 0,28 0,03 

M7GVW 4 5,54 0,61 21,80 2,71 0,32 0,05 

M7V 8 2,38 0,83 20,26 0,94 0,51 0,07 

M7VW 6 2,12 0,39 19,46 1,99 0,55 0,06 

M11GV 7 2,97 0,71 18,45 2,11 0,47 0,07 

M11GVW 4 2,63 0,34 17,86 3,26 0,51 0,08 

M11V 4 1,64 0,74 22,83 2,35 0,51 0,11 

M11VW 3 0,8 0,38 17,91 8,19 0,94 0,27 

Volgende conclusies kunnen getrokken worden uit Tabel 9: 

� Er wordt daadwerkelijk een verschil gezien in de luchtgehaltes tussen het M7GV(W)-

mengsel en het M7V(W)-mengsel. Deze vaststelling werd ook geconstateerd bij 

Mix11. Bij Mix7 wordt onder atmosferische condities een luchtgehalte van 6% 

verkregen, terwijl dit onder vacuümcondities ongeveer 2% bedraagt. Bij Mix11 is dit 

2,5% bij atmosferische condities en 1% bij vacuümcondities. De Mix11 bevat grof 

granulaat. Deze granulaten hebben een  kleinere, specifieke oppervlakte dan de kleine 

granulaten van Mix7. Hierdoor is de Mix11 minder in staat om lucht vast te houden. 

Dit zal ervoor zorgen dat tijdens het vacuüm mengen ook niet zoveel lucht verwijderd 

kan worden. Dit is een reden voor het kleine verschil tussen het V- en GV-

luchtgehalte. Dit werd ook aangehaald in paragraaf '1.6.3 Vacuüm'. 

� Er wordt een lichte daling geconstateerd in het luchtgehalte bij de mengsels die een 

behandeling ondergaan hebben. Doordat de grotere capillairen gevuld worden met 

meer hydratatieproducten, wordt een dichtere pakking verkregen. Er is m.a.w. minder 

plaats voor lucht aanwezig. 

� Er kan een verschil opgemerkt worden tussen de afstandsfactoren van het M7GV(W)-

mengsel en het M7V(W)-mengsel. Deze trend doet zich ook voor bij Mix11. De 

waarden van Mix7 bedragen ongeveer 0,3 mm onder atmosferische condities terwijl 

deze 0,5 mm bedragen bij vacuümcondities. Bij Mix11 is dit ongeveer 0,5 mm en 0,85 

mm. Dit wijst erop dat de luchtbellen van de vacuümmengsels verder uit elkaar liggen, 

wat logisch is gezien er minder luchtbellen aanwezig zijn. Het verband luchtgehalte en 

afstandsfactor wordt grafisch weergegeven in Grafiek 27 en Grafiek 28. 
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� Mix7 heeft een grotere, specifieke oppervlakte dan Mix11, wat er op wijst dat het 

meer kleine luchtbellen (0-0,5 mm) bevat. Dit wordt ook weergegeven in Grafiek 23 

tot en met Grafiek 26. De specifieke oppervlakte van het M7GV(W)-mengsel wijkt in 

lichte mate af van het M7V(W)-mengsel. Bij Mix7wordt een daling opgemerkt, wat 

betekent dat er een afname is van de hoeveelheid kleine luchtbellen. Bij Mix11 wordt 

net het tegenovergestelde gevonden. De oorzaak van deze vaststellingen wordt 

verklaard in paragraaf '5.4.3.1 Diameterverdeling luchtbellen Mix7 en Mix11' aan de 

hand van Grafiek 23 en Grafiek 26. 

� Volgens de voorgeschreven waarden in paragraaf '3.4.5 Air-void en vorst-dooi 

weerstand' zijn deze mengsels niet resistent tegen vries-dooi. Zowel het luchtgehalte, 

de specifieke oppervlakte als de afstandsfactor wijken af van de voorgestelde waarden. 

De mengsels zullen echter voldoen gezien ze een heel lage W/C-factor bezitten.  

5.4.3.1 Diameterverdeling luchtbellen Mix7 en Mix11 

 

Grafiek 23: Diameterverdeling luchtbellen Mix7GV 
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Grafiek 24: Diameterverdeling luchtbellen Mix7V 

 

Grafiek 25: Diameterverdeling luchtbellen in Mix11GV 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0
.0

0
-0

.0
1

0
.0

1
-0

.0
2

0
.0

2
-0

.0
3

0
.0

3
-0

.0
4

0
.0

4
-0

.0
5

0
.0

5
-0

.0
6

0
.0

6
-0

.0
8

0
.0

8
-0

.1
0

0
.1

0
-0

.1
2

0
.1

2
-0

.1
4

0
.1

4
-0

.1
6

0
.1

6
-0

.1
8

0
.1

8
-0

.2
0

0
.2

0
-0

.2
2

0
.2

2
-0

.2
4

0
.2

4
-0

.2
6

0
.2

6
-0

.2
8

0
.2

8
-0

.3
0

0
.3

0
-0

.3
5

0
.3

5
-0

.4
0

0
.4

0
-0

.4
5

0
.4

5
.0

.5
0

0
.5

0
-1

.0
0

1
.0

0
-1

.5
0

1
.5

0
-2

.0
0

2
.0

0
-2

.5
0

2
.5

0
-3

.0
0

3
.0

0
-4

.0
0

L
u
ch
tg
eh
al
te
, f
ra
ct
ie
 (
%
)

K
oo
rd
el
en
gt
e 
fr
eq
u
en
ti
e 
(%
)

mm

Koordelengte frequentie Luchtgehalte, fractie

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0
.0

0
-0

.0
1

0
.0

1
-0

.0
2

0
.0

2
-0

.0
3

0
.0

3
-0

.0
4

0
.0

4
-0

.0
5

0
.0

5
-0

.0
6

0
.0

6
-0

.0
8

0
.0

8
-0

.1
0

0
.1

0
-0

.1
2

0
.1

2
-0

.1
4

0
.1

4
-0

.1
6

0
.1

6
-0

.1
8

0
.1

8
-0

.2
0

0
.2

0
-0

.2
2

0
.2

2
-0

.2
4

0
.2

4
-0

.2
6

0
.2

6
-0

.2
8

0
.2

8
-0

.3
0

0
.3

0
-0

.3
5

0
.3

5
-0

.4
0

0
.4

0
-0

.4
5

0
.4

5
.0

.5
0

0
.5

0
-1

.0
0

1
.0

0
-1

.5
0

1
.5

0
-2

.0
0

2
.0

0
-2

.5
0

2
.5

0
-3

.0
0

3
.0

0
-4

.0
0

L
u
ch
tg
eh
al
te
, f
ra
ct
ie
 (
%
)

K
oo
rd
el
en
gt
e 
fr
eq
u
en
ti
e 
(%
)

mm

Koordelengte frequentie Luchtgehalte, fractie



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 93 

 

 

 

Grafiek 26: Diameterverdeling luchtbellen in Mix11V 

De grafieken stellen vier individuele metingen voor. De verschillende metingen vertonen over 

het algemeen allemaal dezelfde trend. Uit Grafiek 23 tot en met Grafiek 26 kunnen volgende 

conclusies gehaald worden: 

� Mix7 bevat een grotere fractie aan kleine luchtbellen (0-0,5 mm) dan Mix11. Door de 

grotere, specifieke oppervlakte van de granulaten in Mix7, kunnen meer kleine 

luchtbellen worden vastgehouden. Dit in tegenstelling tot Mix11 die een grof 

granulaat bevat met een kleinere, specifieke oppervlakte. Er kan duidelijk gezien 

worden dat Mix11bestaat uit een grote dosis grote luchtbellen (0,5-4 mm) en bijna 

geen kleine luchtbellen bevat. 

� Bij de Mix7 kan men zien, dat het vacuüm mengen over het hele interval lucht onttrekt 

en dat de kleine luchtbel fractie afneemt. Dit zal resulteren in een daling van de 

specifieke oppervlakte. 

� Bij de Mix11 kan men zien, dat het vacuüm mengen over het hele interval lucht 

onttrekt. Dit mengsel heeft onder atmosferische condities geen grote hoeveelheid 

kleine luchtbellen, wat betekent dat na vermindering dit voor deze fractie niet veel 

verschil gaat maken. De grote luchtbellen worden echter wel gereduceerd en net dit 

zal de stijging van de specifieke oppervlakte veroorzaken.  
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5.4.3.2 Relatie luchtgehalte en afstandsfactor 

 

Grafiek 27: Verband luchtgehalte en afstandsfactor Mix7 

 

Grafiek 28: Verband luchtgehalte en afstandsfactor Mix11 

 

In Grafiek 27 en Grafiek 28 wordt het volgende vastgesteld: 

� De trendlijnen werden toegevoegd en bij beide mengsels wordt de te verwachten trend 

gevonden. Een lager luchtgehalte leidt namelijk tot een hogere afstandsfactor. Gezien 

er minder luchtbellen aanwezig zijn in de vacuüm mengsels, zal de afstand tussen de 

luchtbellen groter zijn. 
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Figuur 44: Bepalen schudmaat 

5.5 Schudmaat en vochtig luchtgehalte 

5.5.1 Inleiding en aanpak 

In het begin van het onderzoek werd steeds met 

een deel van het beton metingen uitgevoerd op 

het verse beton. Dit wordt ook weergegeven in 

Figuur 33. De meting van de schudmaat werd 

uitgevoerd conform de norm NBN EN 12350-5 

en de meting van het vochtig luchtgehalte verliep 

conform de norm NBN EN 12350-7. Informatie 

omtrent deze proeven kan teruggevonden worden 

in de literatuur, zie paragrafen '3.2 Luchtgehalte 

met manometermethode' en '3.3 Schudmaat'. Er werd echter tijdens het onderzoek afgestapt 

van deze procedure. Door de tijd die nodig was om de metingen uit te voeren, werd het beton 

minder verwerkbaar, wat resulteerde in slechte proefstukken. Er werden echter voldoende 

proeven gedaan in het begin van het onderzoek om de schudmaat en het vers luchtgehalte van 

de mengelingen te karakteriseren. 

5.5.2 Resultaten 

Tabel 10: Gemiddelde waarden schudmaat en luchtgehalte 

Mengsel 
Schudmaat [cm] Luchtgehalte [%] 

D1 D2   

M7GV 17,0 16,9 3,8 

M7V 16,1 15,5 0,8 

M11GV 18,0 17,5 2,6 

M11V 17,0 18,0 1,0 

Volgende conclusies kunnen getrokken worden uit Tabel 10: 

� Bij Mix7 wordt een verschil vastgesteld in schudmaat tussen de vacuüm mengsels en 

de geen-vacuüm mengsels. De vacuüm mengsels bezitten namelijk een kleinere 

schudmaat wat erop wijst dat dit mengsel minder verwerkbaar is. 

� De luchtgehaltes gevonden met de manometermethode vertonen in grote lijnen 

dezelfde waarden als die van de air-voidanalyses. De resultaten van Mix7 liggen iets 

lager dan wat gevonden werd bij de air-voidanalyse. De Mix11-waarden komen quasi 

overeen.  
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6 Vries-dooiproef met dooizouten 

6.1 Inleiding 

De schade die optreedt aan beton ten gevolge van 'salt-scaling' is een hedendaags probleem 

waaraan veel aandacht geschonken wordt. Om wegen berijdbaar te houden, worden in 

periodes van natte vorst, dooizouten op basis van NaCl, CaCl2 of MgCl2 gebruikt. In 

combinatie met vries-dooicycli leidt dit vaak tot afschilfering van het oppervlak zodanig dat 

een onregelmatige structuur bekomen wordt. Ultra hoog sterkte beton biedt volgens de 

literatuur een grotere resistentie tegen 'salt-scaling'. Deze stelling wordt nagegaan in dit 

hoofdstuk, door de schade op te meten aan het oppervlak van twaalf UHSB-monsters die 

onderworpen worden aan dooizouten en vries-dooicycli. 

6.2 Aanpak 

6.2.1 Proefstukken 

De schade werd opgemeten aan de hand van twaalf proefstukken. De helft van deze 

proefstukken waren vervaardigd met de Mix7-betonsamenstelling, de andere helft werd 

verkregen met de Mix11-betonsamenstelling. Per betonsamenstelling is er nog een 

onderscheid in luchtgehalte. Zo zijn er drie vervaardigd onder atmosferische condities en drie 

onder vacuümcondities. Er werd gekozen voor cilindervormige proefstukken. De mallen 

werden vervaardigd uit benor PVC buizen (d/h: 110 mm/50 mm) waardoor een 

proefoppervlak van 0,008 m² bekomen werd.  

 

Figuur 45: Proefstuk 'salt-scaling' 

 

Figuur 46: Klimaatkast met proefstukken 
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De cilindervormige proefstukken worden na het ontkisten met epoxy 

buizen (∅110 mm). Deze buizen 

worden om het beton te bekisten. Hierdoor

opening kan daarna worden opgevuld met epoxy. Hierdoor wordt een waterdichte afsluiting 

verkregen tussen het beton en de buis. Zo kan er geen water, met dooizouten, langs de wand 

van de buis naar de bodem vloe

vorst enkel vanaf het oppervlak kan indringen, net zoals de blootstelling in de praktijk 

gebeurt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 47: Doorsnede dooizout

Het betonoppervlak wordt vervolgens overgoten met water dat 3

concentratie leidt tot de meeste schade, zie ook 

oppervlak moet een halve centimeter onder water staan volgens de norm (EN 1339:2003). Tot 

slot worden de cilinders afgesloten met polyethyleenfolie. In 

gegeven van hoe de proefstukken er uiteindelijk uitzien. Onderaan het proefstuk wordt 

volgens de norm een rubberfolie geplaatst. Dit werd bij deze proeven niet gedaan omdat er 

zich aan de onderkant een epoxylaag gevormd

naar beneden vloeit tijdens het afdichten van de wand met de buis. Verder wordt het 

temperatuurmeetsysteem niet op de proefstukken zelf geplaatst. Dit wordt geplaatst op andere 

proefstukken, waarop geen mas

voordeel dat de sensor niet op het te beproeven oppervlak moet gekleefd worden. Zo wordt 

het massaverlies niet beïnvloed en zit de bekabeling niet in de weg bij de opmeting ervan. Op 

deze manier is de opgemeten temperatuur wel deze van een ander proefstuk, dit zal echter 

geen grote invloed hebben.
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De cilindervormige proefstukken worden na het ontkisten met epoxy 

Deze buizen hebben een kleinere wanddikte dan de buizen die gebruikt 

rden om het beton te bekisten. Hierdoor is er plaats tussen het beton en de buis. Die 

opening kan daarna worden opgevuld met epoxy. Hierdoor wordt een waterdichte afsluiting 

verkregen tussen het beton en de buis. Zo kan er geen water, met dooizouten, langs de wand 

van de buis naar de bodem vloeien. Rond de buis wordt isolatie aangebracht zodanig dat de 

vorst enkel vanaf het oppervlak kan indringen, net zoals de blootstelling in de praktijk 

: Doorsnede dooizout-proefstuk (EN1339:2003) 

betonoppervlak wordt vervolgens overgoten met water dat 3

concentratie leidt tot de meeste schade, zie ook '2.6.2 Zoutconcentratiegradiënt

oppervlak moet een halve centimeter onder water staan volgens de norm (EN 1339:2003). Tot 

slot worden de cilinders afgesloten met polyethyleenfolie. In Figuur 

gegeven van hoe de proefstukken er uiteindelijk uitzien. Onderaan het proefstuk wordt 

rubberfolie geplaatst. Dit werd bij deze proeven niet gedaan omdat er 

zich aan de onderkant een epoxylaag gevormd wordt die als afdichting dient. Dit is epoxy die 

naar beneden vloeit tijdens het afdichten van de wand met de buis. Verder wordt het 

temperatuurmeetsysteem niet op de proefstukken zelf geplaatst. Dit wordt geplaatst op andere 

proefstukken, waarop geen massaverliesmetingen moeten worden uitgevoerd. Dit heeft als 

voordeel dat de sensor niet op het te beproeven oppervlak moet gekleefd worden. Zo wordt 

het massaverlies niet beïnvloed en zit de bekabeling niet in de weg bij de opmeting ervan. Op 

de opgemeten temperatuur wel deze van een ander proefstuk, dit zal echter 

geen grote invloed hebben. 

1: Proefoppervlak

2: Polyethyleenfolie

3: Vriesmedium (zoutoplossing)

4: Proefstuk 

5: Rubberfolie

6: Thermische isolatie

7: Temperatuurmeetsysteem

8: Dichtingsmiddel (epoxy) 
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De cilindervormige proefstukken worden na het ontkisten met epoxy gelijmd in niet-benor 

een kleinere wanddikte dan de buizen die gebruikt 

is er plaats tussen het beton en de buis. Die 

opening kan daarna worden opgevuld met epoxy. Hierdoor wordt een waterdichte afsluiting 

verkregen tussen het beton en de buis. Zo kan er geen water, met dooizouten, langs de wand 

wordt isolatie aangebracht zodanig dat de 

vorst enkel vanaf het oppervlak kan indringen, net zoals de blootstelling in de praktijk 

betonoppervlak wordt vervolgens overgoten met water dat 3% NaCl bevat. Deze 

concentratiegradiënt'. Het 

oppervlak moet een halve centimeter onder water staan volgens de norm (EN 1339:2003). Tot 

Figuur 47 wordt een doorsnede 

gegeven van hoe de proefstukken er uiteindelijk uitzien. Onderaan het proefstuk wordt 

rubberfolie geplaatst. Dit werd bij deze proeven niet gedaan omdat er 

wordt die als afdichting dient. Dit is epoxy die 

naar beneden vloeit tijdens het afdichten van de wand met de buis. Verder wordt het 

temperatuurmeetsysteem niet op de proefstukken zelf geplaatst. Dit wordt geplaatst op andere 

saverliesmetingen moeten worden uitgevoerd. Dit heeft als 

voordeel dat de sensor niet op het te beproeven oppervlak moet gekleefd worden. Zo wordt 

het massaverlies niet beïnvloed en zit de bekabeling niet in de weg bij de opmeting ervan. Op 

de opgemeten temperatuur wel deze van een ander proefstuk, dit zal echter 

1: Proefoppervlak 

2: Polyethyleenfolie 

3: Vriesmedium (zoutoplossing) 

4: Proefstuk  

5: Rubberfolie 

6: Thermische isolatie 

7: Temperatuurmeetsysteem 

Dichtingsmiddel (epoxy) 
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6.2.2 Vries-dooi cycli 

Om de proefstukken te onderwerpen aan koude en warme temperaturen wordt een klimaatkast 

gebruikt. In de kast wordt een artificieel klimaat nagebootst waarvan het temperatuursverloop 

geheel te controleren valt. De cyclus is vastgelegd volgens de norm EN 1339:2003. De 

grenzen van de cyclus volgens de norm zijn weergegeven in Grafiek 29 evenals de uitgelezen 

cyclus van de klimaatkast. Het uitgelezen temperatuursverloop is een gemiddelde van 10 

temperatuurscyclussen. Op de grafiek is te zien dat de cyclus van de klimaatkast binnen de 

vooropgestelde grenzen ligt.  

 

Grafiek 29: Controle temperatuursverloop dooizouten 

De stukken vervaardigd met de Mix7-samenstelling werden vroeger in de klimaatkast 

geplaatst dan de Mix11-proefstukken. Dit omdat er pas later beslist werd om ook een UHSB-

mengsel te onderzoeken. Hierdoor verschillen de stukken in aantal onderworpen cycli. De 

Mix7-stukken hebben reeds 185 cycli ondergaan terwijl dit voor de Mix11-stukken 125 cycli 

bedraagt. 

6.2.3 Meting 

De schade die optreedt aan het oppervlak werd op geregelde basis gemeten door het 

massaverlies te bepalen. Hiervoor moet per proefstuk een filter in de oven worden geplaatst 

zodanig dat het droog, leeg gewicht van de filters kan bepaald worden. Eenmaal deze stap 

genomen is, kan de zoutoplossing afgegoten worden door de filters.  
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Het oppervlak wordt vervolgens afgeborsteld en afgespoeld met water. De filters worden in 

de oven geplaatst zodat één dag later het massaverlies kan bepaald worden. In dit onderzoek 

werd dit echter pas bepaald voordat de proefstukken een volgende maal werden afgegoten. De 

bekomen massaverliezen worden omgezet naar een massaverlies per vierkante meter [kg/m²].  

 
Figuur 48: Afgieten proefstukken 

 
Figuur 49: Droogoven 

 

6.3 Resultaten en conclusies 

De resultaten van de massaverliezen van beide mengsels werden samengevat in Grafiek 30 tot 

en met Grafiek 33. Zoals verwacht worden lage waarden gevonden. Mix7 heeft een 

gemiddelde massaverlies van 0,21 kg/m² na 185 cycli. Mix11 vertoont eenzelfde verloop en 

heeft een gemiddeld massaverlies van 0,12 kg/m² na 125 cycli. Dit is vergelijkbaar met de 

informatie gevonden in de literatuur (paragraaf '2.7.2 Inwerking van dooizouten'). Mix11 

werd in een later stadium van het onderzoek opgestart. Dit verklaart het kleinere aantal cycli 

en het lagere massaverlies. Als naar de gemiddelde waarde van Mix7 na 125 cycli gekeken 

wordt, dan is deze even groot als deze van de Mix 11, namelijk 0,12 kg/m². Dit in 

tegenstelling tot wat in de literatuur werd vastgesteld. Daar werd voor mengsels die grovere 

granulaten bevatten een kleiner massaverlies vastgesteld. 

In de literatuurstudie (paragraaf '2.7.2 Inwerking van dooizouten')  werd reeds vermeld dat de 

norm als maximum gemiddelde waarde 1,5 kg/m² na 28 cycli voorschrijft. Het beton voldoet 

dus in ruime mate aan dit criterium.   
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Grafiek 30: Massaverlies M7GV 

 

Grafiek 31: Massaverlies M7V 

 

Grafiek 32: Massaverlies M11GV 
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Grafiek 33: Massaverlies M11V 

UHSB bezit van nature een hoge resistentie tegen 'salt-scaling' en de waarden van de V-

mengsels en GV-mengsels wijken quasi niet van elkaar af. Er kan besloten worden dat 

vacuüm mengen geen nadelig effect heeft op het beton wat 'salt-scaling' betreft. Er wordt 

weliswaar ook geen positief effect waargenomen. Dit leidt tot de conclusie dat het niet 

noodzakelijk is om te werken onder vacuümcondities als een goed resultaat tegen 'salt-scaling' 

wil gevonden worden. Wanneer gewerkt wordt onder atmosferische condities zou het 

rendement zelfs kunnen stijgen, gezien het vacuüm mengen een extra stap in de procedure 

beslaat en een extra investering met zich meebrengt. 

Er dient nog opgemerkt te worden dat deze conclusie gevormd werd onder het mom van een 

beperkt aantal cycli, namelijk minder dan 200 cycli. Uit de splijtproeven blijkt duidelijk dat 

het vacuüm mengen zorgt voor een winst in treksterkte, maar deze stijging is blijkbaar niet 

voldoende om dit na 200 cycli al te zien in de resultaten. Op langere termijn is dit misschien 

wel het geval.  
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6.4 Vorst-dooiproeven met kubussen

6.4.1  Inleiding 

Naast kennis over de weerstand van he

belangrijk een zicht te hebben op de inwendige weerstand tegen vorst

proeven werd, in plaats van naar oppervlakteschade, eerder gekeken naar de interne schade 

van de proefstukken. Dit gebeurde door monitoring van de relatieve dynamische modulus. 

Zoals reeds aangehaald in paragraaf '

UHSB zeer goed bestand tegen vorst

voorgeschreven volgens de norm. Daarom werden er proefstukken onderworpen aan een 

temperatuursverloop volgens de norm en aan extremere temperaturen om ook deze invloed te 

onderzoeken.  

6.4.2 Temperatuursverloop

6.4.2.1 Temperatuursverloop volgens de norm

De helft van de proefstukken werden in een klimaatkast geplaatst. Daarin waren ze 

onderhevig aan het temperatuursv

geen grenzen op waartussen het verloop moet liggen. Er worden wel richtlijnen voor de duur 

van de overgang van de ene naar de andere temperatuur vermeld. De grenzen worden 

weergegeven aan de hand van 
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proeven met kubussen 

Naast kennis over de weerstand van het betonoppervlak tegen 'salt

te hebben op de inwendige weerstand tegen vorst

proeven werd, in plaats van naar oppervlakteschade, eerder gekeken naar de interne schade 

van de proefstukken. Dit gebeurde door monitoring van de relatieve dynamische modulus. 

aangehaald in paragraaf '2.7 Resultaten duurzaamheidstesten uit literatuur

UHSB zeer goed bestand tegen vorst-dooicycli, dit althans voor het temperatuursinterval 

voorgeschreven volgens de norm. Daarom werden er proefstukken onderworpen aan een 

op volgens de norm en aan extremere temperaturen om ook deze invloed te 

Temperatuursverloop 

Temperatuursverloop volgens de norm 

De helft van de proefstukken werden in een klimaatkast geplaatst. Daarin waren ze 

onderhevig aan het temperatuursverloop volgens de norm NBN B 05

geen grenzen op waartussen het verloop moet liggen. Er worden wel richtlijnen voor de duur 

van de overgang van de ene naar de andere temperatuur vermeld. De grenzen worden 

weergegeven aan de hand van Figuur 50. Een volledige cyclus duurt 24 uur.

Figuur 50: Temperatuursverloop NBN B 05-203 
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t betonoppervlak tegen 'salt-scaling', is het ook 

te hebben op de inwendige weerstand tegen vorst-dooicycli. Bij deze 

proeven werd, in plaats van naar oppervlakteschade, eerder gekeken naar de interne schade 

van de proefstukken. Dit gebeurde door monitoring van de relatieve dynamische modulus. 

Resultaten duurzaamheidstesten uit literatuur' is 

dooicycli, dit althans voor het temperatuursinterval 

voorgeschreven volgens de norm. Daarom werden er proefstukken onderworpen aan een 

op volgens de norm en aan extremere temperaturen om ook deze invloed te 

De helft van de proefstukken werden in een klimaatkast geplaatst. Daarin waren ze 

erloop volgens de norm NBN B 05-203. Deze norm geeft 

geen grenzen op waartussen het verloop moet liggen. Er worden wel richtlijnen voor de duur 

van de overgang van de ene naar de andere temperatuur vermeld. De grenzen worden 

. Een volledige cyclus duurt 24 uur. 
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Tabel 11: Richtlijnen temperatuursovergangen en duurtijden volgens NBN B 05-203 

 t [h] θ [°C] 

a 1 à 2 Afkoeling van omgeving tot 0°C 

b 5 Progressieve bevriezing van 0°C tot -15°C 

c 10 à 11 Handhaving van de omgevingstemperatuur op -15°C ±2°C 

d 0,5 Ontdooien in water 

e 5 à 7 Handhaven van de proefstukken in water 

De temperatuur in de klimaatkast wordt door middel van sensoren continu geregistreerd. In 

Grafiek 34 wordt een opgemeten verloop weergegeven. Tabel 12 toont de overgangen en 

duurtijden van de verschillende fasen uit het opgemeten temperatuursverloop. Wanneer deze 

waarden vergeleken worden met de data uit Tabel 11 dan voldoen deze allemaal, 

uitgezonderd de duurtijd van het ontdooiproces. Er is voorgeschreven dat dit moet gebeuren 

in minder dan een half uur, terwijl dit bij de klimaatkast één uur duurt. De opgemeten 

temperaturen zijn luchttemperaturen en dus niet de temperatuur van de proefstukken of van 

het ontdooiwater. De proefstukken worden ontdooid in water, aan de snelheid van het 

ontdooiproces zelf kan dus niets worden veranderd. Uiteindelijk kan dus besloten worden dat 

het verloop conform de norm gebeurt.  

 

Grafiek 34: Uitgelezen temperatuursverloop klimaatkast 

Tabel 12: Afgelezen waarden van temperatuursverloop klimaatkast 

 t [h] θ [°C] 

a 1,5 Overgang van omgeving (13°C) tot 0°C 

b 5 Overgang van 0°C tot -14°C 

c 10 -14 °C 

d 1 Ondooien tot 13°C 

e 6,5 13°C 
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6.4.2.2 Extreem temperatuursverloop 

Omdat verwacht werd dat de resultaten van de vorst-dooiproef, conform met de norm, zouden 

weergeven dat het gebruikte UHSB zeer goed weerstaat aan de vorst-dooicycli, werd ook een 

proef uitgevoerd met extremere temperaturen. Hiervoor was een vriezer ter beschikking die 

een minimale vriestemperatuur van -35°C kon realiseren. Er werd ook een extreme 

maximumtemperatuur gebruikt, namelijk 90°C. Net zoals bij het temperatuursverloop volgens 

de norm worden de stukken ontdooid en onderheven aan de maximumtemperatuur in een 

waterbad. Dit werd gerealiseerd met behulp van een geïsoleerde, waterdichte bak gevuld met 

water waarin een warmteweerstand werd geplaatst. Met behulp van de vriezer in combinatie 

met deze warmhoudbak kon dus een temperatuurscyclus gevormd worden van -35°C tot 

90°C. De overgangen van warm naar koud en omgekeerd, dienden hier weliswaar handmatig 

te gebeuren waardoor de proeven arbeidsintensiever waren dan met de klimaatkast.  

Omdat er voor een vorst-dooiproef met dergelijke temperaturen geen norm bestaat, werd het 

temperatuursverloop door de schrijvers van dit werk zelf opgesteld. Het enige waar niets kon 

aan gewijzigd worden is de duur van de overgangen van de ene temperatuur naar de andere. 

De overgang van koud naar warm zal nagenoeg ogenblikkelijk plaatsvinden aangezien deze 

gebeurt in een waterbad. Hoe lang de overgang in omgekeerde richting duurt was moeilijk in 

te schatten. Daarom werd het temperatuursverloop van het invriezen van acht kubussen 

opgemeten. Dit verloop is weergegeven in Grafiek 35, waarop te zien is dat het invriezen 

bijna 14 uur in beslag nam.  

 

Grafiek 35: Temperatuursverloop invriezen 8 kubussen 
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Het proefstuk moest ook nog enige tijd bevroren blijven, bij de vries-dooiproef volgens de 

norm is dit 10 à 11 uur. Bij het opstellen van de temperatuurscyclus moest ook rekening 

gehouden worden met het feit dat alle overgangen handmatig dienden te gebeuren. Dit 

betekent dat de overgangen dus overdag moesten gebeuren. Daarom werd overgegaan tot een 

cyclus met een totale duur van 48 uur, dit in tegenstelling tot de gewone vorst-dooiproef die 

24 uur duurt. De handelingen konden slechts gebeuren op weekdagen, dit had als gevolg dat 

de proefstukken slechts twee cyclussen per week konden ondergaan. Tijdens het weekend 

werden de proefstukken afgekoeld tot ongeveer 20°C en vervolgens verzadigd. Bij het begin 

van de volgende week werden ze terug in de vriezer geplaatst. Zo werd uiteindelijk het 

verloop bekomen van Grafiek 36 waarop het temperaatuursverloop gedurende twee weken is 

weergegeven. Tabel 13 geeft de duurtijden van de verschillende fasen en overgangen.  

 

Grafiek 36: Temperatuursverloop extreme cyclus 

Tabel 13: Duurtijden fasen en overgangen extreme cyclus 

Tijdsverloop 

θ (°C) # uur 

90°C 8 

90 tot -35°C 14 

-35°C 26 

-35 tot 90°C ogenblikkelijk 
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Figuur 51: Ultrasone meting 

 

6.4.3 Proefstukken 

Voor deze proef werden 16 kubussen, met zijde 100 mm vervaardigd van Mix7. De helft van 

deze kubussen werd vacuüm gemengd. Er werden twee temperatuursintervallen beproefd 

zodat per interval, er vier vacuüm (V) en vier geen-vacuüm (GV) kubussen konden gebruikt 

worden. Na het gieten van de proefstukken werden deze bewaard in de klimaatzaal.  

Op de leeftijd van 26 dagen werden de proefstukken gewogen en daarna verzadigd tot 

constante massa. De proefstukken werden elke dag gewogen. Als het massaverschil tussen 

twee opeenvolgende wegingen kleiner was dan 0,1% kon besloten worden dat de elementen 

verzadigd waren tot constante massa. Dit was steeds het geval na twee dagen zodat de 

uiteindelijk vorstproef kon starten op een leeftijd van 28 dagen.  

6.4.4 Ultrasone meting 

Tijdens de vorst-dooiproef werd de evolutie van de 

interne schade opgemeten. Dit gebeurde zoals 

besproken in paragraaf '3.5.2.2 Voortplantingsnelheid 

ultrasone golf'. De meting gebeurde in twee 

richtingen om zo interne schade in de twee richtingen 

te kunnen constateren. Op de proefstukken werden de 

plaatsen aangeduid waar de elektroden geplaatst 

werden om ervoor te zorgen dat de meting steeds op 

dezelfde plaats gebeurde. Met een ultrasone meting wordt de tijd gemeten die een ultrasone 

golf nodig heeft om zich doorheen het proefstuk te verplaatsen. De tijden werden omgezet 

naar snelheden waarmee dan de relatieve dynamische modulus (RDM) berekend kon worden. 

6.4.5 Resultaten en conclusies 

6.4.5.1 Vorst-dooicyclus volgens de norm 

Binnen het tijdsbestek van deze thesis hebben de kubussen 157 vorst-dooicycli ondergaan. Op 

regelmatige basis werd een ultrasone meting uitgevoerd. Grafiek 37 en Grafiek 38 geven de 

evolutie van de relatieve dynamische modulus weer van een vacuüm en een niet-vacuüm 

gemengde kubus. Op de grafieken zijn telkens de resultaten van de beide meetrichtingen 

weergegeven.  
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Grafiek 37: RDM GV- kubus (normcyclus): Grafiek 38: RDM V-kubus (normcyclus) 

De grafieken vertonen beiden een stabiele trend. Er is ook geen verschil te vinden tussen een 

vacuüm en niet-vacuüm gemengde kubus. Deze bevindingen gelden ook voor de rest van de 

resultaten die bijgevoegd zijn in Bijlage D. De lichte schommelingen die te zien zijn op de 

grafieken kunnen te wijten zijn aan de nauwkeurigheid van het meettoestel.  

Volgens de meting was er dus na 157 cyclussen nog geen noemenswaardige schade aanwezig. 

Een visuele controle leidde tot hetzelfde besluit. Dit komt overeen met wat ook werd 

vastgesteld in de literatuur, zie paragraaf '2.7 Resultaten duurzaamheidstesten uit literatuur'. 

6.4.5.2 Extreme vorst-dooicyclus 

Ook van deze kubussen werd frequent een ultrasone meting uitgevoerd. De resultaten van een 

vacuüm en een niet-vacuüm gemengde kubus zijn weergegeven in Grafiek 39 en Grafiek 40. 

De resultaten van de andere kubussen zijn vrij gelijkaardig en zijn te vinden in Bijlage E.  

Grafiek 39: RDM GV-kubus (extreme cyclus) Grafiek 40:RDM V-kubus (extreme cyclus) 
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Figuur 52: Zichtbare scheuren 

Uit de grafieken kan afgeleid worden dat alle onder atmosferische druk gemengde kubussen 

het begeven na 10 cyclussen, aangezien hun relatieve dynamische modulus 0 is na 10 cycli. 

Op Grafiek 39 is van 0 tot 8 cycli een lichte afname te zien, maar niet in die mate dat ze de 

plotse breuk bij 10 cycli voorspelden. 

Hetzelfde kan gezegd worden van de vacuüm kubussen die het begeven na 12 cycli. Ook hier 

was er na 8 cycli al een lichte daling waar te nemen. In tegenstelling tot de GV-kubussen was 

er wel een sterke afname van de relatieve dynamische modulus waar te nemen.  

Op het einde van de levensduur van de kubussen 

waren er visueel al scheuren vast te stellen bij het 

verwijderen van de stukken uit het water van 90°C. 

Dit is te zien op Figuur 52, die een V-kubus toont die 

10 cycli ondergaan heeft. De zichtbare scheuren 

werden weliswaar minder zichtbaar als de stukken 

volledig opgedroogd waren. Een reden waarom de 

ultrasone meting de plotse breuk niet voorspelde zou 

kunnen zijn dat het vooral de hoeken van de kubussen zijn die afbreken. De ultrasone meting 

gebeurt namelijk door de kern van de kubus, die in principe nog intact is. Het breukpatroon is 

te zien op Figuur 53 en Figuur 54. Ook de aanduiding voor het plaatsen van de 

meetelektroden is te zien, deze zone is duidelijk minder of zelfs niet aangetast.  

 

Figuur 53: Breukpatroon kubus 

 

Figuur 54: Breukpatroon kubus 

 

  



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 109 

 

 

Aangezien alle V-kubussen 2 cyclussen (20%) langer overleefden dan de GV-kubussen, zou 

uit deze proef kunnen besloten worden dat vacuüm gemengd beton beter bestand is tegen deze 

extreme cyclus. Doordat bij vorstproeven vooral een beroep gedaan wordt op treksterkte, kan 

de hogere treksterkte van het vacuümbeton een reden zijn voor deze schijnbaar hogere 

weerstand. 

6.4.5.3 Verschil tussen normcyclus en extreme cyclus 

Het is merkwaardig dat de kubussen, bij onderwerping aan de extreme cyclus, allen kapot zijn 

na 12 cyclussen. Dit terwijl de stukken onderworpen aan de normcyclus, na meer dan 150 

cyclussen nog geen noemenswaardige schade vertonen. Het is duidelijk dat dit niet enkel kan 

liggen aan extra vorstschade door de lagere vriestemperatuur (-35°C in plaats van -15°C). 

Ook de hoge maximale temperatuur speelt hier waarschijnlijk een rol in. Verder in dit werk 

zal blijken dat dit snelle schadefenomeen vooral een gevolg is van de grote 

temperatuursschok die de stukken ondergaan bij verplaatsing van de vriezer (-35°C) naar het 

water in de warmhoudbak (90°C). 

6.4.6 Besluit 

Uit de ultrasone metingen blijkt dat het beton zeer goed bestand is tegen de vorst-dooicyclus 

voorgeschreven volgens de norm. Bij deze proef is geen verschil te merken tussen het vacuüm 

gemengd beton en het onder atmosferische druk gemengde beton. Bij de proeven met de 

extreme cyclus werd geconstateerd dat het beton veel minder resistent was tegen deze 

extremere temperatuursverlopen. Ook wijst deze proef uit dat het vacuüm beton beter bestand 

is tegen de extreme cyclus. De plotse schade bij de kubussen die de extreme cyclus ondergaan 

hebben, werd weliswaar niet voorspeld door de ultrasone meting. Dit trekt de bevindingen 

gedaan bij de proef met de normcyclus, op basis van de ultrasone meting, in twijfel. Daarom 

werd gezocht naar een meer betrouwbare methode voor het meten van de vorst-

dooiweerstand, namelijk de vergelijkende splijtproeven.  
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6.5 Vorst-dooiproeven met cilinders 

6.5.1 Inleiding 

Omdat de ultrasone meting geen ideale methode bleek te zijn voor het meten van vorst-

dooischade, werden ook proeven gedaan met cilinders. Hierop werden splijtproeven gedaan 

voor en tijdens de onderwerping aan de vorst-dooicyclussen. Aan de hand hiervan kon de 

evolutie van de treksterkte opgemeten worden. Dit is tevens de evolutie van de vorst-dooi 

weerstand aangezien bij vorst een beroep gedaan wordt op de treksterkte van beton.  

6.5.2 Temperatuursverloop 

Bij de proeven met de kubussen werd een groot verschil vastgesteld tussen de resultaten met 

de normcyclus en deze met de extreme cyclus. Daarom werd bij de proeven met de cilinders 

beslist om meer temperatuursintervallen te testen. Om uit te zoeken wat juist aan de basis ligt 

van de snelle breuk bij de extreme cyclus, werd zowel een onderverdeling gemaakt in de 

minimum als in de maximumtemperatuur. Uiteindelijk werden volgende intervallen beproefd: 

� -15°C tot 15°C (normcyclus) 

� -20°C tot 30°C 

� -20°C tot 50°C 

� -20°C tot 90°C 

� -35°C tot 30°C 

� -35°C tot 50°C 

� -35°C tot 90°C 

De normcyclus werd terug gerealiseerd met de klimaatkast. De andere intervallen moesten, 

net zoals de extreme cyclus bij de proef met de kubussen, met warmhoudbakken en 

diepvriezers worden gerealiseerd. Er waren hiervoor drie warmhoudbakken en twee 

diepvriezers nodig. De overgangen van warm naar koud en omgekeerd dienden hier terug 

handmatig te gebeuren. De handelingen werden uitgevoerd volgens hetzelfde tijdsschema als 

besproken in paragraaf '6.4.2.2 Extreem temperatuursverloop'. 

6.5.3 Proefstukken 

Zoals reeds vermeld, werd gebruikgemaakt van cilinders (d/h: 50 mm/55 mm). Omdat het de 

bedoeling is om de invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand te 

onderzoeken, werden zowel vacuüm als geen-vacuüm cilinders gegoten.  
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Beide betonsamenstellingen worden onderzocht. Van elke betonsoort en van elke mengdruk 

werd een eerste reeks proefstukken na het gieten bewaard in de klimaatzaal tot ze de leeftijd 

van 28 dagen bereikt hadden. Een tweede reeks proefstukken kreeg, na het ontkisten, een 

warmtebehandeling gedurende 48 uur op 90°C. Daarna werden ze net zoals de eerste reeks, 

verder bewaard in de klimaatzaal tot op de leeftijd van 28 dagen. Zo ontstonden heel wat 

verschillende soorten proefstukken.  

Aan elk temperatuursinterval werden er, van elke soort proefstukken, 12 cilinders 

onderworpen. Zo ontstaan uiteindelijk 56 verschillende reeksen proefstukken die ofwel: 

� uit een andere betonmix bestaan; 

� onder een andere druk gemengd werden; 

� al dan niet een warmtebehandeling ondergaan hebben; 

� aan een ander temperatuursinterval onderworpen werden. 

6.5.4 Splijtproeven 

Er werd reeds aangehaald dat de evolutie van de proefstukken opgevolgd werd aan de hand 

van splijtproeven. Dit gebeurde door, voor en tijdens de vorst-dooiproef, op geregelde basis 

op twee cilinders een proef uit te voeren. Er werd geopteerd om de proeven per twee uit te 

voeren omdat men het belangrijker vond om een trend aan te tonen, dan statistisch juist te 

werken. Er werd ervan uitgegaan dat indien er telkens drie proefstukken zouden gebruikt 

worden, wat statistisch correct is, men niet voldoende meetpunten zou verkrijgen. Een andere 

mogelijkheid zou geweest zijn om gewoon meer proefstukken in te schakelen, maar de 

capaciteit van de gebruikte warmhoudbakken liet dit niet toe.  

Na 28 dagen, vooraleer de proefstukken onderworpen werden aan de temperatuursintervallen, 

werden van elke batch twee cilinders gespleten. Dit gebeurde per batch en niet gewoon per 

betonsoort. Dit om geen invloeden te hebben ten gevolge van verschillen tussen afzonderlijke 

mengbeurten. Deze eerste splijtproeven dienden als referentiewaarde. 

Vervolgens werden geregeld, na een bepaald aantal cycli, terug twee splijtproeven per batch 

uitgevoerd. Het aantal cyclussen waarna er voor de eerste maal controlesplijtproeven 

uitgevoerd werden, werd bepaald op basis van het temperatuursinterval. Hoe extremer, hoe 

vroeger de splijtproeven dienden uitgevoerd te worden. Op basis van de resultaten van de 

eerste controlesplijtproeven werd dan beslist wanneer de volgende splijtproeven moesten 

uitgevoerd worden.  
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6.5.5 Breuk cilinders 

Gedurende de proeven trad bij sommige cilinders een plots breukpatroon op. Er werd een 

breuk vastgesteld in de dwarse zin, zodat er twee helften werden verkregen (Figuur 55 en 

Figuur 56). Dit fenomeen werd vastgesteld na een opvallend klein aantal cycli en telkens bij 

de overgang van de negatieve naar de positieve temperatuur.  

Bij de proeven met de kubussen werd er grote schade vastgesteld na 10 à 12 cycli bij een 

temperatuursinterval van -35°C tot 90°C. Bij de cilinders trad de plotse breuk echter al op na 

drie cycli bij de onbehandelde proefstukken en zelfs na één cycli bij de warmtebehandelde 

proefstukken. Daarom moest dit fenomeen nader worden onderzocht en de oorzaken ervan 

worden achterhaald. 

 

Figuur 55: Scheur in betoncilinders 

 

 

Figuur 56: Breuk betoncilinders 

6.5.6 Mogelijke oorzaken breuk 

6.5.6.1 Curing 

Een mogelijke oorzaak van de plotse breuk kan afkomstig zijn van de warmtebehandeling. 

Deze stelling werd geponeerd omdat er een opmerkelijk verschil aanwezig is tussen de 

hoeveelheid gebroken warmtebehandelde proefstukken en de gewone proefstukken. Dit kan 

waargenomen worden in Grafiek 41 en Grafiek 42. Deze grafieken geven het gecumuleerd 

aantal proefstukken aan die gebroken zijn in functie van het aantal cycli dat ze hebben 

ondergaan. De warmtebehandelde elementen (Grafiek 42) falen merkbaar sneller, al na één 

cyclus hebben een beduidend aantal proefstukken het begeven. Dit terwijl de gewone 

elementen (Grafiek 41) slechts falen na drie cycli. 
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Grafiek 41:Evolutie aantal gebroken cilinders Mix7 

 

Grafiek 42: Evolutie aantal gebroken cilinders Mix7W 

Het opmerkelijk verschil komt wellicht voort uit de aanwezigheid van microscheuren. Een 

warmtebehandeld proefstuk wordt na twee dagen verplaatst van de vochtigheidskamer naar 

een behandelingskist. Daarin wordt het gedurende twee dagen blootgesteld aan stoom met een 

gemiddelde temperatuur van 90°C. Dit om het effect van de verder gezette hydratatie, 

vastgesteld bij de onbehandelde proefstukken, weg te werken. Deze blootstelling betekent 

echter een eerste thermische schok aan het jonge betonelement waardoor microscheuren 

ingeleid kunnen worden. Deze microscheuren verzwakken het beton en kunnen uiteindelijk 

tot falen van het beton leiden.  

Om de variabele warmtebehandeld/niet-warmtebehandeld te onderzoeken werden acht 

cilindervormige proefstukken vervaardigd. Om alle andere factoren uit te schakelen werden 

alle mogelijke mengsels gebruikt. Hieronder wordt verstaan dat zowel Mix7 als Mix11 

aangewend werden en dit zowel onder vacuüm als atmosferische omstandigheden. Dit met 

zowel warmtebehandelde als niet-warmtebehandelde elementen. De cilinders werden na 28 

dagen in de langs zin geslepen met als bedoeling het slijpvlak te onderzoeken onder de 

microscoop. 
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Vooraleer de stukken te onderwerpen aan een kritisch oog werden de slijpvlakken in vier 

stappen gepolijst. Zodoende vallen de scheuren sneller op en is er geen twijfel mogelijk 

tussen een scheur en een toevallige afwijking tengevolge van het slijpproces. De gebruikte 

polijstbladen hadden korrelgroottes 80, 180, 320 en 1200. Hierna werden de stukken onder 

een microscoop geplaatst en werd er manueel naar scheuren gezocht. 

Zoals vermoed werden bij de warmtebehandelde proefstukken microscheuren geconstateerd. 

De onderzochte slijpvlakken worden afgebeeld in Figuur 57 tot Figuur 64. De scheuren zijn 

echter enkel duidelijk merkbaar bij Mix11. Dit is wellicht te wijten aan het grof granulaat 

waaruit deze mengeling samengesteld is. De scheuren beginnen of eindigen steeds bij een 

stuk granulaat. De structuur van Mix7 is daarentegen zodanig klein dat scheuren niet 

waarneembaar zijn. Toch neemt dit het vermoeden niet weg dat er scheuren zijn. Om hierover 

duidelijkheid te scheppen zou er moeten overgegaan worden tot fluorescentiemicroscopie. Dit 

viel echter buiten het tijdskader van dit onderzoek.  

 

Figuur 57: Mix11GVW 

 

 

Figuur 58: Mix11GV 

 

 

Figuur 59: Mix11VW 

 

Figuur 60: Mix11V 
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Figuur 61: Mix7GVW 

 

 

Figuur 62: Mix7GV 

 

 

Figuur 63: Mix7VW 

 

Figuur 64: Mix7V 

6.5.6.2 Vorstschade 

Een andere oorzaak van de breuk zal wellicht de vorstschade zijn die het proefstuk ondervindt 

door de alternerende vries-dooicycli. Door het bevriezen van het water in de poriën is er 

sprake van een drukopbouw, die kan leiden tot aftakeling van het betonelement. Gezien dit 

fenomeen net een onderdeel uitmaakt van het onderzoek, wordt er verwezen naar de 

literatuurstudie en het onderzoek zelf. 

6.5.6.3 Thermische spanningen 

De derde oorzaak van de plotse schade kan toegewezen worden aan de temperatuursschok die 

het element ondervindt, wanneer het aan een vorst-dooi cyclus onderhevig is. Dit laat zich 

nog meer voelen bij de verplaatsing van de elementen van koud naar warm omdat de 

omwisseling daar onmiddellijk gebeurt. Dit in tegenstelling tot de verplaatsing van warm naar 

koud waar de afkoeling eerder geleidelijk gebeurt. 
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6.5.6.4 Spanningen ten gevolge van inwendige vervormingsverhindering 

In een uitwendig vrij vervormbaar lichaam dat onderhevig is aan een niet-lineaire 

temperatuursverdeling, kunnen spanningen ontstaan ten gevolge van de inwendige 

vervormingsverhindering. Wanneer deze spanningen de treksterkte van het beton benaderen, 

kan een scheur zich propageren. De formules 6.1 tot 6.3 beperken zicht tot het geval van een 

eendimensionale temperatuursverdeling maar zijn met enig rekenwerk uitbreidbaar tot een 

multidimensionaal model (De Schutter, 1996).  

Wanneer er zich een parabolisch temperatuurverloop voordoet zoals geïllustreerd in Figuur 

65, kan formule 6.1 aangewend worden. Deze uitdrukking is gebaseerd op een complexe 

formule die een reductie ondergaat door te werken met een constante thermische 

uitzettingscoëfficiënt αt en een constante elasticiteitsmodulus E. 

 

 

Figuur 65: Temperatuur -en spanningsverloop in betondoorsnede (De Schutter, 1996) 

 

 σ(y)=
2

3
E	αt	�θL	+	θR	-	2θM�	(6 y2

d
2
	-	6 y

d
	+	1) (6.1) 

Met: 

� σ(y): inwendige spanning [N/mm²] 

� E: elasticiteitsmodulus [MPa] 

� αt: thermische uitzettingscoëfficiënt [1/°C] 

� θ: temperatuur [°C] 

� y: plaatselijke coördinaat doorsnede [mm] 

� d: afmeting betondoorsnede [mm] 

 



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 117 

 

 

In het bijzonder geval dat de temperaturen aan beide zijden gelijk zijn, reduceert de 

uitdrukking zich verder tot formule 6.2. 

 σ(y)=
2

3
E	αt	�θo	- θM�	(6 y2

d
2
	-	6 y

d
	+	1) (6.2) 

6.5.6.5 Thermische expansiecoëfficiënt 

Bij de berekening van de thermische spanningen speelt de thermische expansiecoëfficiënt αt 

een cruciale rol. Deze factor geeft de specifieke lengteverandering aan bij een 

temperatuurstoename van 1°C. Ze is hoofdzakelijk afhankelijk van het verzadigingsgehalte en 

de hoeveelheid granulaten die zich in het proefstuk bevinden. Andere factoren zoals 

mengproporties, type cement en ouderdom zijn van minder belang. Indien specifieke data 

ontbreken, mag de uitzettingscoëfficiënt geschat worden met formule 6.3. 

Verder wordt opgemerkt dat indien de thermische expansiecoëfficiënt van het aanwezige zand 

merkelijk verschilt van de grove granulaten, het gewogen gemiddelde van de aanwezige 

volumes genomen mag worden (ACI 207.2R-95). 

 αt	=	emc	+	3,1	+	0,72.ea (6.3) 

Met: 

� αt	: thermische uitzettingscoëfficiënt [10
-6

/°C] 

� emc: verzadigingsgehalte gegeven volgens Bijlage F. 

� ea: gemiddelde thermische uitzettingscoëfficiënt granulaten volgens Bijlage F 
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6.5.6.6 Temperatuursverloop met Fluke 

Om een nog beter inzicht te krijgen in het precieze verloop van de temperatuur doorheen de 

cilinders, werden metingen uitgevoerd met het Fluke-toestel. Dit toestel is in staat om de data 

van twintig sensoren uit te lezen. Om deze test uit te voeren werden twintig cilinders 

vervaardigd die uitgerust waren met sensoren. Deze sensoren werden op de zijkant gekleefd 

en in het midden van het beton verwerkt, omdat dit normaliter de twee meest extreme punten 

zijn in het temperatuursverloop doorheen de cilinders (Figuur 65). In Tabel 14 kunnen alle 

mogelijke combinaties teruggevonden worden die onderzocht werden. 

 

Figuur 66: Fluke-meettoestel 

 

Figuur 67: Sensoren op proefstukken 

 

Tabel 14: Opgemeten combinaties met Fluke 

Mengsel Cyclus Aantal 

M11GVW -35°C tot 90°C 2 

M11VW -35°C tot 90°C 2 

M7GVW -35°C tot 90°C 2 

M7GVW -35°C tot 50°C 2 

M7GVW -20°C tot 90°C 2 

M7GV -35°C tot 50°C 2 

M7GV -35°C tot 30°C 2 

M7GV -20°C tot 90°C 2 

M7GV -20°C tot 50°C 2 

M7GV -20°C tot 30°C 2 
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Er werden steeds twee cilinders vervaardigd per combinatie om eventuele fouten uit te 

middelen. Tevens is er dan een reserveproefstuk mocht er één uitvallen door plotse breuk of 

dergelijke. De vermelde combinaties werden gekozen om besluiten te kunnen trekken tussen: 

� de twee verschillende mengsels Mix7 en Mix11; 

� de twee verschillende luchtgehaltes geen-vacuüm (GV) en vacuüm (V); 

� de warmtebehandelde proefstukken en de niet-warmtebehandelde proefstukken; 

� de verschillende minimum- en maximumtemperaturen. 

 

Grafiek 43: Algemeen temperatuursverloop met Fluke 

 

 

Grafiek 44: Temperatuursschok met Fluke (M11 t.o.v. M7) 
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Grafiek 45: Temperatuursschok met Fluke (V t.o.v. GV) 

 

 
Grafiek 46: Temperatuursschok met Fluke (warmtebehandeld t.o.v. onbehandeld) 

Uit Grafiek 43 tot en met Grafiek 46 werden volgende vaststellingen afgeleid: 

� Er wordt quasi geen verschil gezien tussen de verschillende verlopen. Er is een 

translatie in de tijd te zien, die afkomstig is van de meetsnelheid van de Fluke.  

� Tussen de temperatuur van het midden en de zijkant wordt er wel een verschil 

vastgesteld. De kern van het element warmt geleidelijker op dan de zijkant. 

� Verder worden er geen verschillen opgemerkt tussen de verschillende 

betonsamenstellingen en condities. 

� Grafiek 43 toont dat de lagere vriestemperatuur, in tegenstelling tot wat verwacht 

wordt, niet zorgt voor een snellere invriezing. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 

verschillende capaciteiten van de vriezers.  
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6.5.6.6.1 Resultaten 

De thermische spanningen werden berekend met formule 6.2. Als E-moduli werden de 

waarden van 48845 MPa gebruikt voor M7GV en 52315 MPa voor M7V. Voor Mix11 was 

dit respectievelijk 49842 MPa en 53659 MPa. Dit werd bekomen via een onderzoek gevoerd 

door ir. J. Dils. De thermische expansiecoëfficiënt werd gevonden met Bijlage F en de 

principes worden uitgelegd in paragraaf '6.5.6.5 Thermische expansiecoëfficiënt'. De 

individuele resultaten zijn weergegeven in Bijlage G. Deze werden samengevat en vergeleken 

met de splijtsterktes in Tabel 15.  

Tabel 15: Vergelijking Splijtsterkten - Thermische spanningen 

    Splijtsterkten en Thermische spanningen [N/mm²]  

Cyclus [°C] M7GV M7V M11GV M11V 

Min Max fct,sp σth fct,sp σth fct,sp σth fct,sp σth 

-35 90 13,93 22,57 15,69 24,18 13,46 13,37 13,80 14,39 

-20 90 13,93 19,87 15,69 21,28 13,46 11,76 13,80 12,66 

-35 50 13,93 15,35 15,69 16,44 13,46 9,09 13,80 9,78 

-20 50 13,93 12,64 15,69 13,54 13,46 7,48 13,80 8,06 

-35 30 13,93 11,74 15,69 12,57 13,46 6,95 13,80 7,48 

-20 30 13,93 9,03 15,69 9,67 13,46 5,35 13,80 5,76 

-15 15 13,93 5,42 15,69 5,80 13,46 3,21 13,80 3,45 

Aangezien de thermische spanning afhankelijk is van de temperatuur, zal de grootste 

spanning gevonden worden bij het grootste temperatuursverschil. In het betonelement dat 

onderhevig is aan de -35°C tot 90°C cyclus worden spanningen ontwikkeld die tot vier maal 

zo groot zijn als de spanningen gevonden bij de normcyclus. Dit kan een reden zijn voor het 

eerdere falen van de temperatuursverlopen met een groter temperatuursverschil. De bekomen 

spanningen zullen echter niet de werkelijke zijn. De spanningen werden namelijk bekomen 

volgens een 1-dimensionale theorie terwijl het probleem 3-dimensionaal is. Maar toch geven 

ze een grove indicatie en tonen ze duidelijk de optredende verschillen aan. In Tabel 15 is 

duidelijk te zien dat de optredende thermische spanningen de splijtsterktes van het beton 

benaderen en in vele gevallen overschrijden.  

Verder werd een verschil in falen vastgesteld tussen Mix7 en Mix11. Uit de waarnemingen is 

ondervonden dat Mix7 minder resistent is tegen de temperatuursschok. Dit kan ook verklaard 

worden aan de hand van de berekende thermische spanningen. De optredende thermische 

spanningen bij het Mix7-mengsel zijn bijna dubbel zo groot als de thermische spanningen die 

voorkomen bij het Mix11-mengsel. Deze discrepantie resulteert rechtstreeks uit het verschil in 

thermische expansiecoëfficiënt tussen beide mengsels.  



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 122 

 

 

6.5.7  Resultaten splijtproeven 

De resultaten van de splijtproeven worden voorgesteld aan de hand van kolomdiagrammen. 

Op die manier is de evolutie van de splijtsterkte duidelijk visueel vast te stellen. De volledige 

uitgebreide resultaten, waarop de splijtsterkte van elk gemeten tijdstip zichtbaar is, zijn terug 

te vinden in Bijlage H tot Bijlage K. In wat volgt zijn per batch de resultaten van de laatste 

splijtproef vergeleken met de sterkte op 28 dagen.  

Op de grafieken is te zien dat niet alle proefstukken hun laatste meting gekregen hebben na 

hetzelfde aantal cycli. Dit is omwille van één van volgende redenen: 

� Andere startdatum: niet alle reeksen zijn gestart op dezelfde datum waardoor sommige 

elementen minder cycli ondergaan hebben. 

� Snellere aftakeling: als uit de splijtproeven bleek dat de ene stukken vlugger 

aftakelden dan de anderen, werd bij die reeksen sneller terug beproefd.  

� Bij sommige reeksen trad er een onverwachte breuk op en werd er sneller beproefd. 

Dit om te voorkomen dat alle stukken verloren gingen ten gevolgen van dit 

onverwacht breukpatroon. Deze onverwachte breuk werd besproken in paragraaf '6.5.5 

Breuk cilinders'.  

De resultaten worden gegroepeerd volgens betontype en volgens de negatieve temperatuur. 

Op de ene grafiek staan m.a.w. bijvoorbeeld de resultaten van M7GV van alle 

temperatuursintervallen met negatieve temperatuur -20°C. Op een andere staan dan de 

resultaten van de intervallen met negatieve temperatuur -35°C. Op iedere grafiek staan ter 

vergelijking ook de resultaten van de normcyclus, van hetzelfde betontype weergegeven.  

  



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 123 

 

 

6.5.7.1 Mix7 

 

Grafiek 47: Splijtsterkten M7GV (-35°C) 

 

Grafiek 48: Splijtsterkten M7V (-35°C) 

 

Grafiek 49: Splijtsterkten M7GV (-20°C) 

 

Grafiek 50: Splijtsterkten M7V (-20°C) 

6.5.7.1.1 Vergelijking temperatuursintervallen 

Bij het vergelijken van Grafiek 47 tot en met Grafiek 50 valt vooral de uniforme stijging van 

de splijtsterkte bij de reeksen met maximumtemperatuur van 30°C op. Deze stijging werd 

gemeten na 32 cycli. Dit is een fenomeen dat ook al vastgesteld werd na 8 cycli (Bijlage H). 

Deze stijging werd toegeschreven aan een bijkomende hydratatie. Bij de vaststelling hiervan 

werd besloten om dit verder te onderzoeken, door een reeks nieuwe proefstukken te 

onderwerpen aan een warmtebehandeling, zie paragraaf '6.5.3 Proefstukken'. Met deze 

behandeling wordt, bij vroege leeftijd, het hydratatieproces bevorderd waardoor er minder 

ongehydrateerd cement overblijft na 28 dagen. Hierdoor zou de vastgestelde stijging niet 

meer optreden.  

32 c

10 c
5 c

100 c
28 d 28 d

28 d 28 d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-35 tot 30°C -35 tot 50°C -35 tot 90°C -15 tot 15°C

S
p
li
jt
st
er
kt
e 
[N
/m
m
²]

Na x cycli Na 28 dagen

32 c

10 c

5 c
100 c

28 d

28 d 28 d
28 d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-35 tot 30°C -35 tot 50°C -35 tot 90°C -15 tot 15°C

S
p
li
jt
st
er
kt
e 
[N
/m
m
²]

Na x cycli Na 28 dagen

32 c 10 c

5 c

100 c28 d 28 d 28 d

28 d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-20 tot 30°C -20 tot 50°C -20 tot 90°C -15 tot 15°C

S
p
li
jt
st
er
kt
e 
[N
/m
m
²l

Na x cycli Na 28 dagen

32 c

10 c

5 c

100 c

28 d

28 d 28 d
28 d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-20 tot 30°C -20 tot 50°C -20 tot 90°C -15 tot 15°C

S
p
li
jt
st
er
kt
e 
[N
/m
m
²]

Na x cycli Na 28 dagen



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 124 

 

 

Verder is op de grafieken ook te zien dat de proefstukken onderworpen aan de normcyclus 

zelfs na 100 cyclussen nog een kleine stijging of slechts een kleine daling kennen. Op Grafiek 

51 is te zien dat ook bij dit temperatuursinterval een verder gezette hydratatie werd 

vastgesteld. Deze stijging heeft zich blijven aanhouden tot aan de meting bij 78 cycli. Bij de 

meting na 100 cycli is deze stijging bij zowel GV als V teruggedrongen.  

 

Grafiek 51: Evolutie splijtsterkten Mix7 bij normcyclus 

Wanneer er gekeken wordt naar de extremere cycli, is duidelijk te zien dat er bij deze 

temperatuursverlopen meer schade optreedt. Op Grafiek 47 en Grafiek 48 is te zien dat bij een 

maximumtemperatuur van 50°C en van 90°C er duidelijk een afname is in splijtsterkte. De 

afname bij de 90°C is, ondanks het kleiner aantal cycli, ook duidelijk groter dan bij de 50°C. 

Als deze grafieken echter vergeleken worden met Grafiek 49 en Grafiek 50, dan ziet men dat 

de minder extreme negatieve temperatuur toch een rol lijkt te spelen. Bij een 

minimumtemperatuur van -20°C is er voor de 50°C-cyclus geen daling waar te nemen, bij de 

90°C- cyclus is dit wel het geval.  

Al deze bevindingen kunnen verklaard worden aan de hand van de trekspanningen die 

optreden ten gevolge van de thermische schok, zie paragraaf '6.5.6.3 Thermische spanningen'. 

Deze treedt op bij het verplaatsen van de proefstukken van de vriezer naar de 

warmhoudbakken. De schok zorgde bij heel wat cilinders voor breuk. Als de resultaten van de 

splijtproeven vergeleken worden met de optredende spanningen in Tabel 15, is het duidelijk 

dat er een verband is. Dit wijst erop dat bij de extremere cycli, de temperatuursschok vooral 

een rol speelt. Het klassieke vorst-dooischademechanisme speelt hier minder in mee. Dit kan 

besloten worden door het feit dat bij de maximumtemperatuur van 30°C en bij de normcyclus 

er geen noemenswaardige schade opgetreden is. 
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Dit terwijl de proefstukken onderworpen aan deze temperatuurscyclussen een hoger aantal 

cycli doorlopen hebben. Aan de hand van, de bij de schok, optredende trekspanningen is dit 

perfect te verklaren. De trekspanningen bij deze minder extreme cyclussen liggen namelijk 

ver beneden de treksterkte van het gebruikte beton. Op Grafiek 41 is ook duidelijk te zien dat 

het plotse breukpatroon vroeger en meer optreedt bij de extremere cycli. Dit verklaart ook het 

verschil in aantal cyclussen bij de laatste splijtproeven. 

6.5.7.1.2 Vergelijking GV met V 

Op vlak van het verschil V met GV valt een relatief eenduidig trend af te leiden. De vacuüm 

gemengde proefstukken hebben allen een hogere beginsterkte, welke ook na de vorst-

dooicycli behouden blijft. Wanneer Grafiek 47 en Grafiek 48 vergeleken worden zou men 

geneigd zijn te besluiten dat de V-proefstukken een grotere absolute afname in splijtsterkte 

kennen. Bij Grafiek 49 en Grafiek 50 gaat deze bevinding weliswaar niet volledig op.  
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6.5.7.2 Mix11 

 

Grafiek 52: Splijtsterkten M11GV (-35°C) 

 

Grafiek 53: Splijtsterkten M11V (-35°C) 

 

Grafiek 54: Splijtsterkten M11GV (-20°C) 

 

Grafiek 55: Splijtsterkten M11V (-20°C) 

6.5.7.2.1 Vergelijking temperatuursintervallen 

De stijging van de splijttreksterkte waarvan sprake was bij het Mix7-mengsel, bij de minst 

extreme cyclussen, treedt bij dit beton minder op. De sterkte blijft eerder stabiel of er treedt 

een lichte daling op. Als gekeken wordt naar de resultaten van de splijtproeven na een kleiner 

aantal cycli (Bijlage I), dan is te zien dat er wel degelijk een stijging is geweest. Er is dus ook 

bij deze betonsoort sprake van een verder gezette hydratatie. Bij de laatste meting was de 

stijging echter al sterk teruggedrongen vandaar dat dit niet, of minder te zien is op Grafiek 52 

tot en met Grafiek 55. Doordat ook bij deze betonsoort sprake was van een verder gezette 

hydratatie werd eveneens een nieuwe reeks proefstukken geproduceerd welke onderworpen 

werden aan een warmtebehandeling.  
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Ook bij de betonmix 11 is het duidelijk dat de extremere temperaturen zorgen voor meer 

schade, zelfs bij minder cyclussen. Bij de meeste grafieken is ook de schade bij de 90°C 

groter dan bij de 50°C. Grafiek 53 volgt deze trend echter niet, maar dit kan te wijten zijn aan 

de soms grote spreiding waargenomen op de verschillende cilinders. Deze spreiding kan een 

gevolg zijn van de kleine afmetingen van de cilinders en de manuele bediening van de 

testmachine. 

Het verschil waargenomen tussen de temperatuursintervallen kan opnieuw verklaard worden 

aan de hand van de optredende trekspanningen terug te vinden in paragraaf '6.5.6.3 

Thermische spanningen'.  

6.5.7.2.2 Vergelijking GV met V 

Bij de betonmix 11 is het moeilijk om uit de resultaten van de splijtsterkten een verschil te 

zien tussen de vacuüm gemengde en de onder atmosferische druk gemengde proefstukken. 

Ook als enkel gekeken wordt naar de beginsterkte kan hier geen eenduidige trend in 

waargenomen worden. De sterktes liggen allen dicht bij elkaar. Dit is te verklaren door het 

kleine verschil in luchtgehalte. Bij de betonmix 7 was dit verschil veel groter waardoor daar 

wel een wezenlijk verschil kon waargenomen worden. Doordat de beginsterktes dicht bij 

elkaar liggen is het ook niet geheel onverwacht dat er, bij het evolueren van de schade, niet 

echt een verschil op te merken is tussen de V- en GV-cilinders.  

Als gekeken wordt naar de schade kan er niet echt een eenduidige trend waargenomen 

worden. Dit is in principe een logisch gevolg van de dicht bij elkaar liggende beginsterkten. 

Ook wijst het feit dat de schade merkelijk groter is bij de extremere maximumtemperaturen 

erop, dat de schade ook hier terug vooral afkomstig is van de optredende trekspanningen 

tengevolge van de schok. De drukopbouw in de poriën van het beton tengevolge van het 

vriesgedeelte speelt hier dus minder een rol, waardoor het verschil in luchtgehalte een 

ondergeschikte rol speelt ten opzichte van de treksterkte. Zoals reeds vermeld liggen deze 

splijtsterkten dicht van elkaar waardoor dus moeilijk een verschil kan waargenomen worden 

in schade.  
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6.5.7.3 Verschil tussen Mix7 en Mix11 

Een eerste belangrijke verschil tussen deze beide betonsoorten is dat er een kleiner verschil is 

tussen het luchtgehalte van de V- en de GV-gemengde cilinders bij de betonmix 11. Dit heeft 

als gevolg dat er ook een kleiner verschil waar te nemen is in splijtsterktes en dus ook in de 

evolutie van de splijtsterktes gedurende de vries-dooiproef.  

Als de resultaten van Mix7 en van Mix11 algemeen vergeleken worden, dan valt het op dat de 

proefstukken onderworpen aan de extremere temperatuursintervallen van Mix11 meer cycli 

ondergaan hebben dan deze van Mix7. Dit komt doordat bij de proefstukken van de betonmix 

7 een grotere aftakeling waargenomen werd. Ook treed bij Mix7 het breukpatroon op 

besproken in paragraaf '6.5.5 Breuk cilinders'. Daarom moest na een kleiner aantal cycli 

beproefd worden omdat anders alle proefstukken verloren zouden gaan aan dit genoemde 

breukpatroon.  

Bij het breukpatroon wordt de cilinder op halve hoogte uit elkaar gerukt. Dit komt 

waarschijnlijk voort uit de grote trekspanningen die optreden bij de temperatuursschok 

veroorzaakt door de overgang van koud naar warm. Het is opvallend dat dit breukpatroon niet 

optreedt bij proefstukken van de betonmix 11. Deze vaststelling is weliswaar te verklaren als 

er gekeken wordt naar de optredende trekspanningen. Bij de betonmix 7 is de grootst 

optredende spanning namelijk 24,18 MPa (zie Tabel 15) terwijl dit bij de betonmix 11 slechts 

14,39 MPa is. Dit zijn de spanningen optredend bij de extreemste temperatuurscyclus (-35°C 

tot 90°C). Het verschil in spanningen is afkomstig van het verschil in thermische 

uitzettingscoëfficiënt tussen de twee mengsels. 

Uit dit alles kan besloten worden dat Mix11 duidelijk beter weerstaat aan de extremere cycli. 

Wat de minder extreme cyclussen betreft kan niet echt een duidelijk verschil opgemerkt 

worden. Beide betonsoorten lijken hieraan zeer goed te weerstaan. 
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6.5.7.4 Mix7W 

 

Grafiek 56:Splijtsterkten M7GVW (-35°C) 

 

Grafiek 57: Splijtsterkten M7VW (-35°C) 

 

Grafiek 58: Splijtsterkten M7GVW (-20°C) 

 

Grafiek 59: Splijtsterkten M7VW (-20°C) 

6.5.7.4.1 Vergelijking temperatuursintervallen 

Ook bij de warmtebehandelde stukken is er een duidelijk verschil waar te nemen tussen de 

verschillende temperatuursintervallen. De grootste schade treedt terug op bij de 

maximumtemperaturen van 50°C en 90°C. De schade bij de 90°C is tevens terug het grootst. 

Het valt ook op dat stukken onderworpen aan de extremere temperaturen veel minder cycli 

ondergaan hebben. Dit komt doordat veel stukken het begeven hebben volgens het 

breukpatroon besproken in paragraaf '6.5.5 Breuk cilinders'. De splijtproeven werden daarom 

vlug na elkaar uitgevoerd om te voorkomen dat alle stukken verloren zouden gaan. Het 

verschil tussen de negatieve temperaturen, waarvan sprake was bij de onbehandelde betonmix 

7, is hier niet eenduidig waar te nemen.  
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Wat echter wel opviel was dat het verschijnsel van de plotse breuk nu ook voorkwam bij het 

minder extreme temperatuursinterval (-35°C tot 30°C).  

Weliswaar niet bij het interval (-20°C tot 30°C). Aangezien het breukpatroon dezelfde vorm 

heeft, wordt de oorzaak hiervan niet toegewezen aan een grotere vorstschade maar eveneens 

aan de grotere temperatuursschok door het extra verschil van 15°C, tussen -20°C en -35°C. 

Dit zorgt namelijk voor een extra spanning van bijna 3 MPa.  

6.5.7.4.2 Vergelijking GV met V 

De hogere beginsterkte van de vacuüm gemengde proefstukken is hier minder expliciet, de 

sterktes liggen dicht bij elkaar. Als er wordt gekeken naar de schade dan wordt bij de 

extreemste cycli bijna eenduidig meer schade opgemerkt bij de V-elementen in vergelijking 

met de GV-elementen. Dit kan een gevolg zijn van de hogere optredende trekspanningen bij 

het vacuüm beton. Deze spanningen zijn weergegeven in Tabel 15. Het verschil in spanning 

tussen de twee luchtgehaltes, is 2 MPa voor 90°C en 1 MPa voor 50°C.  

6.5.7.4.3 Vergelijking warmtebehandeld en onbehandeld 

De vastgestelde verschillen tussen de verschillende temperatuursintervallen zijn voor beide 

behandelingen hetzelfde. Hoe hoger de maximumtemperatuur, hoe hoger de schade. Bij de 

onbehandelde proefstukken werd ook een verschil opgemerkt tussen de negatieve 

temperaturen. Daar werd meer schade vastgesteld bij de meest negatieve temperatuur. Dit 

werd aan hetzelfde toegewezen als het verschil bij de positieve temperatuur, namelijk aan het 

verschil in optredende trekspanning bij de temperatuursschok. Bij de warmtebehandelde 

stukken was dit verschil niet te zien aan de splijtsterktes maar wel aan het al dan niet optreden 

van het plotse breuk verschijnsel.  

Als er gekeken wordt naar het luchtgehalte werd bij de onbehandelde proefstukken een 

duidelijke hogere beginsterkte vastgesteld bij de vacuüm-cilinders. Deze hogere sterkte werd 

in mindere mate vastgesteld bij de warmtebehandelde proefstukken. Dit kan te wijten zijn aan 

het kleiner verschil in luchtgehalte (Tabel 9) in vergelijking met de onbehandelde stukken. Bij 

beide behandelingsmethoden stelde men echter vast, dat er voor de meeste 

temperatuursverlopen meer schade optreedt bij de vacuüm gemengde proefstukken. Dit kan 

toegewezen worden aan de grotere optredende trekspanningen bij het vacuümbeton.  
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Een ander duidelijk verschil tussen warmtebehandelde en onbehandelde elementen, is dat de 

schade veel vlugger optreedt bij de proefstukken die een warmtebehandeling ondergaan 

hebben. Bij de extreemste temperatuursintervallen konden slechts 2 à 3 metingen verricht 

worden. Terwijl dit bij de onbehandelde proefstukken 5 à 10 metingen waren. Als de minder 

extreme cyclussen bekeken worden, treedt ook daar al meer schade op bij een kleiner aantal 

cycli. Ook de plotse breuk van de cilinders trad hier nu op bij een minder extreme cyclus (-

35°C tot 30°C), dit is te zien op Grafiek 42.  

Deze zwakkere weerstand kan toegewezen worden aan het optreden van microscheuren 

tengevolge van de warmtebehandeling, zie paragraaf '6.5.6.1 Curing'. Deze scheuren zorgen 

enerzijds voor een verzwakking van de doorsnede, dus een verlaging van de treksterkte. 

Anderzijds kan er in deze scheuren water opgenomen worden, waardoor de stukken 

kwetsbaarder zijn voor het vriesgedeelte van de temperatuursintervallen.  
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6.5.7.5 Mix11W 

 

Grafiek 60: Splijtsterkten M11GVW (-35°C) 

 

 

Grafiek 61: Splijtsterkten M11VW (-35°C) 

 

Grafiek 62: Splijtsterkten M11GVW (-20°C) 

 

Grafiek 63: Splijtsterkten M11VW (-20°C) 

6.5.7.5.1 Vergelijking temperatuursintervallen 

Op Grafiek 60 lijkt het erop dat de minst extreme cyclussen de meeste schade oplopen. Dit is 

een eigenaardig fenomeen dat waarschijnlijk te verklaren is door toevallig hoge 

referentiewaarden. De referentiewaarden van de -35°C tot 30°C en van de normcyclus zijn 

namelijk afkomstig van dezelfde proefstukken. Als deze vergeleken worden met de 

karakteristieke waarden weergegeven in paragraaf '5.2.3.4 Splijtsterkten Mix7 en Mix11 na 28 

dagen', dan is te zien dat M11GVW een gemiddelde sterkte heeft van 13,98 MPa. Daarom 

wordt de waarde van 17 MPa gecorrigeerd naar 13,98 MPa. De schijnbaar grotere schade bij 

de minst extreme cyclussen is dus waarschijnlijk een gevolg van de spreiding op de 

splijtsterktes van de cilinders. Als gekeken wordt naar de splijtsterkte na 4c is te zien dat deze 

van alle temperatuusintervallen ongeveer gelijk zijn.  
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Ook de beginsterktes van Grafiek 62 liggen zeer hoog, dit zorgt er terug voor dat er schijnbaar 

meer schade optreedt. Meer schade bij een negatieve temperatuur van -20°C dan bij een 

temperatuur van -35°C is onverklaarbaar waardoor ook dit verschijnsel wordt toegeschreven 

aan de spreiding op de resultaten van de splijtproeven.  

6.5.7.5.2 Vergelijking GV met V 

Als Grafiek 60 en Grafiek 63 bekeken worden, dan hebben de GV-elementen een schijnbaar 

grotere beginsterkte. Ook dit is een zeer onlogisch verschijnsel en is toe te schrijven aan de 

voorgenoemde spreiding. Uit de karakteristieke waarden '5.2.3.4 Splijtsterkten Mix7 en Mix11 

na 28 dagen' blijkt weliswaar dat de sterkten van GV-cilinders en de V-cilinders zeer dicht bij 

elkaar liggen of elkaar zelfs overlappen.  

Wat de schade betreft, is er onder andere door voorgenoemde spreidingen, geen gefundeerd 

verschil waar te nemen tussen de vacuümgemengde en de onder atmosferische druk 

gemengde cilinders.  

6.5.7.5.3 Vergelijking warmtebehandeld en onbehandeld 

Het is moeilijk om hierin een degelijke vergelijking te maken. De warmtebehandelde 

proefstukken hebben namelijk maar 4 cycli ondergaan (de normcyclus 15 cycli). Om een 

degelijke vergelijking te kunnen maken met de onbehandelde betonmix 11 zouden er 

resultaten moeten beschikbaar zijn na een groter aantal cycli, dit was echter niet mogelijk 

binnen het tijdsbestek van deze eindverhandeling. Uit paragraaf '6.5.6.1 Curing' blijkt dat er 

bij de proefstukken onderworpen aan een warmtebehandeling microscheuren zichtbaar zijn, 

terwijl dit bij de onbehandelde proefstukken niet het geval is. Deze scheuren zullen de 

weerstand tegen de temperatuursschok en tegen vorst zeker niet ten goede komen. Er wordt 

dus verwacht dat dezelfde trend zal waargenomen worden als bij de betonmix 7, namelijk een 

lagere weerstand en dus een snellere vermindering van de splijttreksterkte.  

6.5.7.6 Verschil tussen Mix7W en Mix11W 

Het verschijnsel dat er, in vergelijking met Mix11, bij Mix7 een groter verschil is tussen de 

splijtsterkten van de V- en de GV-cilinders, komt bij de warmtebehandelde proefstukken 

minder terug. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het kleiner verschil in luchtgehalte en van 

de spreiding op de resultaten. 
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Ook bij de warmtebehandelde proefstukken valt het op dat Mix7 veel vlugger aftakelt dan 

Mix11. Bij de betonmix 7 vond, bij de extreemste temperatuursintervallen, de laatste meting 

die bij alle proefstukken kon worden uitgevoerd, plaats na 3 cyli. Bij de betonmix 11 werd de 

eerste meting slechts uitgevoerd na 4 cycli en werd er nog geen extreme schade vastgesteld. 

De reden dat er bij  Mix 7 niet later beproefd werd, is terug omdat er een snelle aftakeling 

vastgesteld werd en dat er veel proefstukken verloren gegaan zijn door plotse breuk, zie 

paragraaf '6.5.5 Breuk cilinders'. Ook bij de warmtebehandelde proefstukken werd dit 

verschijnsel enkel vastgesteld bij Mix7.  

Doordat bij de warmtebehandelde proefstukken van Mix7 ook het plotse breukpatroon 

vastgesteld werd bij een lagere temperatuurscyclus, kan hier niet besloten worden dat de 

betonsoorten even goed bestand zijn tegen de minder extreme cycli. Als warmtebehandeld 

beton gebruikt wordt, is het duidelijk dat de betonmix 11 een veel hogere weerstand heeft 

tegen de voorgestelde temperatuurscyclussen. Wat de normcyclus betreft is er weliswaar niets 

die aantoont dat de betonmix 7 minder goed scoort dan de betonmix 11.  

6.5.8 Conclusie 

Uit de proeven met de cilinders is gebleken dat het zeker niet enkel de negatieve temperatuur 

is die een rol speelt bij de vastgestelde, optredende schade. Het werd duidelijk dat bij 

extremere, bredere temperatuursintervallen de optredende schade eerder afkomstig is van de 

temperatuursschok, optredend bij de overgang van koud naar warm. Hoe verder de positieve 

en de negatieve temperatuur uit elkaar liggen hoe groter de optredende trekspanningen zijn.  

Een eenduidige trend die over alle proeven werd vastgesteld, was dan ook een duidelijk hoger 

optredende schade bij de proefstukken die onderworpen werden aan de hogere 

maximumtemperaturen (50°C en 90°C). Het werd ook duidelijk dat de betonmix 7 bij deze 

temperaturen een veel grotere aftakeling kende. Bij vele proefstukken van deze betonmix 

werd ook het fenomeen van plotse breuk vastgesteld terwijl dit niet vastgesteld werd bij de 

betonmix 11. Dit is te verklaren door de kleinere trekspanningen die optreden in de Mix11-

elementen. In de Mix11-betonsamenstelling is er namelijk basalt aanwezig. Deze heeft een 

kleinere uitzettingscoëfficiënt dan kwarts, wat de trekspanningen merkbaar kleiner maakt. 
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Als de proeven met de warmtebehandelde proefstukken bekeken worden dan is het duidelijk 

dat deze veel minder goed weerstaan aan de beproefde temperatuurscyclussen. Uit 

microscopisch onderzoek bleek dat er bij deze proefstukken microscheuren aanwezig zijn 

terwijl deze niet aanwezig zijn bij de onbehandelde proefstukken. Deze scheuren konden 

weliswaar enkel vastgesteld worden bij de betonmix 11. Maar gezien ook Mix7 een 

verminderde weerstand kent zullen er hier ook scheuren aanwezig zijn, maar waarschijnlijk 

van kleinere aard.  

Een verschil tussen V- en GV-gemengde proefstukken werd het duidelijkst opgemerkt bij de 

onbehandelde betonmix 7. Daar werd duidelijk een grotere beginsplijtsterkte vastgesteld. 

Alhoewel er een schijnbaar grotere afname in splijtsterkte plaatsvindt bij het vacuümbeton 

blijft deze een hogere sterkte behouden. De oorzaak van de grotere afname in splijtsterkte kan 

toe te schrijven zijn aan de grotere optredende trekspanningen. Dit verschijnsel werd 

weliswaar minder vastgesteld bij de warmtebehandelde betonmix 7. Dit kan het gevolg zijn 

van de snelle grote afname van de splijtsterkten waardoor een eventueel klein verschil in 

evolutie onzichtbaar wordt. Bij Mix11 is er sowieso een kleiner verschil in luchtgehalte tussen 

het V- en het GV-beton. Dit zorgde ervoor dat er zowel bij de onbehandelde als bij de 

warmtebehandelde proefstukken er geen duidelijk verschil kon opgemerkt worden.  

Uit dit alles kan dus besloten worden dat bij het voorkomen van extremere temperaturen er 

best gebruikgemaakt wordt van de betonmix 11. Bij minder extreme temperaturen, waar de 

spanningen tengevolge van de temperatuursschok voldoende laag zijn, kan zowel betonmix 7 

als betonmix 11 gebruikt worden. Wat de keuze vacuüm of geen-vacuüm betreft, wordt enkel 

bij de proefstukken bestaande uit Mix7 en onderworpen aan de extreemste temperaturen, een 

verschil opgemerkt. Dit verschil toont aan dat het vacuümbeton door zijn grotere beginsterkte 

en ondanks de grotere afname in splijtsterkte toch beter bestand is tegen de beproefde, 

extreemste temperatuursintervallen. Deze conclusie werd eveneens vastgesteld bij de proeven 

met de kubussen. Wat de andere temperatuursintervallen en de andere betonsoort betreft, 

werd geen noemenswaardig verschil opgemerkt tussen V- en GV-beton. Tot slot kan ook 

besloten worden dat een warmtebehandeling voor meer negatieve dan positieve gevolgen 

zorgt wat de vorst-dooiweerstand betreft.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

In dit werk werden de duurzaamheidseigenschappen van ultra hoog sterkte beton onderzocht. 

Meer bepaald werd er gekeken hoe het beton reageert onder invloed van afwisselende vorst-

dooicycli. Eén van de belangrijkste doelstellingen was de invloed van het vacuüm mengen op 

deze eigenschappen evalueren. Tijdens het onderzoek werden twee betonsoorten beproefd. 

Namelijk Mix7 die enkel fijn granulaat bevatte en Mix11 die naast fijn granulaat, ook grof 

granulaat (basalt) bevatte. Van elke betonsoort werden telkens mengelingen vervaardigd 

onder atmosferische druk en onder vacuüm condities. Tijdens het onderzoek werden er tevens 

enkele proefstukken onderworpen aan een warmtebehandeling.  

Een eerste schadefenomeen die werd onderzocht, is de weerstand tegen de inwerking van 

dooizouten in combinatie met de onderwerping aan vorst-dooicycli. Bij deze test werd van elk 

betontype en bij elke mengdruk drie cilindervormige proefstukken vervaardigd. Deze 

proefstukken hadden een gemiddeld, blootgestelde oppervlakte van 0,008 m². De proef 

gebeurde conform de norm EN 1339:2003. Uit de resultaten van de proef kon er geen verschil 

opgemerkt worden tussen de V- en GV-elementen. Het gemiddeld massaverlies bij Mix7 is 

0,21 kg/m² na 185 cycli. Bij Mix11 is dit 0,12 kg/m² na 125 cycli. Wanneer beide mengsels 

vergeleken worden, kon eenzelfde trend worden vastgesteld. Er werd dus geen verschil 

vastgesteld tussen V en GV. Door de grotere treksterkte van het V-beton wordt verwacht dat 

na een groter aantal cycli misschien wel een verschil zal optreden. Er kan besloten worden dat 

beide betonmixen en beide mengdrukken zorgen voor een beton dat zeer resistent is tegen 

'salt-scaling'. 

Tijdens het onderzoek werden druk -en splijtproeven uitgevoerd teneinde de sterkte van het 

beton te karakteriseren. De resultaten hiervan werden vergeleken met andere eigenschappen 

van het UHSB, zoals pakkingsdichtheid en luchtgehalte. Hierbij werd een rechtevenredig 

verband gevonden tussen de sterkte en de pakkingsdichtheid. Een inverse relatie werd 

vastgesteld tussen de sterkte en het luchtgehalte. Er kon besloten worden dat vacuüm mengen 

effectief een positieve invloed heeft op de mechanische eigenschappen. De sterktes van de 

vacuüm gemengde proefstukken overtreffen steeds deze van de onder atmosferische druk 

gemengde proefstukken. Dit verschil is heel uitgesproken bij Mix7, terwijl dit opmerkelijk 

kleiner is bij Mix11.  



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 137 

 

 

Dit kan verklaard worden aan de hand van het aanwezige luchtgehalte in het betonmengsel. 

Van Mix11 liggen de luchtgehalten onder vacuümdruk en atmosferische druk dicht bij elkaar, 

deze zijn respectievelijk 1,2% en 2,5%. Bij Mix7 liggen de luchtgehalten verder uit elkaar 

verwijderd, 2% onder vacuümdruk en 6% onder atmosferische druk. 

Tijdens het onderzoek werden enkele elementen warmtebehandeld. Sommige elementen 

vertoonden een verder gezette hydratatie, door middel van deze behandeling werd dit 

fenomeen geëlimineerd. De warmtebehandeling had een positief effect op de mechanische 

eigenschappen van het beton. De druk- en splijtsterkte van de elementen kenden allemaal een 

stijging. Uit microscopisch onderzoek is gebleken dat de warmtebehandelde elementen 

weliswaar sporen van scheuren vertonen. De warmtebehandeling zorgt in feite ook voor een 

eerste thermische schok. De microscheuren zorgen ervoor dat het beton vatbaarder is voor 

waterabsorptie en vorst-dooischade. 

Om de evolutie van de interne schade, veroorzaakt door de inwerking van vorst-dooicycli, te 

onderzoeken werden onder andere testen verricht op kubussen. Deze proeven werden 

uitgevoerd op Mix7 en dit zowel onder vacuüm condities als onder atmosferische condities. 

De kubussen werden uniform verdeeld over twee temperatuursverlopen, namelijk de cyclus 

voorgesteld door de norm NBN B 05-203 (-15°C tot 15°C) en een extreme cyclus (-35°C tot 

90°C). Aan de hand van een ultrasone doormeting werd de evolutie van de relatieve 

dynamische modulus gemeten. Dit is een maat voor de interne schade. Na ruim 150 cycli 

vertoonden de betonelementen, onderworpen aan de normcyclus, geen schade. Dit in 

tegenstelling tot de betonelementen onderworpen aan de extreme cyclus. Deze elementen 

faalden na 10 cycli (GV) en 12 cycli (V). Het ultrasoon toestel gaf echter geen indicatie van 

de schade. Daarom werd besloten om over te stappen op splijtproeven. 

Omdat bij splijtproeven de treksterkte van het beton wordt bekomen en vorst-dooi op deze 

eigenschap beroep doet, kon dit tot interessante resultaten leiden. De proeven werden na 28 

dagen uitgevoerd om een referentie te hebben. Hierna werden nog splijtproeven gedaan op 

regelmatige basis om de evolutie van de aftakeling vast te leggen. Er werden hierbij zeven 

temperatuursverlopen onderzocht. Hiermee kon de invloed van de minimum- en 

maximumtemperatuur onderzocht worden. 
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Tijdens de testperiode werd een onverwacht breukpatroon vastgesteld. Sommige elementen 

faalden plots in twee helften. Deze begaven het reeds na een klein aantal cycli en tijdens de 

overgang van koud naar warm. Dit kan te wijten zijn aan drie oorzaken: 

� Curing: Warmtebehandelde elementen worden aan een eerste thermische schok 

blootgesteld tijdens de behandeling. Hierdoor ontstaan scheuren waardoor het beton 

vatbaarder is voor vorst-dooischade. 

� Thermische spanningen: De thermische schok dat optreedt wanneer een element wordt 

verplaatst van koud naar warm of vice versa, zorgt voor thermische spanningen. Deze 

trekspanningen zijn afhankelijk van het temperatuursinterval, de gebruikte materialen 

en de elasticiteit. 

� Vorst-dooi: Wanneer water bevriest in de poriën, wordt druk opgebouwd, wat kan 

leiden tot interne schade.  

Indien er een keuze dient te worden gemaakt tussen beide mengsels, wordt voorgesteld om 

Mix11 te gebruiken. Dit mengsel biedt zowel weerstand aan extreme vorst-dooicycli als aan 

gewone vorst-dooicycli. Dit terwijl Mix7 enkel weerstaat aan de gewone vorst-dooicycli. 

Verder kent de Mix11 een verminderde aftakeling in vergelijking met Mix7. Dit is te wijten 

aan de kleinere spanningen die optreden in Mix11, door de aanwezigheid van basalt.  

Vacuüm gemengde elementen (M7V) vertonen een grotere resistentie tegen vorst-dooischade 

dan hun tegenhangers, de onder atmosferische gemengde elementen (M7GV), wanneer deze 

worden blootgesteld aan extreme temperaturen. Bij normale temperaturen kunnen beide 

condities dienen, gezien de optredende spanningen zodanig klein zijn dat ze de treksterkte niet 

overschrijden. Om uitsluitsel te bieden of vacuüm gemengde elementen meer weerstand 

bieden dan atmosferische gemengde elementen, bij lage temperaturen, zou het aantal 

opgelegde cycli nog verhoogd dienen te worden. Dit viel echter buiten het tijdsbestek van de 

thesis. 

Dit laatste geldt ook voor Mix11. De thermische spanningen die ontwikkeld worden bij dit 

mengsel, zijn door de aanwezigheid van basalt, zodanig klein dat ze de treksterkte niet 

benaderen of net overschrijden. Terug zou om uitsluitsel te bieden, het aantal opgelegde cycli 

verhoogd dienen te worden. Er zal waarschijnlijk geen opmerkelijk verschil te merken zijn 

gezien de luchtgehaltes in het beton dicht bij elkaar liggen. 
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Bijlage B: Drukproeven 

M11VW 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,49 96,76 100,17 100,17 1862,83 192,18 2562,40 

2,60 99,90 99,85 102,88 1969,72 197,47 2535,66 

2,46 96,62 100,28 100,33 1892,17 195,30 2532,26 

2,56 100,26 99,16 100,67 2006,47 201,82 2558,89 

2,56 100,68 99,59 100,58 1884,03 187,91 2533,79 

Gemiddelde 2,53 98,84 99,81 100,92 1923,04 194,94 2544,60 

       
M11GVW 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,56 100,14 102,33 100,14 1331,96 129,99 2491,88 

2,47 100,19 98,29 100,19 1614,86 163,99 2506,66 

2,46 100,18 97,89 100,10 1703,52 173,73 2503,33 

2,49 102,08 98,12 99,90 1668,50 166,59 2488,74 

Gemiddelde 2,49 100,64 99,16 100,08 1579,71 168,10 2497,65 

M7GVW 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,37 100,06 100,59 100,03 1598,03 158,78 2355,03 

2,33 100,16 99,37 100,21 1695,01 170,31 2338,22 

2,37 100,10 100,67 100,08 1741,81 172,86 2348,32 

Gemiddelde 2,36 100,10 100,21 100,11 1678,28 167,32 2347,19 

       
M7VW 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,45 100,04 100,58 100,11 2072,56 205,99 2432,30 

2,39 100,14 98,59 100,19 2007,27 203,31 2411,11 

2,48 99,94 101,03 101,64 2186,49 216,55 2412,70 

2,45 100,07 101,08 100,13 1877,07 185,59 2415,17 

Gemiddelde 2,44 100,04 100,07 100,65 2088,77 208,62 2418,70 
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M11V 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,55 100,24 99,11 100,15 1585,52 159,60 2563,12 

2,44 100,36 95,32 100,34 1441,01 150,65 2541,28 

2,62 99,79 99,87 103,23 1471,01 147,62 2546,02 

Gemiddelde 2,54 100,13 98,10 101,24 1499,18 152,62 2550,14 

       
M11GV 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,51 100,07 101,57 100,05 1194,10 117,48 2472,07 

2,49 100,28 99,34 100,24 1438,61 144,42 2491,76 

2,49 100,36 98,92 100,49 1475,23 148,60 2497,97 

2,51 102,27 98,62 99,81 1409,02 139,70 2497,51 

Gemiddelde 2,50 100,74 99,61 100,15 1379,24 144,24 2489,83 

       
M7GV 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,35 100,21 99,58 100,25 1400,57 140,35 2346,09 

2,34 100,31 101,02 100,27 1127,58 111,27 2301,84 

2,34 100,36 100,45 100,38 1223,45 121,37 2310,51 

2,36 100,19 100,61 100,23 1313,89 130,35 2338,02 

2,32 100,30 97,90 100,30 1208,65 123,08 2358,64 

Gemiddelde 2,34 100,29 100,00 100,29 1218,39 124,93 2327,25 

       
M7V 

Massa   Afmetingen [mm]   Last Spanning Volumem 

[kg] lengte breedte hoogte [kN] [N/mm²] [kg/m³] 

2,49 85,00 100,24 102,05 1550,56 181,98 2860,41 

2,45 100,31 99,77 100,30 1363,39 136,22 2442,668 

2,43 100,14 99,27 100,14 1396,07 140,43 2437,87 

2,41 100,16 98,85 100,20 1566,59 158,22 2430,11 

Gemiddelde 2,44 96,40 99,53 100,67 1469,15 144,96 2542,77 
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Bijlage C: air-voids 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M7GV-1 5,88 23,79 0,28 

M7GV-2 5,72 25,73 0,26 

M7GV-3 7,35 25,22 0,24 

M7GV-4 6,14 21,18 0,31 

M7GV-5 5,99 24,73 0,27 

M7GV-6 7,21 22,40 0,27 

M7GV-7 6,94 20,24 0,31 

M7GV 6,46 23,33 0,28 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M7GVW-1 5,9 18,04 0,38 

M7GVW-2 6,53 21,6 0,3 

M7GVW-3 6,09 24,95 0,27 

M7GVW-4 5,52 22,36 0,31 

M7GVW-5 3,65 19,69 0,43 

M7GVW-6 4,94 19,02 0,38 

M7GVW-7 4,68 19,9 0,37 

M7GVW-8 5,31 23,02 0,31 

M7GVW-9 5,33 25,54 0,27 

M7GVW 5,54 21,80 0,32 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M7V-1 1,67 20,05 0,58 

M7V-2 3,49 20,15 0,42 

M7V-3 2,52 19,3 0,51 

M7V-4 1,82 21,55 0,52 

M7V 2,38 20,26 0,51 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M7VW-1 2,66 20,1 0,48 

M7VW-2 1,54 21,58 0,55 

M7VW-3 1,95 18,83 0,57 

M7VW-4 2,14 16,63 0,63 

M7VW-5 1,29 35,86 0,36 

M7VW-6 1,18 30,58 0,43 

M7VW-7 2,04 18,03 0,59 

M7VW-8 2,41 21,58 0,47 

M7VW 2,12 19,46 0,55 
Mengsel Luchtgehalte  Specifieke opp. Afstandsfactor 
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[%] [mm²] [mm] 

M11GV-1 2,55 15,31 0,60 

M11GV-2 1,86 21,87 0,47 

M11GV-3 3,09 18,27 0,46 

M11GV-4 2,95 16,79 0,50 

M11GV-5 4,17 19,95 0,36 

M11GV-6 2,84 18,22 0,47 

M11GV-7 3,31 18,78 0,42 

M11GV 2,97 18,45 0,47 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M11GVW-1 2,16 22,33 0,43 

M11GVW-2 2,95 17,53 0,48 

M11GVW-3 2,63 17,08 0,52 

M11GVW-4 2,78 14,50 0,61 

M11GVW 2,63 17,86 0,51 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M11V-1 1,42 11,48 1,00 

M11V-2 1,54 19,32 0,58 

M11V-3 1,93 9,24 1,09 

M11V-4 0,73 24,23 0,62 

M11V-5 2,53 24,16 0,40 

M11V-6 1,76 23,61 0,44 

M11V-7 1,53 37,16 0,3 

M11V 1,64 22,83 0,51 

Mengsel 
Luchtgehalte 

 [%] 
Specifieke opp. 

[mm²] 
Afstandsfactor 

[mm] 

M11VW-1 3,74 9,23 0,84 

M11VW-2 0,38 26,75 0,72 

M11VW-3 0,89 16,40 0,88 

M11VW-4 1,12 10,59 1,24 

M11VW 0,80 17,91 0,94 
 

 

 

 

 



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 145 

 

 

Bijlage D: Ultrasone meting normcyclus 
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Bijlage E: Ultrasone meting extreme cyclus 
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Bijlage F: Thermische uitzettingcoëfficiënt 

Concrete Member Environmental 
conditions Degree of Saturation 

emc 

10-6/°F 10-6/°C 

Immersed structures, high humidity 

conditions. 
Saturated 0 0 

Mass concrete pours, thick walls, beams, 

columns and slabs, particularly where 

surface is sealed. 

Between partially 

saturated and saturated 
0,72 1,3 

External slabs, walls, beams columns, 

and roofs allowed to dry out or internal 

walls, columns slabs not sealed (e.g. by 

mosaic or tiling) and where underfloor 

heating or central heating exists. 

Partially saturated 

decreasing with time 

to the dryer conditions 

0,83        

to        

1,11 

1,5          

to         

2,0 

 

Granulats ea 

  10-6/°F 10-6/°C 

Chert 6,6 11,8 

Quartzite 5,7 10,3 

Quartzite 6,2 11,1 

Sandstone 5,2 9,3 

Marble 4,6 8,3 

Siliceous limestone 4,6 8,3 

Granite 3,8 6,8 

Dolerite 3,8 6,8 

Basalt 3,6 6,4 

Limestone 3,1 5,5 
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Bijlage G: Tabellen thermische schokken 

Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 90 -35 -22,57 

M7V 52315 1,11E-05 90 -35 -24,18 

M11GV 49842 6,44E-06 90 -35 -13,37 

M11V 53659 6,44E-06 90 -35 -14,39 

 

gsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 90 -20 -19,87 

M7V 52315 1,11E-05 90 -20 -21,28 

M11GV 49842 6,44E-06 90 -20 -11,76 

M11V 53659 6,44E-06 90 -20 -12,66 

 

Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 50 -35 -15,35 

M7V 52315 1,11E-05 50 -35 -16,44 

M11GV 49842 6,44E-06 50 -35 -9,09 

M11V 53659 6,44E-06 50 -35 -9,78 

 

Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 50 -20 -12,64 

M7V 52315 1,11E-05 50 -20 -13,54 

M11GV 49842 6,44E-06 50 -20 -7,48 

M11V 53659 6,44E-06 50 -20 -8,06 

 

Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 30 -35 -11,74 

M7V 52315 1,11E-05 30 -35 -12,57 

M11GV 49842 6,44E-06 30 -35 -6,95 

M11V 53659 6,44E-06 30 -35 -7,48 

 

Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 30 -20 -9,03 

M7V 52315 1,11E-05 30 -20 -9,67 

M11GV 49842 6,44E-06 30 -20 -5,35 

M11V 53659 6,44E-06 30 -20 -5,76 
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Mengsel 
E-modulus 

[MPa] 
α[10-6/°C] θ0 [°C] θm [°C] σ [N/mm²] 

M7GV 48845 1,11E-05 15 -15 -5,42 

M7V 52315 1,11E-05 15 -15 -5,80 

M11GV 49842 6,44E-06 15 -15 -3,21 

M11V 53659 6,44E-06 15 -15 -3,45 
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Bijlage H: Resultaten splijtproeven M7 

M7   

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 8 cycli 24 cycli 32 cycli 

-35 30  GV 

1 14,31 17,97 10,68 16,52 

2 12,16 14,80 14,14 15,73 

Gem 13,23 16,39 12,41 16,13 

-35 30 V 

1 15,84 18,12 13,39 19,63 

2 16,89 16,76 14,53 18,52 

Gem 16,37 17,44 13,96 19,07 

-20 30 GV 

1 15,11 15,96 11,88 15,94 

2 14,11 16,50 14,00 16,67 

Gem 14,61 16,23 12,94 16,30 

-20 30  V 

1 18,05 19,50 14,18 18,66 

2 16,29 17,07 11,28 18,82 

Gem 17,17 18,28 12,73 18,74 
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M7 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 4 cycli 6 cycli 10 cycli 14 cycli 

-35 50 GV 

1 11,50 13,05 15,66 11,99 

2 13,86 10,96 6,73 7,43 

Gem 12,68 12,01 11,19 9,71 

-35 50  V 

1 19,07 17,18 15,69 15,44 16,76 

2 18,10 13,55 13,65 14,55 10,76 

Gem 18,59 13,55 14,67 15,00 13,76 

-20 50  GV 

1 14,81 15,76 10,30 18,93 9,95 

2 15,51 14,05 16,89 15,79 

Gem 15,16 14,91 13,60 17,36 9,95 

-20 50  V 

1 14,58 17,72 14,41 15,79 12,85 

2 15,46 18,86 13,40 15,33 10,99 

Gem 15,02 18,29 13,91 15,56 11,92 
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M7 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 3 cycli 4 cycli 5 cycli 6 cycli 7 cycli 

-35 90 GV 

1 11,50 10,49 9,15 9,55     

2 13,86 11,25 7,18 8,27 

Gem 12,68 10,87 8,16 8,91     

-35 90 V 

1 19,07 12,06 7,90 12,51 13,17 6,01 

2 18,10 9,78 9,61 14,53 10,02 

Gem 18,59 10,92 9,61 13,52 11,60 6,01 

-20 90  GV 

1 14,81 4,63 7,55 5,49 10,69 9,95 

2 15,51 12,91 15,40 5,15 11,83 5,68 

Gem 15,16 8,77 11,48 5,32 11,26 7,81 

-20 90 V 

1 14,58 12,19 10,31 8,79 10,09 

2 15,46 12,31 7,48 10,99 

Gem 15,02 12,25 8,90 9,89 10,09   
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M7 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 50 cycli 78 cycli 100 cycli 

-15 15  GV 

1 14,31 13,63 16,68 13,52 

2 12,16 15,68 14,72 14,05 

Gem 13,23 14,66 15,70 13,79 

-15 15 V 

1 15,84 17,57 18,20 14,62 

2 16,89 16,22 17,47 14,89 

Gem 16,37 16,89 17,83 14,75 
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Bijlage I: Resultaten splijtproeven M11 

M11 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 8 cycli 24 cycli 32 cycli 

-35 30  GV 

1 13,16 17,90 11,25 14,73 

2 15,21 15,89 10,58 13,68 

Gem 14,18 16,90 10,92 14,21 

-35 30 V 

1 14,37 19,10 11,20 13,79 

2 13,32 20,94 13,91 14,95 

Gem 13,85 20,02 12,56 14,37 

-20 30  GV 

1 13,33 14,79 11,63 13,37 

2 13,47 15,42 12,40 11,32 

Gem 13,40 15,11 12,02 12,34 

-20 30 V 

1 13,59 14,54 12,81 13,49 

2 15,40 12,07 13,35 14,63 

Gem 14,50 13,31 13,08 14,06 
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M11 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 4 cycli 10 cycli 14 cycli 

-35 50  GV 

1 12,82 14,25 11,02 11,89 

2 16,22 10,61 10,54 10,06 

Gem 14,52 10,61 10,78 10,97 

-35 50  V 

1 14,04 13,10 11,55 7,62 

2 12,30 10,27 12,70 7,46 

Gem 13,17 11,68 12,12 7,54 

-20 50  GV 

1 18,18 - 4,20 9,36 

2 12,72 8,63 14,47 12,87 

Gem 15,45 8,63 9,34 11,12 

-20 50 V 

1 14,91 15,29 10,73 13,97 

2 11,31 11,69 9,93 16,27 

Gem 13,11 13,49 10,33 15,12 
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M11 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 3 cycli 4 cycli 10 cycli 14 cycli 

-35 90  GV 

1 12,82 12,87 13,99 12,00 13,30 

2 16,22 11,33 11,72 12,13 7,32 

Gem 14,52 12,10 12,86 12,06 10,31 

-35 90  V 

1 14,04 14,90 13,26 10,02 7,24 

2 12,30 15,96 6,20 12,67 11,12 

Gem 13,17 15,43 9,73 11,34 9,18 

-20 90  GV 

1 18,18 16,39 10,62 3,81 12,73 

2 12,72 10,79 10,21 11,28 4,18 

Gem 15,45 13,59 10,41 11,28 8,46 

-20 90  V 

1 14,91 11,50 12,55 9,76 7,37 

2 11,31 9,97 5,50 11,25 9,00 

Gem 13,11 10,74 9,03 10,51 8,19 
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M11 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 50 cycli 78 cycli 100 cycli 

-15 15 GV 

1 13,16 12,85 15,42 12,67 

2 15,21 14,93 13,87 12,90 

Gem 14,18 13,89 14,64 12,78 

-15 15 V 

1 14,37 16,97 15,28 14,11 

2 13,32 16,42 14,40 13,87 

Gem 13,85 16,69 14,84 13,87 
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Bijlage J: Resultaten splijtproeven M7W 

M7W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 4 Cycli 10 Cycli 14 Cycli 

-35 30 GV 

1 15,24 11,51 9,83 12,68 

2 15,80 15,94 11,85 15,68 

Gem 15,52 13,72 10,84 14,18 

-35 30 V 

1 15,81 12,19 16,09 18,56 

2 19,17 14,03 11,36 11,21 

Gem 17,49 13,11 13,73 14,88 

-20 30 GV 

1 15,69 14,49 16,20 11,21 

2 17,72 18,49 18,11 15,35 

Gem 16,71 16,49 17,16 13,28 

-20 30 V 

1 15,71 11,59 13,17 14,74 

2 18,17 17,74 17,75 16,15 

Gem 16,94 14,66 15,46 15,44 
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M7W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max     28 dagen 1 Cycli 2 Cycli 3 Cycli 4 Cycli 

-35 50 GV 

1 17,15 14,53 12,04 13,30 

2 16,74 16,87 9,94 14,44 

3 10,55 

Gem 16,95 13,99 10,99 13,87 

-35 50 V 

1 18,53 13,06 12,05 11,17 12,47 

2 14,00 17,61 16,86 11,82 

3 14,59 

Gem 16,26 15,09 14,46 11,50 12,47 

-20 50  GV 

1 18,74 15,15 9,81 

2 12,77 12,42 14,93 

3 12,32 

Gem 15,76 13,30 12,37 

-20 50 V 

1 18,38 11,38 15,27 7,24 5,95 

2 19,60 15,22 7,27 6,82 

3 13,81 

Gem 18,99 13,47 11,27 7,03 5,95 
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M7W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 1 Cycli 2 Cycli 3 Cycli 4 Cycli 5 Cycli 

-35 90 GV 

1 17,15 11,47 4,89 1,15     

2 16,74 11,66 7,39 9,01 

3 9,90 

Gem 16,95 11,01 6,14 5,08     

-35 90 V 

1 18,53 5,32 12,37 8,76 4,59 

2 14,00 9,25 11,99 8,24 10,59 

3 7,96 

Gem 16,26 7,51 12,18 8,50 7,59 

-20 90 GV 

1 18,74 7,61 8,86 7,64 6,04 4,34 

2 12,77 8,84 8,83 10,69 9,92 8,16 

3 9,98 

Gem 15,76 8,84 8,85 9,17 9,92 6,25 

-20 90  V 

1 18,38 8,99 8,68 8,48 9,38 

2 19,60 16,64 14,37 10,19 

3 14,89 

Gem 18,99 8,99 11,52 9,34 9,38   
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M7W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 15 Cycli 50 Cycli 

-15 15 GV 

1 15,24 17,15 16,72 

2 15,80 17,89 17,41 

Gem 15,52 17,52 17,07 

-15 15 V 

1 15,81 13,21 14,76 

2 19,17 13,58 14,54 

Gem 17,49 13,40 14,65 
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Bijlage K: Resultaten splijtproeven M11W 

M11W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 4 cyco 

-35 30  GV 

1 14,98 14,98 

2 19,39 12,94 

Gem 17,18 13,96 

-35 30 V 

1 13,34 10,97 

2 13,04 10,93 

Gem 13,19 10,95 

-20 30 GV 

1 16,20 11,30 

2 18,15 9,42 

Gem 17,18 10,36 

-20 30 V 

1 19,66 13,04 

2 11,02 8,32 

Gem 15,34 10,68 
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M11W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 4 cycli 

-35 50 GV 

1 15,54 13,56 

2 12,59 12,46 

Gem 14,06 13,01 

-35 50 V 

1 12,90 10,84 

2 13,33 12,53 

Gem 13,11 11,69 

-20 50 GV 

1 20,71 10,99 

2 13,05 10,67 

Gem 16,88 10,83 

-20 50 V 

1 12,24 11,40 

2 9,25 13,44 

Gem 10,75 12,42 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

M11GVW (-35°C) M11VW (-35°C) M11GVW (-20°C) M11VW (-20°C)

S
p
li
jt
st
er
k
te
 [
M
P
a]

Maximum temperatuur = 50°C

28 dagen 4 cycli



 

Invloed van het vacuüm mengen op de vorst-dooi weerstand van cementgebonden materialen 164 

 

 

M11W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 4 cycli 

-35 90 GV 

1 15,54 12,02 

2 12,59 12,30 

Gem 14,06 12,16 

-35 90 V 

1 12,90 12,92 

2 13,33 10,42 

Gem 13,11 11,67 

-20 90 GV 

1 20,71 13,31 

2 13,05 12,45 

Gem 16,88 12,88 

-20 90 V 

1 12,24 11,43 

2 9,25 13,70 

Gem 10,75 12,57 
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M11W 

Cyclus [°C] Mengsel Nr Splijtsterkte [N/mm²] 

Min Max 28 dagen 15 cycli 

-15 15 GV 

1 14,98 13,42 

2 19,39 13,31 

Gem 17,18 13,36 

-15 15 V 

1 13,34 12,09 

2 13,04 12,83 

Gem 13,19 12,46 
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