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Samenvatting

Het toevoegen van polypropeenvezels aan beton kan een zeer gunstige invloed
hebben op het spatgedrag van beton dat belast wordt door brand. Om die reden
wordt overwogen om in het beton van de tunnelsegmenten van de nieuw te bouwen
Groene Hart Tunnel gebruikt te maken van polypropeenvezels. Om na te gaan wat
het optimum vezelgehalte is, is brandonderzoek gedaan aan beton met vezelgehalten
van 0, 1,2 en 3 kg vezels per m', Het beton had een samenstelling conform dat van
de segmenten van het boortunnelgedeelte van de Westersehelde Tunnel. Dit beton is
samengesteld op basis van portlandcement en vliegas en mag worden geclassificeerd
als een hoogwaardig beton. Uit dit onderzoek werd een bevestiging gekregen van de
gunstige werking van de vezels.

Uit een Braziliaanse publicatie uit 1997 bleek dat polypropeenvezels in beton en/of
in zeewater niet stabiel kunnen zijnen degraderen. Dat zou betekenen dat na verloop
van tijd open kanalen in het beton ontstaan ter grootte van de oorspronkelijke vezels.
Dergelijke kanalen bevorderen het transport van vloeistoffen en gassen in het beton.
Agressieve stoffen zouden dus makkelijker in het beton kunnen dringen en een
negatieve invloed hebben op de levensduur van een constructie die ermee wordt
vervaardigd.

Teneinde na te gaan of polypropeenvezels daadwerkelijk een negatieve invloed
hebben op de duurzaamheid van beton is nader onderzoek gedaan, dat uit twee
gedeelten bestond:
1. literatuurstudie met de nadruk op de Braziliaanse publicatie in samenwerking

met TNO Industrie
2. experimenteel onderzoek aan proefstukken die geboord waren uit de segmenten

die voor het brandonderzoek gebruikt zouden worden en aan een hoogwaardige
hoogovencementbeton, waarvan de proefstukken in het laboratorium van TNO
Bouw zijn vervaardigd.

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat er onduidelijkheden zijn in de wijze
waarop het Braziliaanse onderzoek is uitgevoerd. Dat betreft onder andere de voor-
veroudering van de vezels en het interpreteren van beproevingsresultaten, Uit andere
publicaties bleek, dat de omstandigheden waaronder een betonnen tunnellining
functioneert relatief gunstig zijn voor het bereiken van een hoge levensduur van
polypropeen vezels, te weten een betrekkelijk lage temperatuur en lage concentraties
zuurstof in de met water gevuld poriën. Het beeld ten aanzien van de duurzaamheid
van polypropeenvezels in beton dat daarbij ontstaat is positief. De verwachting is
dan ook, dat goed gestabiliseerde vezels voldoende duurzaam zullen zijn. Dit laatste
zou door versnelde verouderingsproeven geverifieerd kunnen worden. Aangezien
het hier verouderingsprocessen betreft die niet-lineair in de tijd verlopen, dienen de
proeven relatief weinig versneld te worden, waardoor de beproevingsduur betrekke-
lijk lang wordt en niet binnen de termijn vallen, waarbinnen voor de Groene Hart
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Tunnel een beslissing genomen moet worden over het al dan niet toepassen van
polypropeenvezels.

Het experimentele onderzoek was er niet in de eerste plaats op gericht om uitspraken
te doen over de stabiliteit van de vezels in het beton. Het doel van het onderzoek was
om na te gaan of de verstoring van de matrix door vezels en de aanwezigheid van
interfaces tussen de cementmatrix en de vezels een negatieve invloed hebben op het
beperken van het chloride- of kooldioxidetransport. Uit het experimentele onderzoek
blijkt tussentijds (bij een ouderdom van 91 dagen in een onderzoek dat zich zal
uitstrekken over 1 jaar), dat het toevoegen van vezels geen directe invloed heeft op
de mechanische eigenschappen van het beton en op het transport van chloride of
kooldioxide. Het onderzoek. zal nog tot een ouderdom van 365 dagen worden
voortgezet. Bij de definitieve rapportage zuDen nog resultaten worden toege-
voegd. Deze kannen invloed hebben op de conclusies.

Een deel van de proefstukken is geconditioneerd in warm water met een temperatuur
van 40 oe. Het verhardingsproces van deze proefstukken kan glebaàl worden ver-
geleken met beton dat gedurende bijna twee jaar is verhard onder dezelfde laborato-
riumomstandigheden als de overige proefstukken. De resultaten van onderzoek aan
deze versneld verharde proefstukken geeft aan, dat mag worden verwacht dat ook bij
een langere duur ook geen negatieve invloed op het indringen van chloride of kool-
dioxide verwacht hoeft te worden van de aanwezigheid van polypropeenvezels.
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1 Inleiding

Polypropeenvezels worden al jarenlang toegepast in beton. De belangrijkste reden
hiervoor is het beperken van de plastische krimpscheuren die kunnen ontstaan
tijdens het uitharden van beton onder sterk drogende omstandigheden.

Op dit moment wordt bij mo Bouw onderzocht of het toevoegen van polypropeen-
vezels aan beton ook bij brand een gunstige invloed heeft [Both, 2000). Tijdens
brand kunnen van beton zonder toevoeging van polypropeenvezels grote schollen
loskomen, hetgeen wordt toegeschreven aan de waterdamp dat bij opwarming ont-
staat en expandeert. Als de waterdamp niet snel uit het beton kan treden, bouwt het
spanningen op in het beton die tot het losscheuren van de schollen leidt. Door poly-
propeenvezels toe te voegen aan het beton wordt verwacht dat het spatten kan wor-
den geminimaliseerd of dat in ieder geval het loskomen van grote schollen kan
worden voorkomen. Het uitgangpunt hiervoor is dat de vezels bij hoge temperatuur
ontleden, waardoor kanaaltjes ontstaan waarlangs de waterdamp kan ontsnappen.
Om deze reden wordt door de opdrachtgever overwogen om polypropeenvezels in
betonnen segmenten voor een wand van een boortunnel toe te passen.

In opdracht van HSL-Zuid is onderzoek verricht naar de duurzaamheid van beton met
polypropeenvezels. Het onderzoek is verricht op beton met twee verschillende samen-
stellingen. De eerste samenstelling komt in principe overeen met dat van de tunnel-
segmenten van de Westersehelde boortunnel. Dit is een samenstelling met een zeer
lage waterlbindmiddelverhouding en bindmiddel op basis van een mengsel van port-
landcement en vliegas. De tweede samenstelling is gebaseerd op hoogovencement en
een enigszins hogere water/cementverhouding.

Ten behoeve van het onderzoek zijn bij BFT in Terneuzen vier segmenten aangemaakt
van beton met de eerstgenoemde samenstelling. Deze vier segmenten hadden ver-
schillende vezelgehalten. In het laboratorium van mo Bouw is het andere beton-
mengsel aangemaakt, waarbij is uitgegaan van vijf verschillende vezelgehalten. Het
beton dat bij BFT is vervaardigd zal verder worden aangeduid met de term 'portland-
vliegasbeton' . Het beton dat bij TNO Bouw is vervaardigd wordt aangeduid met
'hoogovencementbeton' . Beide beton soorten zijn in principe geschikt voor toepassin-
gen waarin beton vereist is, dat een lage diffusiecoëfficiënt heeft (bijvoorbeeld voor
boortunnels),

Teneinde bij brand het effect van het spatten van beton te beperken dan wel te
voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van polypropeenvezels. Een mogelijk
nadelig effect van het toepassen van dergelijke vezels is het verhogen (nadeligf) van
de diffusiecoëfficiënt van het beton voor agressieve stoffen, zoals chloride, kooldi-
oxide en eventueel water. Die verhoging kan voortkomen uit:
- het degraderen van de vezels in beton; deze mogelijkheid wordt in de vaklitera-

tuur genoemd
- het verstoren van de microstructuur van het beton; dit kan ertoe leiden dat langs

de wanden van de vezels transport van agressieve stoffen plaatsvindt.
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Een en ander leidt tot het verminderen van de duurzaamheid, voor zover die samen-
hangt met diffusie. Teneinde hier een goede, kwantitatieve indruk van te krijgen was
nader onderzoek nodig. Daarvoor het volgende onderzoeksprogramma opgesteld:
- literatuurstudie naar het effect van het toevoegen van vezels op de stabiliteit van

de vezels, uit te voeren in samenwerking met TNO Industrie.
- onderzoek aan gewapend betonnen liningelernenten van een boortunnel; de

elementen zullen worden gebruikt voor onderzoek naar het spatten van beton,
daaraan voorafgaande zullen kernen uit de elementen geboord worden die dienen
als proefstukken voor het duurzaamheidsonderzoek; dit onderdeel zal hierna
worden aangeduid met 'portland-vliegasbetoa'
onderzoek aan betonnen proefstukken die in het laboratorium van TNO Bouw
worden vervaardigd; de samenstelling van dit beton wijkt af ten opzichte van het
portland-vliegasbeton teneinde een breder beeld te krijgen van het effect van de
vezels; dit onderdeel zal hierna worden aangeduid als 'hoogoveneementbeton'

De beide te onderzoeken betonsoorten zijn geselecteerd op grond van hun lage diffu-
siecoëfficiënt. Bij betontoepassingen waar een grote bestandheid tegen agressieve
stoffen wordt gevraagd, zijn deze relevant. De effecten van het verminderen van deze
eigenschap zijn in dat geval betrekkelijk goed vast te stellen.
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2 Literatuurstudie duurzaamheid van beton met polyprop-
eenvezels

2.1 Inleiding

Polypropeenvezels in beton voor wandelementen van een boortunnel moeten een
lange levensduur hebben om te voorkomen dat door het verdwijnen van de vezels
een open structuur in het beton ontstaat, waardoor agressieve stoffen (zoals chloride)
op den duur in het beton kunnen dringen In een publicatie van [Segre e.a. 1997]
wordt geconcludeerd dat polypropeenvezels in beton- en in zeemilieu niet stabiel
zijn en "oplossen", Met andere woorden: dat de levensduurverwachting van poly-
propeenvezels in beton laag zou zijn,

De opdracht was om aan de hand van de beschikbaar gestelde literatuur (zie bijlage
1) de stabiliteit van de polypropeenvezels in beton te beoordelen en, indien nodig,
een beproevingsprogramma voor de bepaling van de stabiliteit van de polypropeen-
vezels in beton op te stellen,

Na bestudering van de literatuur bleek dat een aantal publicaties gaat over de auto-
oxidatie van polypropeen en andere publicaties over de invloed van het toevoegen
van polypropeenvezels aan beton, Omdat de informatie over de auto-oxidatie in de
diverse publicaties min of meer op hetzelfde neerkomt is besloten om deze informa-
tie samen te vatten in de volgende paragraaf 2.2, In paragraaf 2.3 wordt de publicatie
van Segre, die gaat over de stabiliteit van polypropeen vezels in beton, apart bespro-
ken, Tenslotte worden in paragraaf 2A voorstellen gedaan voor aanvullend onder-
zoek

2.2 Auto-oxidatie van polypropeen

Vrijwel alle polymere materialen reageren met zuurstof waardoor de eigenschappen
van het polymeer onomkeerbaar veranderen, De reactie met zuurstof wordt meestal
aangeduid met auto-oxidatie omdat de reactie "automatisch" plaatsvindt als het
materiaal wordt blootgesteld aan de atmosfeer. Meestal is de aanwezigheid van
kleine hoeveelheden onzuiverheden essentieel tijdens het verouderingproces en
wordt het verouderingsproces gekenmerkt door autokatalyse, en inhibitie door
additieven. Dit zijn sterke aanwijzingen dat het verouderingsproces van polymere
materialen verloopt via vrije radicalen en volgens een kettingreactie, In het alge-
meen blijkt dat foto-oxidatie en thermo-oxidatie van niet-gestabiliseerd polypropeen
goed kan worden beschreven met het volgende vrije radicaal kettingreactiemecha-
nisme (schema 1), De auto-oxidatie van tegen oxidatie gestabiliseerd polypropeen is
met kleine aanpassingen aan het schema ook nog goed te beschrijven,
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Een kettingreactiemechanisme wordt gekarakteriseerd door lage concentraties van
reactieve intermediairs die deelnemen in een cyclus van reactiestappen waarbij de
intermediairs in elke cyclus opnieuw worden gevormd. In het geval van de auto-
oxidatie van polypropeen zijn de intermediairs vrije radicalen die oorspronkelijk
worden gevormd in de initiatiestap (1). De vrije radicalen (R-) worden gevormd
door een reactie van een foton (hv) of warmte (4.) met een polymeerketen (RH) en
reactieproducten. De vrije radicalen nemen vervolgens deel aan de propagatiereac-
ties (2 en 3) totdat deze in de terminatiereacties (4, 5 en 6) uit het systeem worden
verwijderd.

Schema 1 Veroudering van niet-gestabiliseerd polypropeen

Initiatie: Polymer (RH)
4.ofhv
~ R-

kJ
(l)

Propagatie: R- (2)+

k3

R02- + RH ~ ROOH + R- (3)

k,
Terminatie: R- + R- ~ î (4)

I
ks I

R02- + R- ~ r producten (5)
I

k, I
R02- + R02- ~ J (6)

k7
Chain Branching: ROOH ~ RO- + OH (7)

k8
RO- + RH ~ ROH + R (8)

k9

OH- + RH ~ H20 + R (9)

kw
Katalyse: RûOH + Me+ ~ RO- + 'OH +Me2+ (10)

kil
ROOH + Me2+ ~ R02- + H+ + Me+ (11)
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Inhibitie:
kl2

R02- ----+ radicalen met een lage activiteit (12)!nH +

Commercieel verkrijgbare polymeren bevatten in de regel onzuiverheden. Dit zijn:
katalysatorresten en molecuul structuren die tijdens de verwerking van het granulaat
zijn ontstaan. De onzuiverheden in het polymeer spelen een belangrijke rol bij de
initiatie van de veroudering en bepalen in hoge mate de levensduur van het polyprop-
een.

Bij een lage zuurstofconcentratie « 0,02 MPa, zoals in lucht) is de oxidatiesnelheid
lineair afhankelijk van de zuurstofconcentratie in het polypropeen. Bij een hoge
zuurstofconcentratie in het polypropeen wordt de oxidatiesnelheid onafhankelijk van
de zuurstof concentratie. Voor de afleiding van het verband tussen de oxidatiesnel-
heid en de zuurstof concentratie wordt verwezen naar de publicatie van [Vink 2000].

In de chain branching reactie (7) ontleden de hydroperoxidegroepen die in de propa-
gatiereacties worden gevormd. Voor een puur thermische ontleding van hydroper-
oxiden zijn relatief hoge temperaturen nodig (boven 100 0C). Echter de ontleding
van hydroperoxiden kan effectief worden gekatalyseerd door verschillende over-
gangsmetalen zoals: : Fe2+/Fé+, Mn2+/Mn3+, C02+/C03+ en CU2+/CU3+ (10 en 11),
waardoor deze reacties bij aanwezigheid van overgangsmetalen in het systeem ook
bij lage temperaturen snel kunnen verlopen. Hierdoor worden meer radicalen ge-
vormd waardoor de oxidatiesnelheid toeneemt.

Het verouderingsproces kan worden vertraagd door het polypropeen tegen oxidatie
te stabiliseren. Hiervoor worden additieven gebruikt die reageren met de vrije radi-
calen die daardoor uit het systeem verdwijnen enlof die reageren met de hydroper-
oxiden. Stabilisatoren die werken als radicaalvangers reageren met de peroxyderadi-
calen (12) waardoor radicalen met een lagere activiteit worden gevormd waardoor
de oxidatiesnelheid afneemt, Hydroperoxideontleders reageren met de hydroperoxi-
deen minimaliseren daarmee de chain branching reactie (7). Het juiste stabilisatie-
pakket zorgt ervoor dat de radicaalconcentratie in het polypropeen laag blijft waar-
door het polypropeen vrijwel niet oxideert.

Echter, tijdens het stabilisatieproces worden de stabilisatoren verbruikt en/of kunnen
de stabilisatoren uit het polypropeen verdwijnen door bijvoorbeeld extractie met
water. Het gevolg hiervan is dat de stabilisatorconcentratie op den duur afneemt. Als
alle stabilisatoren zijn verbruikt enlof zijn verdwenen is het polypropeen niet meer
tegen oxidatie beschermd en zal het polypropeen alsnog gaan oxideren.

Op grond van schema 1 kan worden afgeleid dat polypropeen chemisch veroudert
door oxidatie van de polymeerketens en dat de aanwezigheid van overgangsmetalen
het proces aanzienlijk versnellen. De aanwezigheid van stabilisatoren zoals: anti-
oxidanten en hydroperoxideontleders daarentegen vertragen het verouderingsproces
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evenals een lage zuurstofconcentratie. Tijdens de oxidatie worden zuurstofatomen
ingebouwd in de polymeerketen, waardoor onder andere carbonylgroepen worden
gevormd die met behulp van infraroodspectroscopie kunnen worden gekwantifi-
ceerd. Daarnaast worden vaak de zuurstofopname door het materiaal en de hydro-
peroxideconcentratie gemeten om de mate van veroudering te kwantificeren. In
figuur 2.1 is ter illustratie van het oxidatieproces de zuurstofopname, de carbonyl-
ontwikkeling en concentratie hydroperoxide als functie van de expositietijd weerge-
geven.

t.ind expositietijd

Figuur 2. J Auto-oxidatie van polypropeen

Door de reactie tussen zuurstof en de polymeerketen kan crosslinking en ketenbreuk
optreden. Ketenbreuken leiden tot een afname van het molecuulgewicht terwijl door
crosslinking het molecuulgewicht toeneemt. Bij blootstelling aan de lucht prefereren
meestal de reacties die leiden tot ketenbreuk. Verder geldt dat een afname van het
molecuulgewicht vrijwel altijd leidt tot een verslechtering van de mechanische
eigenschappen; het polypropeenmateriaal wordt bros en verliest op den duur zijn
sterkte. In het algemeen wordt gevonden dat de mechanische eigenschappen ver-
slechteren op het moment dat de zuurstofopnamesnelheid in eens gaat toenemen
(t.ind).

In de ter beschikking gestelde literatuur waarin de auto-oxidatie van polypropeen
aan de orde komt staan soortgelijke resultaten als weergegeven in figuur 2.1. In elke
publicatie is schema 1 als uitgangspunt genomen voor de auto-oxidatie van polypro-
peen.



200o-BT-MK·ROO62lüf 11 van 56

2.3 Bespreking van de publicatie van Segre'

In de inleiding van de publicatie [Segre 1997] komt aan de orde wat in paragraaf 2.2
staat beschreven over auto-oxidatie, Hierover zijn geen opmerkingen.

In het hoofdstuk "Results and Discussion" komt als eerste de foto-oxidatie van de
polypropeenvezels aan de orde. De mate van veroudering werd gemeten met behulp
infraroodspectrometrie. In tabel 1 zijn de resultaten vermeld. Uit de resultaten blijkt
dat als functie van de blootstellingstijd aan UV-lieht de absorpties toenemen. De
absorpties zijn het gevolg van het inbouwen van zuurstofatomen in de polymeerke-
ten; het materiaal oxideert relatief snel ten gevolge van de strenge expositie-
omstandigheden (met name de invloed van UV-hcht).

De resultaten weergegeven in figuur 2 en tabel 2 zijn moeilijk te interpreteren omdat
niet goed valt vast te stenen is of de verandering van de absorpties het gevolg is van
chemische aantasting van het polypropeenmateriaal of worden veroorzaakt door
andere verschijnselen. Verder is niet duidelijk of het materiaal m.b,v. UV-licht is
voorverouderd.

Wanneer het polypropeen-materiaal niet is voorverouderd, kunnen componenten uit
de agressieve media in het materiaal diffunderen en zorgen voor absorpties, In dat
geval hoeft er geen sprake te zijn van chemische veroudering.

Als het polypropeen wel is voorverouderd door blootstelling aan UV-licht, dan bevat
het materiaal een aanzienlijke hoeveelheid oxidatieproducten en is het molecuulge-
wicht naar alle waarschijnlijkheid afgenomen. Echter, ook dan zijn de resultaten
moeilijk interpreteerbaar omdat een aanzienlijke fractie van eventueel gevormde
oxidatieproducten extraheerbaar is met water of kan worden omgezet in andere
verbindingen door de pH van het medium.

Een andere verouderingsparameter die is gemeten is het molecuulgewicht (Mv).
Deze parameter is een veel betere parameter dan de absorptietoenamen omdat deze
direct koppelt met de chemische veroudering van het polypropeen-materiaal. Verder
geldt in het algemeen dat met een afname van het molecuulgewicht de mechanische
eigenschappen afaemen, In tabel 3 zijn de molecuulgewichten na diverse behande-
lingen vermeld. In overeenstemming met de resultaten in tabel 1 neemt het mole-
cuulgewicht af als functie van de blootstellingstijd aan UV-licht. Het molecuulge-
wicht van de vezels die zijn blootgesteld aan het mengsel van water en is toegeno-
men. Dit kan inderdaad zoals Segre stelt het gevolg zijn van crosslinkreacties.

In tabel 4 is de druksterkte van betonproefstukken zonder en met polypropeenvezels,
en met 12 uur voorverouderde (Uv-licht) polypropeenvezels vermeld. Onduidelijk
is onder welke omstandigheden de proefstukken zijn bewaard gedurende 28 respec-

I In deze paragraaf wordt steeds verwezen naar de hoofdstukken, figuren en tabellen uit de
oorspronkelijke publicatie
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tievelijk 60 dagen. Op grond waarvan Segre de conclusie trekt dat de proefstukken
met voorverouderde vezels een lagere druksterkte hebben is onduidelijk. Immers, de
druksterkte na 28 en 60 dagen is niet wezenlijk verschillend en de initiële druk-
sterkte is niet vermeld (gemeten).

Op grond van de resultaten in figuur 3 kan worden geconcludeerd dat de druksterkte
in agressieve media als functie van de tijd eerst toe en daarna afneemt. De stellingen
van Segre dat de chemische veroudering van polypropeen-vezels wordt gekataly-
seerd door metaalionen (overgengsmetalen) en dat het verouderingsproces bij 4°C
anders verloopt dan bij 50°C zou juist kunnen zijn (zie hoofdstuk 2), hoewel dat niet
direct blijkt uit zijn meetresultaten.

De meest overtuigende resultaten op grond waarvan zou kunnen worden afgeleid dat
de polypropeenvezels in beton bij blootstelling aan agressieve media verouderen zijn
gemeten aan proefstukken met relatief sterk verouderde polypropeenvezels. Aange-
nomen wordt dat in de toepassing verouderde vezels aan het beton werden toege-
voegd waardoor de resultaten van Segre, naar de mening van TNO, geen goed beeld
geven van het verouderingagedrag van onverouderde polypropeenvezels in beton.
Dat (voor )verouderd polypropeen sneller veroudert dan onverouderd polypropeen is
reeds lang bekend. In hoofdstuk 2 staat dat onzuiverheden (lees voorverouderd
materiaal) een belangrijke rol spelen tijdens het verouderingsproces. De stelling dat
door middel van 12 uur blootstelling aan UV-licht van de polypropeenvezels vele
jaren praktijk kan worden nagebootst is niet goed te onderbouwen.

Een overtuigend bewijs dat de mechanische eigenschappen van polypropeenvezels
na 18 jaar gebruik in de praktijk niet wezenlijk veranderen wordt gegeven door
Harmant in zijn publicatie in de figuren 4 en 5. Deze publicatie is in bijlage A bij dit
rapport opgenomen. Op grond van deze resultaten wordt geconcludeerd dat polypro-
peenvezels in beton tenminste gedurende 18 jaar niet noemenswaardig chemisch
verouderen.

Op grond van de resultaten van Segre wordt geconcludeerd dat er geen goed onder-
bouwde uitspraak over de te verwachte levensduur van polypropeenvezels in beton
kan worden gedaan.

2.4 Onderzoek 'DurabiUtyof polypropyiene tibres in concrete'

Op basis van de resultaten van [Krenchel en Hansen, datum onbekend] is iets meer
te zeggen over de te verwachte levensduur van de vezels in beton. In het artikel staat
beschreven dat polypropeen-vezels, met en zonder stabilisatoren, werden onderge-
dompeld in een geconcentreerde cementoplossing die verzadigd was met zuurstof
door lucht door de oplossing te blazen. Na circa 4 jaar werd de mate van aantasting
van de vezels bepaald met behulp van een trekproef. Uit de figuren 6 en 7 van het
artikel blijkt dat de treksterkte van de vezels na onderdompeling bij een temperatuur
van 90 oe van circa 4 jaar relatief laag is geworden. De expositietijd tot een rest-
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sterkte van 50 % van de niet-gestabiliseerde vezels is circa 1000 dagen en die van de
gestabiliseerde vezels circa 2000 dagen.

In figuur 4 van het artikel zijn deze resultaten gecombineerd met resultaten gevon-
den door Ciba Ceigy en weergegeven. In deze figuur wordt ervan uitgegaan dat er
een lineair verband bestaat tussen de logaritme van de tijd en de reciproke absolute
temperatuur. Verder is door Ciba Ceigy gesteld dat het niet waarschijnlijk is dat de
schijnbare activeringsenergie, die het verband geeft tussen de verouderingssnelheid
en de temperatuur, kleiner is dan 12.000 cal/mol dit is 50 kJ/mol.

In figuur 1 is het resultaat van de onderdompelproeven in de cementoplossing (tijd
na 4 jaar bij een temperatuur van 90°C) gecombineerd met andere onderzoeksre-
sultaten over de duurzaamheid van polypropeen (in figuur 2.2 op bladzijde 16 van
dit rapport is deze figuur opgenomen.

In de figuur zijn expositietijden vermeld gevonden van polypropeen-poeder, garens
en vezels de laatst genoemde ondergedompeld in de cementoplossing. Het poeder
werd geëxposeerd in een atmosfeer van zuurstof. De tijden (t.induetie genaamd)
werden bepaald door meting van de zuurstofopname door het monster. De garens
werden geëxposeerd in een oven (lucht). De expositietijden werden bepaald op basis
van het op de hand bepalen van het moment van verbrossen (NEN 5132). Garens na
16 uur extractie met ether en het geëxtraheerde garen dat daarna werd behandeld met
FeCh werden beproefd. Door de extractie werden de stabilisatoren verwijderd. Door
de behandeling met FeCh werden ijzerionen aangebracht op het oppervlak van het
garen. In figuur 7 van het artikel zijn eveneens resultaten weergegeven van niet-
gestabiliseerd polypropeen (zie ook figuur 2.2 in dit rapport).

Uit de figuur blijkt dat de lijn die het verband geeft tussen de logaritme van de tijd
en de reciproke absolute temperatuur gevonden voor het polypropeen-poeder niet
recht is maar afbuigt en lager ligt dan de overigens wel rechte lijn van het niet-
gestabiliseerde garen. Hoewel het poeder en het garen geen stabilisatoren bevatten
hebben deze wel een duidelijk verschillende weerstand tegen oxidatie. De verschil-
len kunnen samenhangen met verschillen in molecuulgewicht en oriëntatie tussen
het polypropeen van het garen en het poeder. Daarnaast kunnen de verschillen het
gevolg zijn van expositie van het poeder in zuurstof en het garen in lucht. Bij relatief
hoge temperaturen (l50 < T < 90°C) is echter gevonden dat de zuurstofopname-
snelheid (degradatiesnelheid) in lucht of zuurstof niet veel verschilt (gelijk is), mits
er geen zuurstofdiffusielimitering is in het proefstuk. Diffusielimiteringen kunnen
optreden bij dikke proefstukken en hoge zuurstofopnamesnelheden en zijn bij dunne
garens en vezels niet aan de orde.

Bij partiele zuurstofdrukken kleiner dan 0,021 MPa (lucht) daarentegen is de zuur-
stofopnamesnelheid afhankelijk van de partiele zuurstofdruk die in water en waar-
schijnlijk ook in de cementoplossing veel lager is dan in lucht (ovenproef). Dit zou
dan ook de verklaring kunnen zijn waarom de bestendigheid tegen degradatie van de
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vezel ondergedompeld in de cementoplossing beter is dan die van de garens en het
poeder.

IJzer aan het oppervlak heeft een negatief effect op de duurzaamheid; de expositie-
tijden worden lager.

Het blijkt dat het toevoegen van stabilisatoren een positief effect heeft op de duur-
zaamheid. Echter net als bij het niet-gestabiliseerde polypropeen zijn de lijnen
(logaritme van de tijd uitgezet tegen de reciproke absolute temperatuur) niet recht
maar krom waardoor het voorspellen van de levensduurverwachting in de praktijk
over meer dan één decade twijfelachtig is.

2.5 Discussie

In het geval van een boortunnel kan er op sommige plaatsen water in het beton
dringen, met name aan de buitenzijde. In water is de zuurstof concentratie laag (circa
20 ppm). Op andere plaatsen komt het beton in aanraking met de atmosfeer en kan
uitdroging van het beton optreden waardoor de zuurstofconcentratie in het beton en
rond en in de polypropeenvezels hoger is dan in water. Dit is onder meer het geval
bij het open gedeelte aan de binnenzijde van de tunnel. Als 'worst case' benadering
moet er daarom van worden uitgegaan dat de buitenste laag van het beton kan uit-
drogen en de polypropeenvezels daardoor worden blootgesteld aan atmosferische
omstandigheden. In het geval dat op deze plaatsen ook nog periodiek agressieve
stoffen (wellicht zijn strooizouten of zout van lekwater agressief) aanwezig zijn, kan
dit de oxidatiesnelheid van de polypropeenvezels versnellen. Met name het bij
herhaling nat en droog worden van het beton kan een zwareexpositieomstandigheid
zijn. In het geval in de natte periode agressieve stoffen worden meegevoerd in het
water en het water daarna verdampt resulteert dit in een toename van de concentratie
van agressieve stoffen in het beton. Als het water is verdampt slaan de zouten neer
en heerst er een hoge zuurstofconcentratie in het beton. De combinatie van agres-
sieve stoffen die veroudering katalyseren en zuurstof zijn ongunstig voor de levens-
duur van de polypropeenvezels.

De worst case benadering is dat het beton gedurende lange tijd (bijvoorbeeld 50 %
van de tijd) wordt blootgesteld aan atmosferische omstandigheden. Daarnaast zullen
verbindingen als strooizout en lekwater met zouten cumuleren in het beton.

Onder atmosferische omstandigheden (lucht) en bij temperaturen tussen 15 en 25 oe
wordt de levensduur van niet-gestabiliseerd polypropeen geschat op tussen I en 10
jaar (zie figuur 2.2). Producten van polypropeen zijn vrijwel altijd voorzien van
stabilisatoren voor de verwerking van het materiaal tot een product. Een deel van de
stabilisatoren wordt verbruikt tijdens de verwerking. Door het restgehalte stabilisato-
ren in polypropeen-producten hebben deze onder de eerder genoemde omstandighe-
den een levensduur van tientallen jaren.
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Voor een vereiste ontwerplevensduur van de polypropeenvezels van 100 jaar wordt
in het algemeen geadviseerd om het polypropeen extra te stabiliseren. Het gehalte
stabilisatoren moet zodanig zijn, dat uitgaande van een ontwerplevensduur van 100
jaar nog niet is verbruikt en/of door andere fysische verschijnselen (uitlogen, ver-
dampen) uit de vezels is verdwenen. De snelheid waarmee de stabilisatoren worden
verbruikt enlof verdwijnen hangt sterk af van het type stabilisator. Daarnaast wordt
voor de stabilisatie van polypropeen vrijwel altijd een mengsel van verschillende
stabilisatoren gebruikt omdat deze een synergetisch effect hebben op de stabilisatie.
De polypropeenvezels moeten dus gestabiliseerd zijn met stabilisatoren die niet of
zeer moeilijk door de fysische verschijnselen uit het polypropeen verdwijnen. Daar-
naast is het wenselijk dat de stabilisatoren niet worden verbruikt. Type stabîlisatoren
als fenoliscbeanti-oxidanten en hydroperoxide-ontleders worden tijdens het oxida-
tieproces verbruikt. Van zogenaamde Hindered Amine Stabilizers (RAS) kan wor-
den beredeneerd dat deze niet worden. verbruikt. en daardoor zeer effectief zijn als
stabilisator.

Voor de goede orde moet worden vermeld, dat een ontwerplevensduur van 100jaar
inhoudt, dat de gemiddelde levensduur globaal 200 tot 300 jaar dient te bedragen,
afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau [Siemes, Polder en De Vries,
1998).

Bij een ontwerplevensduur van 100 jaar is het probleem, dat een praktijktest te lang
duurt en er toch op korte termijn een uitspraak moet worden gedaan over de te
verwachte levensduur. Om dit dilemma op te lossen wordt vaak gekozen voor test-
methoden waarbij het verouderingsproces wordt versneld door het strenger instellen
van de beproevingscondities. Op grond van de gebruiksomstandigheden wordt
beoordeeld welke factoren de grootste invloed hebben op het verouderingsproces.
Vervolgens wordt het verband bepaald tussen één van de factoren en de veroude-
ringssnelheid waarna op grond van het totaal aan resultaten de levensduurverwach-
ting in de praktijk door middel van extrapolatie wordt bepaald.

In het geval van polypropeenvezels in beton kan aan de hand van schema 1 worden
afgeleid dat de volgende invloedsfactoren belangrijk zijn:

temperatuur
- zuurstofconcentratie
- gehalte overgangsmetalen
- vocht en pH-waarde
- stabilisatie

De afzonderlijke effecten van deze invloedsfactoren zijn onderzocht, [Wisse e.a.,
Gijsman en Vink Jen kunnen dienen als uitgangspunt voor een onderzoek naar de
levensduurverwachting van polypropeenvezels in beton.

Het milieu waaraan de polypropeenvezels worden blootgesteld is beton. Cement
bestaat in hoofdzaak uit Ca-oxide, lagere concentraties Na- en K-oxides en sporen
van andere metaaloxides en zouten. Door de reactie tussen het cement en water hardt



16 van 56

het mengsel uit en worden er metaalhydroxiden gevormd die zorgen voor een pH-
waarde tussen 12,5 en 13,5. Na uitharden bevat het beton poriën die onder praktij-
komstandigheden water kunnen bevatten. Omdat het beton reageert met CO2 uit de
lucht wordt CaC03 gevormd waardoor de pH-waarde op den duur lager wordt. De
reactie met CO2 vindt alleen plaats aan het oppervlak.

In het algemeen geldt dat de verouderingssnelheid van polypropeen weinig of nau-
welijks wordt beïnvloed door pH-waarden tussen 7 en 14. Wel is bekend dat poly-
propeen niet goed bestendig is tegen oxiderende zuren zoals HN03 en H2S04• Al
eerder is vermeld dat overgangsmetalen het auto-oxidatieproces van polypropeen
aanzienlijk kunnen versnellen. In figuur 6 van de publicatie van Wisse e.a. wordt
hiervan een voorbeeld gegeven.

Op grond van schema 1 in paragraaf 2.2 kan worden afgeleid dat de verouderings-
snelheid van polypropeen in lucht aanzienlijk sneller is dan bij een lagere zuurstof-
concentratie zoals bijvoorbeeld in water. Voor de afleiding van het verband tussen
de veroederingssaelheid en de zuurstofconcentratie en de resultaten wordt verwezen
naar de publicatie van Vink e.a, die nog moet verschijnen. Oxidatie ten gevolge van
UV-straling zal in de poriën in het beton geen rol van betekenis spelen. Dit ver-
schijnsel zal zich hooguit beperken tot de huid van het beton.

De invloed van de temperatuur op de verouderingsnelheid van polypropeen is heel
veel onderzocht. Een en ander hierover is terug te vinden in de eerder genoemde
publicaties. Met name de laatste jaren is veel onderzoek uitgevoerd waarbij de
geldigheid van de Arrhenius-vergelijking, die het verband geeft tussen de veroude-
ringssnelheid en de temperatuur, is onderzocht. Op grond van de resultaten van deze
onderzoeken wordt er heden ten dagen vanuit gegaan dat de schijnbare activerings-
energie die (in het verleden) vaak constant werd verondersteld dit niet is, maar
afhangt van de temperatuur en de stabilisatie van het polypropeen. De belangrijkste
consequentie hiervan is dat het extrapoleren van de testresultaten naar de praktij-
komstandigheden twijfelachtig is omdat de testresultaten meer dan twee decaden
(van 1jaar naar 200 tot 300 jaar) moeten worden geëxtrapoleerd.

Op grond van de eerder genoemde uitgangspunten moet de conclusie zijn dat een
ontwerplevensduur van 100jaar moeilijk wetenschappelijk te onderbouwen is omdat
dit alleen mogelijk is met een doorlooptijd van het onderzoek van circa 10 jaar of
korter als het verouderingsproces van polypropeen volledig wordt begrepen. Met een
pragmatische aanpak, dat als consequentie heeft dat het antwoord minder nauwkeu-
rig is en niet kan worden getoetst, kan wel globaal worden aangegeven of het verou-
deren van de polypropeenvezels binnen 200 tot 300 jaar kan worden verwacht.

Lange perioden blootstelling aan lucht bij temperaturen tussen 25 en 15°C en rela-
tief korte perioden « 1% van 100 jaar) aan temperaturen tot 50°C eventueel in
aanwezigheid van stoffen die het oxidatieproces katalyseren zijn de meest extreme
gebruiksomstandigheden waaraan het beton wordt blootgesteld. Bij dergelijke
gebruiksomstandigheden wordt het polypropeen-materiaal vrijwel altijd gestabili-
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seerd omdat hierdoor de eigenschappen niet verslechteren, de levensduurverwach-
ting met factoren kan worden verbeterd, terwijl de extra kosten van het stabiliseren
relatief laag zijn.

Stabilisatie met een polymere RAS stabilisator heeft in principe de meeste potentie
eventueel gecombineerd met andere stabilisatoren (hydroperoxide-outleder), Het
voordeel van een polymere HAS stabilisator is dat deze zeer moeilijk is uit te logen
door water en er aanwijzingen zijn dat dit type stabilisator in het oxidatieproces niet
wordt verbruikt of in ieder geval gedurende lange perioden werkzaam blijft.

2.6 Mogelijkheden voor experimenteel onderzoek met behulp van
versnelde veroudering

Onderzoek aan de hand van versnelde veroudering dient, gerangschikt naar belang-
rijkheid, de volgende onderdelen te bevatten:
- Gerichte literatuurstudie over de stabilisatie van polymere RAS stabilisatoren.

Definiëren de chemische samenstelling van het beton. In ieder geval het gehalte
overgangsmetalen in beton.
Bepaling van de zuurstofconcentratie in beton. Verificatie van de worst case
benadering (atmosfeer binnenkant tunnel).
Bepaling van de verouderingssnelheid van (on)gestabiliseerde polypropeenvezels
in beton of een mengsel dat representatief is voor beton. Deze testen worden uit-
gevoerd bij verschillende hoge temperaturen en dienen om te beoordelen in wel-
ke mate polypropeenvezels in beton sneller verouderen dan in lucht. Bepaling
van de afname van de concentratie van de stabilisatoren.

Ter illustratie van het laatste onderdeel is in figuur 2.2 grafisch weergegeven op
welke wijze de levensduurverwachting van de polypropeenvezels kan worden on-
derzocht. De onderste lijn in de figuur geeft de inductietijd van ongestabiliseerd
polypropeenen, dit is de tijd waarbij de mechanische eigenschappen van het materi-
aal ineens sterk veranderen, als functie van de temperatuur. De lijn gemarkeerd met
de ruiten geeft de inductietijden van een gestabiliseerde polypropeen. Uit de figuur
blijkt duidelijk dat de activeringsenergie (helling van de lijn) niet constant is waar-
door problemen ontstaan met het extrapoleren van de testresultaten naar de praktijk.
De inductietijden zijn gemeten in lucht met een relatief hoge zuurstof concentratie.
Mogelijk is de zuurstofconcentratie in beton lager dan in lucht waardoor de lijnen in
de figuur langs de y-as omhoog schuiven naar hogere inductietijden. De invloed van
overgangsmetalen werkt weer de andere kant op. Uit de figuur blijkt verder dat bij
een testduur van I jaar de proeven uitgevoerd moeten worden bij relatief hoge
temperaturen (> 70°C).
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Figuur 2.2 Ondersoeksconcept veroudering van polypropeenvezels

De bepaling van de afname van de concentratie van de stabilisatoren is een andere
mogelijkheid om de levensduur van de polypropeenvezels te onderzoeken. In het
algemeen geldt dat eerst de stabilisatoren worden verbruikt en daarna het polyprop-
een pas ontoelaatbaar gaat oxideren. Door het meten van de afname van de stabili-
satorconcentraties kan t.ind, worden voorspeld door middel van extrapolatie.

Een andere invalshoek is te onderzoeken wat de consequenties zouden zijn als de
polypropeenvezels inderdaad binnen 200 tot 300 jaar verouderen. Dit is de gemid-
delde levensduur die nodig is om een ontwerplevensduur van 100 jaar te garanderen
[Siemes, Polder en de Vries 1998]. Tijdens brand zullen de vezels ontleden waar-
door er kanaaltjes ontstaan in het beton waarlangs de waterdamp kan ontsnappen.
Het gevolg hiervan is dat er geen grote schollen van het beton afspringen. De vraag
is dan of het verouderen (ontleden) van de vezels vóór een brand een probleem zou
zijn. In het geval er open kanaaltjes ontstaan -:in het beton waarlangs chloride of
kooldioxide kan binnendringen leidt dit tot een ander probleem, namelijk een poten-
tiële aantasting van het beton en daardoor de constructie. Onderzocht kan worden in
welke mate open kanaaltjes het transport bevorderen.

Om dit te onderzoeken wordt gedacht aan het inmengen van engestabiliseerde
polypropeenvezels in betonproefstukken. Vervolgens worden de polypropeenvezels
bewust snel verouderd bij hoge temperatuur in een oven. Dit moet leiden tot de open
kanaaltjes in het beton. Tenslotte wordt aan deze gemodificeerde proefstukken het
transport van chloriden gemeten.
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2.7 Onderzoek naar transportparameters in beton met polypropeen-
vezels

De literatuurstudie laat zien dat veel van het duurzaamheidsonderzoek dat is verricht
betrekking heeft op auto-oxidatie van het vezelmateriaal als zodanig. Dat geldt in
wezen ook voor het onderzoek van [Segre et al, 1997]. Er is geen literatuur geven-
den die ingaat op de samenwerking tussen veze1materiaal en betonmatrix. Voor wat
deze samenwerking betreft bestaat nog onvoldoende inzicht in de duurzaamheid.
Naast de mogelijkheid van oplossen van de vezels, zoals aangegeven door Segre et
al, is het ook mogelijk dat transport van agressieve stoffen plaatsvindt via de interfa-
ce tussen vezel en betonmatrix. In dit verband moeten chloride en kooldioxide
opgevat worden als belangrijkste agressieve stoffen die in Nederland bij boortunnels
kunnen worden verwacht. Hiervan afgeleid zou ook het indringen van water als een
indirecte mogelijkheid voor aantasting kunnen worden gezien. De meeste aantas-
tingprocessen zijn immers afhankelijk van het transport van water. Indirect wordt
echter een indruk verkregen van de indringing van water door naar de indringing van
chloride te kijken.

In het onderhavige onderzoek is uitgegaan van twee relatief dichte betonsoorten.
Deze worden representatief geacht voor betonsoorten die in eerste instantie in aan-
merking komen voor toepassing in boortunnels. De beide betonsoorten hebben een
lagebindmiddel-waterverhouding en in beide gevallen wordt gebruik gemaakt van
puzzolanen die zorg moeten dragen voor een dichte structuur van het beton. De ene
betonsoort is aangemaakt bij BFT in Terneuzen en verwerkt in segmenten voor een
tunnellining (hierna te noemen: portland-vliegasbeton). De andere beton is aange-
maakt bij TNO Bouw in het Beton Laboratorium en verwerkt in kubusmallen (hier-
na te noemen: hoogovencementbeton).
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3 Onderzoek aan het pcrtland-vûegasbeten

3.1 Aanmaak, menstername en opslag proefstukken

Deze verschillende mengsels zijn als volgt gekarakteriseerd:
- Element "0": blanco beton zonder polypropeenvezels.
- Element "1": betonrnet I kg.polyprepeenvezelsàn'
- Element "2": beton met 2kgpolypropeenvezelslm3

- Element "3": beton met 3 kg polypropeenvezelslm3

Per dosering PP-vezels is I proefstuk gemaakt; het totaal aantal proefstukken komt
derhalve op 4· stuks. De PP-vezels zijn. van het .type Monofilament van de firma
Confiber (lengte circa 12 mm, doorsnede.18Ilm).

De betonsamenstelling van het portland-vliegasbeton is als volgt:
Cement: 31OkgCEMIIA42,5
Vliegas: 80 kg banmineral
Hulpstof: 1,5 % FM en 0,5 % BV
Zand: 757 kg zand 0-2 mm

297 kg zand 0-8 mm
Grind: 833 kg grind 8-16 mm
Korrelgradering: in het AB-gebied
Overige: polypropeenvezels

De proefstukken zijn door de Betonfabriek Terneuzen (BFT) vervaardigd. Voor de
vervaardiging is gebruik gemaakt van de faciliteiten van de BFT voor de tunnelseg-
menten van de Westerschelde tunnel. In het bijzonder is gebruik gemaakt van de
bekistingstaallen voor de tunnellining segmenten voor de Westersehelde tunnel.

Onder toezicht van de Bouwdienst en '!NO zijn de PP-vezels door medewerkers van
BFT en door de leverancier door het beton gemengd.

In totaal zijn twee segmenten gestort; uit ieder segment zijn twee proefstukken
gehaald. Hiertoe zijn de 2 segmenten in 2 stukken gedeeld. Dit is gedaan door in het
midden van de bekisting een houten schotconstructie te plaatsen en de wapenings-
kooien aan te passen zodanig dat uit 1 segment 2 identieke proefstukken konden
worden gehaald (Figuur 3.1). Verder zijn na entkisten de segmenten verzaagd zoda-
nig dat van ieder proefstuk een deel beschikbaar kwam met een breedte van 300 mm
ten behoeve van het duurzaamheidsonderzoek,

Medewerkers van TNO en de Bouwdienst waren bij het storten aanwezig, evenals de
leverancier van de PP-vezels. In 1 segment werden de doseringen 0 en 1 kg/m'
gestort en in het andere de doseringen 2 en 3 kg/m". Voor het verdichten van het
tweede segment is significant langer getrild (circa 40 minuten) dan normaal (circa
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10-20 minuten). De verklaring kan gelegen zijn in het volgende. Voor het storten
zijn per dosering de PP-vezels in een emmer gestort en aangelengd met een kleine
hoeveelheid water; de totale benodigde hoeveelheid water is hierop gecorrigeerd
(doel van het aanlengen met water was om verkientering van de PP-vezels in de
menginstallatie te voorkomen). De verwerkbaarheid van het mengsel is hierdoor
afgenomen.

De proefstukken zijn op 1 november 1999 gestort. Het betrof een bekistingsmalfen
ten behoeve van elementen van het type AlL (#01437 en 01438). Naar de mening
van de Bouwdienst, BFT en TNO heeft de keuze voor een bepaald type geen invloed
op de proefresultaten.

Ruimte voor boren van
kernen (ongewapend) .S h

Iiitwaneni c ot(Extra) sp ujtwapeamg ~
Hijsogen .~ l

I1 J
I

~OOmm \
(Deel van de normal e)
wapeningskooi

(Extra) splijtwapening

Figuur 3.1 Indicatie vervaardigingsmethode van twee brandproefstukken uit een Wester-
schelde tunnelsegmenten ruimte voor het boren van proefstukken ten behoeve
van het duurzaamheidsonderzoek.

De vier tunnelsegmenten zijn op 1 november 1999 vervaardigd bij BFT te Terneu-
zen met vier verschillende betonsamenstellingen. Per mengsel zijn tevens 10 kubus-
sen met een riblengte van 150mm vervaardigd. Alle proefstukken zijn na vervaardi-
ging ingepakt in plastic en opgeslagen bij BFT in Terneuzen. Op 19november 1999
zijn de proefstukken naar TNO Bouw getransporteerd en aldaar in de hal van het
Centrum voor Brandveiligheid van TNO Bouw opgeslagen, nog steeds in plastic.

Op 23 en 24 november 1999 zijn uit de vier segmenten 8 kernen met een diameter
van 100 mm geboord, door-en-door. Deze kernen zijn geboord uit een ongewapend
deel van de segmenten, langs een kopse zijde, verdeeld over de breedte. Na het
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boren zijn de kernen afgetekend, verzaagd en opgeslagen in diverse klimaatkamers.
In tabel 3.1 is voor de 8 kernen per segment aangegeven in welke delen deze ge-
zaagd zijn, welke proeven op welke delen uitgevoerd worden en in welk klimaat de
deelkemen werden opgeslagen. De proefstukken zijn in principe geboord vanuit het
afwerkvlak (niveau 0 mm).

Tabel 3.1: Verdeling 8 kernen per tunnelsegment

Kern Nr. Niveau Proef Opslag

1 1 O-IOOmm carbonatatie 67 dg 20/65 vervolgens 2 % COz
2 100-300mm RCM 28 dg aparte bak in vochtkamer, In kalk-

water
3 300-4S0 mm PFM voehtkamer; onder water

2 1 O-loomm carbonatatie 67 dg 20/65 vervolgens 2 % COz
2 100-300mm RCM 91 dg aparte bak In vochtkamer; In kalk-

water
3 300-400 mm druk 91 dg vochtkamer; onder water
4 400-450mm reserve vochtkamer; onder water

3 1 -Ö-IOOmm carbonatatie 67 dg 20/65 vervolgens 2 %COz
2 100-300 mm RCM 365 dg aparte bak in vochtkamer; In kalk-

water
3 300-400 mm druk 365 dg vochtkarner; onder water
4 400-450 mm reserve vochtkarner; onder water

4 1 0-100 mm carbenatatie 337 dg 20/65 vervolgens 2 % COz
2 100-300 mm RCM 64 dg aparte bak In container 40 graden;

In kalkwater
3 300-400 mm druk 64 dg aparte bak In container 40 graden;

in kalkwater
4 400-450 mm reserve vochtkamer; onder water

5 1 O-lOOmm carbonatatie 337 dg 20/65 vervolgens 2 %COz
2 100-200 mm druk 91 dg vochtkamer; onder water
8]200-300 mm druk 64 dg aparte bak In container 40 graden;

in kalkwatern00450mrnreserve vochtkamer; onder water
6 1 -IOOmm carbonatatie 337 dg 20/65 vervolgens 2 % COz

r 2 100-200 mm druk 365 dg vochtkamer onder water
3 200-450 mm reserve vochtkamer; onder water

7 reserve vochtkamer; onder water
8 reserve vochtkamer; onder water
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3.2 Beproevingsschema en resultaten van het onderzoek

Onderstaand volgt een overzicht van de beproevingen die op kernen uit de tunnelseg-
menten en op de meegestorte kubussen worden uitgevoerd:

Druk- en splijttreksterkte:
Op een ouderdom van 28 dagen de druksterkte in drievoud; uitgevoerd op ku-
bussen die tot aan beproeven in de mal zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 28 dagen de splijttreksterkte in drievoud; uitgevoerd op
kubussen die tot aan beproeven in de mal zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 49 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
kubussen die tot aan beproeven inde mal zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 91 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
boorkernen die tussen het boren en het. beproeven in de vochtkamer onder water
zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 365 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
boorkernen die tussen het boren en het beproeven in de vochtkamer onder water
zijn opgeslagen (resultaten nog niet besclu'kbaar)
Op een ouderdom van 64 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
boorkernen die tussen het boren en het beproeven in water van 40°C zijn opge-
slagen.

Weerstand tegen chloride-indringing, te bepalen met de ReM-test:
Op een ouderdom van 29 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie uit een
boorkern gezaagde schijven die tussen het boren en het beproeven in de vocht-
kamer in een aparte bak met kalkwater zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 91 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie uit een
boorkern gezaagde schijven die tussen het boren en het beproeven in de vocht-
kamer in een aparte bak met kalkwater zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 365 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie uit
een boorkern gezaagde schijven die tussen het boren en het beproeven in de
vochtkamer in een aparte bak met kalkwater zijn opgeslagen (resultaten nog
niet beschikbaar)
Opeen ouderdom van 64 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie uit een
boorkern gezaagde schijven die tussen het boren en het beproeven in een aparte
bak met kalkwater Van 40°C zijn opgeslagen

Bij de RCM-proeven wordt ook de eleetrische weerstand gemeten. Deze is als indica-
tief beproevingsresultaat in de tabellen opgenomen. De beproevingen zijn redelijk
vergelijkbaar met weerstandsmetingen volgend de methode Wenner probe en goed
vergelijkbaar met de TEM (two electrode method). Als gevolg van 'gebreken' (zoals
grote luchtbellen) in de proefstukken voor het onderzoek aan beton met polypropeen-
vezels is de spreiding in de resultaten relatief groot, zodat de significantie laag is.
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Weerstand tegen carbonatatie:
Op een ouderdom van 67 dagen de carbonatatiediepte in drievoud; uitgevoerd op
drie boorkernen die na. het boren eerst zijn opgeslagen bij 20 oe en 65 % RV en
vervolgens 32 dagen, tot aan beproeven, in een klimaatkast bij 2 % CO2•

Op een ouderdom van 365 dagen de carbonatatiediepte in drievoud; uitgevoerd
op drie boorkernen die na het boren eerst zijn opgeslagen bij 20 oe en 65 % RV
en vervolgens 337 dagen, tot aan beproeven, in een klimaatkast bij 2 % e02 (re-
sultaten nog Biet beschikbaar)

In onderstaande tabellen staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Tabel 3.2: Volumieke massa, druksterkte en splijttreksterkte op kubussen van 28 dagen oud;
individuele meetwaarden (portland-vliegasbeton).

Mengsel 1'0";28 dagen
Proefstuk Volumieke massa (kg/nr') Druksterkte (N/mm2) Splijttreksterkte (N/nrm2)

Kubus 1 2340 59,5 --
2 2340 63,7 --
3 2320 60,2 --
4 2340 -- 5,16

I 5 2340 -- 4,46

I 6 2330 -- 4,60
Mengsel "'1 "; 28 dagen

Kubus 1 2320 62,2 --
I 2 '2320 63,2 --

3 2340 61,7 --
4 2330 -- 4,71
5 2320 -- 4,73
6 2320 -- 4,69

Mengsel "2"; 28 dagen
Kubus 1 2320 62,4 --

2 2330 61,6 --
3 2330 60,9 --
4 2310 -- 4,38
5 2320 -- 4,74
6 2340 -- 4,32

Mengsel tt3tt; 28 dagen

Kubus 1 2290 54,6 --
I "'I 2290 57,2 --..

3 2290 56,6 --
4 2290 -- 4,10
5 2300 -- 4,64 ,

6 2300 -- 4,26
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Tabel 3.3: Volumieke massa en druksterkte op kubussen van 49 dagen oud; individuele
meetwaarden (portland-vliegasbeton).

Mengsel "0"; 49 dagen
Proefstuk Volumieke massa (kg/m") Druksterkte (N/mm2

)

Kubus 7 2350 69,9
8 2350 69,9

Mengsel "1"; 49 dagen
Kubus '7 2330 67,8I

8 2330 68,1
Mengsel "2"; 49 dagen
Kubus 7 2340 67,8

8 2320 66,8
Mengsel "3"; 49 dagen
Kubus I 7 2310 63,4

8 2300 62,3

Tabel 3.4: Volumieke massa en druksterkte op kernen van 64 dagen oud na opslag bij 40°C;
individuele meetwaarden (portland- vliegasbeton).

Mengsel "0"; 64 dagen
Proefstuk Volumieke massa (kg/nr') Druksterkte (N/mm2

)

Kern 4-3 2430 92,3
5~3 2420 84,9

Mengsel "1"; 64 dagen
Kern 4-3 2410 81,1

5-3 2410 81,1
Mengsel "2"; 64 dagen
Kern 4~3 2400 85,1

5-3 2380 78,2
Mengsel "3"; 64 dagen
Kern 4~3 2370 79,5

5-3 2360 75,3
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Tabel 3.5: Volumieke massa en druksterkte op kubussen van 91 dagen oud; individuele
meetwaarden {portland-vliegasbeton).

Mengsel "0"; 91 dagen
Proefstuk Volumieke massa (kg/nr') Druksterkte (N/mm2

)

Kern 2-3 2440 90,1
5-2 2430 81,4

Mengsel "1"; 91 dagen
Kern 12-3 2420 80,0

5-2 2400 75,3
Mengsel "2"; 91 dagen
Kern 2-3 2410 81,3

5-2 2390 79,8
Mengsel "3"; 91 dagen
Kern 2-3 2400 76,8

5-2 2350 69,6

Tabel 3.6: Volumieke massa, druksterkte en splijttreksterkte; gemiddelde waarden (portland-
vliegasbeton}.

~engsel IVezelgehalte Gemiddelde volumieke massa op .. dagen (N/mm2
)

kgim3
) 28 49 91 365 54 bij 40°C

"0" 0 2335 2350 2435 0 2425
"1" 1 2325 2330 2410 0 2410

"2" 2 2325 2330 2400 0 2390
"3" 3 2293 2305 2375 0 2365

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde druksterkte op .. dagen·(N/mm2)

(kg/m3
) 28 49 91 365 54 bij 40°C

"0" 0 61,1 69,9 85,8 0,0 88,6
"1" 1 62,4 68,0 77,7 0,0 81,7
"2" 2 61,6 67,3 80,6 0,0 81,1
"3" 3 56,1 62,9 73,2 0,0 88,6

Mengsel Veze1gehalte Gemiddelde splijttreksterkte op .. dagen (N/mm2)

kg/m") 28 49 91 365 54 bij 40°C

"0" 0 4,74 -- -- -- --
"I" 1 4,71 -- .- -- --
"2" 2 4,48 -- -- -- --
"3U 3 4,33 -- -- -- --
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Tabel 3.7: Weerstand tegen chloride-indringing; individuele meetwaarden op een ouder-
dom van 28 dagen (portland-vliegasbeton).

Mengsel "0" - 28 dagen
Proefstuk Specifieke weerstand beton (Ohm rn) Migratiecoëfficiënt (10.12 rn%)

Boorkern 1.2a 89 6,4
1.2b 84 6,4
l.2c 80 6,6

Mengsel .t 1" - 28 dagen

Boorkern 1.2a 95 6,7
1.2b 92 8,0
1.2c 95 8, I

Mengsel "2" - 28 dagen
Boorkern 11.2a 95 7,1

1.2b 94 7,8

1.2c 92 7,3
Mengsel "3" 28 dagen
Boorkern 11.2a 95 7,8

11.2bl 101 8,2

[1.2c 99 7,7

Tabel 3.8: Weerstand tegen chloride-indringing; individuele meetwaarden op een
ouderdom van 64 dagen, na opslag in 40°C (portland-vliegasbeton).

Mengsel "0" - 64 dagen
,Proefstuk Specifieke weerstand beton (Ohm rn) Migratiecoëfficiënt (10.12 rn2/s)

Boorkern 1.2a 579 1,1
1.2b 540 1,1
1.2e 571 1,3

Mengsel "1" - 64 dagen

Boorkern 1.2a 462 1,1
1.2b 502 1,0
Il.2e 493 1,6

Mengsel "2" 64 dagen
Boorkern 11.2a 523 1,1

11.2b 493 1,8

1.2e 339 1,5
Mengsel "3" 64 dagen

,Boorkern,I.2a 472 1,1

I 11.2b 420 1,7
1.2c 432 1,4
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Tabel 3.9: Weerstand tegen chloride-indringing; individuele meetwaarden op een ouderdom
van 91 dagen (portland-vliegasbeton).

Mengsel "0" - 91 dagen
Proefstuk Specifieke weerstand beton (Ohmm) Migratiecoëfficiënt (10,12m2/s)

Boorkern 2.2a 156 2,5
2.2b 269 2,3
2.2e 264 2,4

Mengsel "1" - 91 dagen

Boorkern t2.2a 242 3,1
2.2b 230 2,9
2.2c 169 2,2

Mengsel "2" - 91 dagen
Boorkern 2.2a 248 3,0

2.2b 246 3,2

2.2e 261 2,3
Mengsel "3" - 91 dagen
Boorkern 2.2a 243 2,9 I

2.2b 216 2,7

2.2e 217 3,4

Tabel 3.10: Weerstand tegen chloride-indringing; gemiddelde waarden (portland-
vliegasbeton).

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde specifieke weerstand beton (Ohm m)
(kg/m") 28 91 365 x bij 40 oe

"0" 0 84 230 0 563
"I" 1 94 214 0 486

"2" 2 94 252 0 452
"3" 3 98 225 0 441

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde migratiecoëfficiënt (10,12m2Is)
(kg/m') 28 91 365 x bij 40 oe

"0" 0 6,5 2,4 0,0 1,2

I "1" 1 7,6 2,7 0,0 1,2
"2" 2 7,4 2,8 0,0 1,5
"3" 3 7,9 3,0 0,0 1,4
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Tabel 3.11: Carbonatatiediepte op een ouderdom van 67 dagen, waarvan 32 dagen bij ver-
hoogd CO;:gehalte; individuele meetwaarden (portland-vliegas-beton).

"0": Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 67 dagen, waarvan 32 dagen bij verhoogd COz-gehalte
I KemO-l-1 Kern 0-2-1 Kern 0-3-1

1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std
Afwerkvlak 7,5 10,5 6,5 7,0 7,9 1,8 7,0 7,5 6,0 6,0 6,6 0,8 9,5 11,0 18,5 12,5 12,9 3,9
Boorvlak 1 5,0 2,0 4,0 2,0 2,7 1,1 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 1,5 3,0 2,5 2,5 2.5 3,0 1,0
Boorvlak2 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 3,5 1,5 3,0 4,5 2,0 2,5 2,5
Boorvlak 3 3,0 2.5 2,0 4,0 4,0 3,0 7,0 4,0 4,5 3,0 2,0 5,0
"1": Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 67 dagen, waarvan 32 dagen bij verhoogd CO2-gehalte

Kern 1-1-1 Kern 1-2-1 Kern 1-3-1
1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

Afwerkvlak 7,5 .•7,5 6,5 6,0 6,9 0,8 11,5 11,0 7,5 9,0 9,8 1,8 8,0 7,0 8,0 8,0 7,8 0,5
Boorvlak 1 2,5 3,0 2,0 4,5 2,1 1,1 3,0 2,5 3,5 3 0 2,3 1,1 4,0 3,0 1,5 2,0 2,6 1,5
Boorvlak2 0,5 0,5 1,5 1,5 1,0 0,0 1,5 1,5 1,5 2,5 1,0 0,5

Boorvlak3 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 4,0 2,0 3,0 4,0 6,0

"2": Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 67 dagen, waarvan 32 dagen bij verhoogd COrgehalte

Kern 2-1-1 Kern 2-2-1 Kern 2-3-1
1 2 3 4 gemjstd 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

Afwerkvlak 11,0 9,0 8,5 8,0 9,1 1,3 9,0 6,0 6,5 11,0 8,1 2,3 8,0 8,5 8,5 9,0 8,5 0,4
Boorvlak 1 3,0 4,5 3,5 3,0 3,0 1,3 4,0 5,5 4,0 2,5 3,0 1,3 3,5 3,0 3,5 2,5 2,7 1,1
Boorvlak2 1,0 1,0 2,0 2,5 0,5 1,5 3,5 3,5 1,0 1,0 20 2,0
Boorv1ak3 2,5 4,0 4,5 4,5 2,5 2,0 3,5 3,5 3,0 3,0 4,5 3,5 I
"3": Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 67 dagen, waarvan 32 dagen bij verhoogd C~-gehalte

Kern 3-1-1 Kern 3-2-1 Kern 3-3-1
1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

IAfwerkvlak 8,0 9,0 8,5 9,0 8,6 0,5 7,5 10,0 9,0 8,5 -*H1
,0

11,0 7,5 9,0 8,0 8,9 1,5
Boorvlak 1 6,0 4,0 45 3,0 4,4 1,0 5,0 4,5 6,0 3,5 , 1,2 4,5 4,0 3,5 4,5 4,1 0,8
Boorvlak 2 6,0 4,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 5,0 5,5 3,0 4,5 3,5
Boorvlak 3 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 3,5 3,0 4,0 3,0 4,5 4,0 5,0

N.B. gem - gemiddelde
std - standaardafwijking
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TabeI3.}2 Carbonatatiediepte; gemiddelde meetwaarden (portland-vtiegasbeton).

Mengsel IVezel gehalte Gemiddelde carbonstatiediepte afwerkvlakken
kg/m'') !Berste meetsessie Tweede meetsessie

Ouderdom bij Aantal dagen Gemiddelde Ouderdom Aantal dagen Gemiddelde,
bij verhoogd waarde (mm) bij beproe- bij verhoogd waarde(mm)~proeven

rde:) COz-e:ehalte ven (dg) Cûz-gehalte
"0" 0 67 32 9,1

"1" 1 67 32 8,1
"2" 2 67 32 8,6
"3" 3 67 32 8,8

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde carbonatatiediepte boorvlakken
[kg/m") Eerste meetsessie Tweede meetsessie

~uderdom bij Aantal dagen Gemiddelde Ouderdom Aantal dagen Gemiddelde
~eproeven Dijverhoogd waarde(mm) ~ij beproe- bij verhoogd waarde (mm)
de:) COz-gehalte ~en (de:) Cûz-e:ehalte

"0" 0 67 32 2,9
"1" 1 67 32 2,3
"2" 2 67 32 2,9
"3" 3 67 32 4,3

3.3 Bespreking van de resultaten van het onderzoek aan portland-
vliegasbeton

Mechanische eigenschappen
In tabel 3.6 is een overzicht gegeven van de gemiddelde resultaten van de mechani-
sche beproevingen die zijn uitgevoerd afhankelijk van het vezelgehalte. Uit het
overzicht blijkt, dat bij het betonmengsel met een vezel gehalte van 3 kg/rn' een
enigszins lagere volumieke massa aanwezig is dan bij de overige mengsels. Naar
verwachting is dit geen rechtstreeks gevolg van het hoge vezelgehalte, maar een
afgeleid gevolg. Bij het betonmengsel met dit vezelgehalte was het kennelijk moei-
lijker om goed te verdichten. Dit effect komt terug bij de druksterktemetingen en de
splijttrekmetingen.

De metingen die na 64 dagen zijn uitgevoerd op beton dat was geëxposeerd aan
water met een temperatuur van 40 oe zijn representatief voor beton, dat onder nor-
male condities gedurende een periode van ongeveer 640 dagen (2 jaar) zou zijn
verhard. Dit beton heeft na deze conditionering een druksterkte die vergelijkbaar is
met de druksterkte van de andere mengsels.
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Weerstand tegen chloride- en kooldioxide-indringing
In de tabellen 3.10 en 3.11 zijn de gemiddelde resultaten van de indringingsproeven
verzameld. Op een ouderdom van 28 dagen of van 91 dagen is er nauwelijks verschil
in de specifieke weerstand van de verschillende mengsels. Als gevolg van de door-
gaande verharding neemt de specifieke weerstand vanaf 28 dagen naar 91 dagen met
een factor van ongever 2,5 toe. Na 64 dagen verharden bij 40 oe is de specifieke
weerstand afhankelijk van het vezelgehalte. De hogere waarden treden op bij de
lagere vezelgehalten.

Ten aanzien van de gemiddelde migratiecoëfficiënt blijkt, dat de migratiecoëfficiënt
met het toenemen van de verhardingstijd lager (gunstiger) wordt, doordat het beton
een dichtere structuur krijgt. Tussen 28 dagen verharden en 64 dagen in water van
40 oe (globaal 640 dagen) daalt de migratiecoëfficiënt ongeveer met een factor 5.
Ook hier komen de laagste waarden voor bij de lagere vezelgehalten. De verschillen
zijn niet erg significant. Uit tabel 3.9 volgt namelijk dat de spreidingsbreedte (hoog-
ste - laagste waarde) relatief groot is, er is dus sprake van een zwakke tendens.

De carbonatatieproeven zijn uitgevoerd bij een verhoogd e02-gehalte van 2 %
(m/m) en bij 20 oe en 65 % R.V .. Het kooldioxide gehalte is een factor 100 meer
dan het normale gehalte in de atmosfeer. De proeven zijn op die manier met een
factor 100 versneld. De meetresultaten na 32 dagen expositie (vergelijkbaar met
ongeveer I jaar onder atmosferische omstandigheden indringen van kooldioxide
geven voor de verschillende vezelgehalten vergelijkbare gemiddelde waarden voor
de carbonatatiediepte. Er is wel een significant verschil tussen de meetwaarden voor
de afwerkvlakken (gemiddeld ongeveer 9 mm)en voor de boorvlakken (gemiddeld
ongeveer 3 mm). Dit verschil hangt samen met de vervaardiging van de proefstuk-
ken. Tijdens het verblijf in de kist is een deel van het afwerkvlak niet afgedekt en
vindt uitdroging plaats. Bij gelijkblijvende omstandigheden mag verwacht worden,
dat na 365 dagen exposeren (vergelijkbaar met gemiddeld 100 jaar bij een niet
verhoogd kooldioxidegehalte ) de carbonatatiediepte bij de afwerkvlakken ongeveer
90 mm bedraagt en bij de boorvlakken 30mm. In de praktijk zal dit minder zijn,
omdat gedurende een deel van een jaar condensatie optreedt of de R.V. hoger is dan
65 %. De betreffende afwerkvlakken worden overigens in de praktijk niet aan kool-
dioxide geëxposeerd maar aan grondwater.
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4 Onderzoek aan het hoogovencementbeton

4.1 Toegepaste materialen

Hoogovencementbeton:
- Mengsel B9056: 0 kg polypropeeàvezels/m'
- Mengsel B9059: 1 kg pelyprepéeavezels/m"
- Mengsel B9060: 2 kgpelypropeeevezels/m'
- Mengsel B9062: 4 kg polypropeenvezelslm3

- Mengsel B9063: 6 kg polypropeenvezels/m3

CEM IIIIB 42,5 (CEMlJ); monstemummer T9023 voor de mengsels
met 0, 1 en 2 kg vezels per m3en T9038 voor de overige twee
mengsels
Addiment FM 951; monstemummer T8032
Gedroogd zand 04 mm; monstemummer T 9008
Gedroogd zand 0-1 mm; monstemummer T 9024

Grind: Gedroogde, gezeefde fracties 4-8 en 8-16 mm
Korrelgradering. in het AB-gebied
Overige: polypropeenvezels (Corfiben Monofilcement)

Cement:

Hulpstof:
Zand:

In tabel 4.1 zijn de normsterkten van het toegepaste cement weergegeven. Deze
normsterkten zijn bepaald conform NEN 3550; de uitvoering van de proef volgens
NEN-EN 196-1 (1995).

In tabel 4.2 en in figuur 4.1 is de korrelverdeling van het totale toeslagmateriaal
weergegeven.

Tabel 4.1: Normsterkten van de gebruikte cementmonsters

Cement Monstemummer Normsterkte(N/mm2
)

Meetwaarden Gemiddelde Standaardafwijking

CEM IIIIB 42,5 LHHS T9023 55,3 54,6 0,6

54,1

54,5
T9038 53,8 53,8 0,2

54,0
53,6 I
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Tabel 4.2: Cumulatieve zeefrest (%) van het toeslagmateriaal 0-16 mm (hoog-
ovencementbeton] .

Zeef(mm} Cumulatieve zeefdoorval (% VN)
Mengsel A-lijn B-lijn C-lijn

16 ° 5 -- --
8 27 40 24 12
4 55 64 44 26
2 61 79 58 38
1 69 88 68 51
0,5 83 93 80 67
0,25 96 97 92 82
0,125 100 -- -- --
Fm 4,91 -- -- --

Korrelverdeling toeslagmateriaal

0

1
-Ir-A-lijn

10 -i-B-Iijn

20

I[ -*""'C-lijn
30 I~ -Mengsel- 40 I.,•..ol::•.. 50•..

N•..
>•.. 60;::
Ol:;e 70
'"U

80

90

\00
0.125 0.25 0.5 2 4 8 16

Figuur 4.1: Korrelverdeling toegepast toeslagmateriaal (hoogovencementbeton).
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4.2 Wijze van aanmaak van de mengsels

De mengsels zijn op de volgende wijze aangemaakt:
afwegen zand en grind en in menger plaatsen,
oplossen van de polypropeenvezels in de helft van het aanmaakwater (alleen
mengsels 2 - 5)
toevoegen van de helft van het aanmaakwater met de vezels en goed doormen-
gen,
minimaal 5 minuten laten intrekken,
hulpstof toevoegen aan het aanmaakwater,
doseren cement en overig aanmaakwater (inclusief hulpstof) en voldoende
doormengen,
hij de mengsels met vezels is extra hulpstof gedoseerd om de mengsels voldoen-
de verwerkbaar te krijgen
meten zetmaat en schudmaat (de mengsels met 4 en met 6 kg vezels per m'
waren dusdanig stijf dat de schudmaat niet meetbaar was)
meten luchtgehalte en volumieke massa
aanmaak proefstukken

4.3 Aangemaakte proefstukken en nabehandeling proefstukken

Per mengsel zijn de volgende proefstukken aangemaakt:
17 kubussen met riblengte 150 mm
3 prisma's van 100 mm x 100 mm x 300 mm

De proefstukken zijn na aanmaak 24 uur opgeslagen onder plastic en vervolgens
ontkist. De proefstukken van de mengsels met 1 en 2 kg vezels per m3 verhardden
echter dusdanig traag dat er bij het entkisten schade aan de kubussen ontstond. Daar-
om is besloten de proefstukken pas na 48 uur te entkisten. De twee kubussen die
hierdoor zijn beschadigd zijn apart gemerkt. De reden van het vertragen is niet duide-
lijk.

4.4 Meagselsameasteätagen

De gegevens van de vijf aangemaakte mengsels zijn weergegeven in tabel 2.3. In deze
tabel staan ook de gegevens van de metingen aan de betonmengsels.
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Tabel 4.3: Samenstellingsgegevens van de mengsels {hoogovencementbeton).

~ngSelcOde B9056 B9059 B9060 B9062 B9063
zelgehalte (kg/m3

) 0 1 2 4 6
Stortdatum 10/27/99 11/9199· 1119/99 16111199 16111199
Cementgehalte (kg/m') 392 384 384 380 380

Watergehalte, incl. water in hulpstof (11m3
) 137 135 136 135 135

Water~cementfactor 0,350 0,351 0,353 0,356 0,356
Maximale korreldiameter 16 16 16 16 16
Zand (% VN van toeslag) 48 48 48 48 48
'% (VN) van toeslag) 52 52 52 52 52
~~dering AB AB AB AB AB
Addiment.FM 951 (% op eementmassa) 2,25 2,50 2,75 3,25 3,25
Gehalte fijn « 0,25 mm; 11m3

) 159 153 154 154 156

Zetmaat (mm) 220 60 10 10 0
Schudmaat (mm] 520 300 260 n.b. n.b.
Consistentiegebied 4 2 1 1 11

Volumieke massa mengsel (kg/m') 2410 2360 2360 2330 2330

Luchtgehalte (%) 1,3 2,7 2,9 2,8 2,2

4.5 Beproevingsschema

Onderstaand volgt een overzicht van de beproevingen die op de in het laboratorium
aangemaakte proefstukken worden uitgevoerd:
Druksterkte:

Op een ouderdom van 28 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
kubussen die vanaf het ontkisten in de vochtkamer zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 91 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
kubussen die vanaf het outkisten in de vochtkamer zijn opgeslagen
Op een ouderdom van 365 dagen de druksterkte in tweevoud; uitgevoerd op
kubussen die vanaf het ontkisten in de vochtkamer zijn opgeslagen (resultaten
nog niet beschikbaar
Op een ouderdom van 51 - 62 dagen, afhankelijk van de stortdatum, de druk-
sterkte in tweevoud; uitgevoerd op kubussen die na het entkisten 14 dagen in de
vochtkamer zijn opgeslagen en vervolgens in een aparte bak met kalkwater van
40 oe.

Weerstand tegen chloride-indringing, te bepalen met de RCM-test:
Op een ouderdom van 28 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie schij-
ven uit twee boorkernen die zijn geboord uit twee kubussen; de kubussen zijn
vanaf het entkisten in de vochtkamer opgeslagen, in een aparte bak met kalkwa-
ter.
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Op een ouderdom van 91 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie schij-
ven uit twee boorkernen die zijn geboord uit twee kubussen; de kubussen zijn
vanaf het ontlasten in de vochtkamer opgeslagen, in een aparte bak met kalkwa-
ter.
Op een ouderdom van 365 dagen de RCM in drievoud; uitgevoerd op drie schij-
ven uit twee boorkernen die zijn geboord uit twee kubussen; de kubussen zijn
vanaf het ontkisten in de vochtkamer opgeslagen, in een aparte bak met kalkwa-
ter. (resultaten nog niet beschikbaar)
Op een ouderdom van 51 62 dagen, afhankelijk van de stortdatum, de RCM in
drievoud; uitgevoerd op drie schijven uit twee boorkernen die zijn geboord uit
twee kubussen; de kubussen zijn na het ontkisten 14 dagen in de vochtkamer op-
geslagen en vervolgens in een aparte bak met kalkwater van 40 "C,

Weerstand tegen carbonatatie:
Op een ouderdom van 58 - 72 dagen, afhankelijk van de stortdatum, de carbo-
nasatiediepte in drievoud; uitgevoerd op drie prisma's die na het ontkisten eerst
14 dagen in de vochtkamer zijn opgeslagen, vervolgens 3 weken bij 20°C en 65
% RV en tenslotte 23 - 37 dagen, tot aan beproeven, in een klimaatkast bij 2 %
CO2•
Na 365 dagen de carbonatatiediepte in drievoud; uitgevoerd op de drie prisma's
die na 91 dagen zijn beproefd en daarna, tot aan beproeven, zijn teruggeplaatst in
de klimaatkast bij 2 % CO2 (resultaten nog niet beschikbaar).

4.6 Resultaten van het onderzoek in het lab van Materiaalkunde

In onderstaande tabellen staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

TabeI4.4: Volumieke massa en druksterkte op kubussen; individuele meetwaarden (hoogoven-
cementbeton)

Mengsel B9056; 0 kg vezels per m3

Proefstuk Ouderdom (dg) Volumieke massa (kglm3
) Druksterkte (N/mm2

)

Kubus 7 28 2370 76,1
8 2390 79,8
9 91 2370 83,8
10 2390 80,0

I 11 365 0 0,0
I

12 0 0,0
16 62 dg bij 40°C 2390 87,4 i

117 I 2380 82,2
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Mengsel B9059; 1 kg vezels per m'
Kubus 7 28 2350 790

8 2380 80,1
9 91 2350 77,6
10* 2340 76,7
11 365 0 0,0
12* 0 0,0
16 58 bij 40 oe 2350 84,2
17 2340 84,9

Mengsel B9060; 2 kg vezels per m3

Kubus? 28 2360 75,8
8 2350 746
9 91 2340 73,8
10 2350 722
11 365 0 0,0
12 0 0,0
16 58 bil 40°C 2370 84,2
17 2340 81,4

[Mengsel B9062; 4 kg vezels per m3

Kubus 7 28 2310 80,0
8 2330 74,9
9 91 2340 75,2
10 2330 77,2
11 365 0 0,0
12 0 0,0
16 51 bii 40 oe 2350 80,6
17 2300 78,2

'Mengsel B9063; 6 kg vezels per m3

Kubus 7 28 2340 73,2
8 2330 71,4

I9 91 2340 72,9
10 2330 74,8

I
11 365 0 0,0
12 0 0,0
16 51 bij 40 oe 2350 74,6

I 17 2350 78,0
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Tabel 4.5: Volumieke massa en druksterkte op kubussen; gemiddelde waarden (hoogovence-
mentbeton).

Mengsel Vezelgehalte (kg/rrr') Gemiddelde volumieke massa op .. dagen (N/mm2
)

28 91 365 x bij 40 oe
89056 0 2380 2380 0 2385
89059 1 2365 2345 0 2345
89060 2 2355 2345 0 2355
89062 4 2320 2335 0 2325
89063 6 2335 2335 0 2350
Mengsel Vezelgehalte (kg/m3

) Gemiddelde druksterkte op .. dagen (N/mm2
)

28 91 365 x bij 40 oe
89056 0 78,0 81,9 0,0 84,8
89059 1 79,6 77,2 0,0 84,6
89060 2 75,2 73,0 0,0 82,8
89062 4 77,5 76,2 0,0 79,4
89063 6 72,3 73,9 0,0 76,3

Tabel 4.6: Weerstand tegen chloride-indringing op een ouderdom van 28 dagen; individu-
ele meetwaarden (hoogovencementbeton}.

Mengsel 89056; 0 kg vezels per m3
- 28 dagen

Proefstuk Specifieke weerstand beton (Ohm m) Migratiecoëfficiënt (10-12 m2/s)

Kubus la 334 2,2
1b 325 2,1
2a 358 2,4

Mengsel 89059; 1 kg vezels per m' - 28 dagen

Kubus la 333 3,0
I 1b 299 3,3I

2a 348 3,2

Mengsel 89060; 2 kg vezels per m' - 28 dagen

Kubus la 353 I 2,5

lb 332 2,4

2a 288 2,2 I

Mengsel 89062; 4 kg vezels per m3
- 28 dagen

Kubus la 381 1,7
lb 367 2,1
2a 363 1,9

Mengsel 89063; 6 kg vezels per m3
- 28 dagen

Kubus la 348 2,2
I

1b 349 3,1

2a 338 3,2
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Tabel 4.7: Weerstand tegen chloride-indringing op een ouderdom van 51 - 62 dagen, na
opslag in 40°C; individuele meetwaarden (hoogavencementbeton),

Mengsel B9056; 0 kg vezels per m' - 62 dagen

Proefstuk Specifieke weerstand beton (Ohm m) Migratiecoëfficiënt (10-12m2/s)

Kubus la 802 1,4

Ib 867 0,8
2a 806 0,7

Mengsel B9059; 1 kg vezels per m3
- 58 dagen

Kubus la 441 1,1

Ib 131 1,2

2a 287 1,2

Mengsel B9060; 2 kg vezels per m3
- 58 dagen

Kubus la 350 1,3

Ib 330 1,3

2a 592 1,2

Mengsel B9062; 4 kg vezels per m3 - 51 dagen

Kubus la 803 1,0
Ib 700 1,4

2a 830 0,9
Mengsel B9063; 6 kg vezels per m3

- 51 dagen

Kubus la 719 1,1

lb 561 1,1

2a 676 0,7

Tabel 4.8: Weerstand tegen chloride-indringing op een ouderdom van 91 dagen; individu-
ele meetwaarden (hoogovencementbeton),

Proefstuk Specifieke weerstand (Ohm m) Migratiecoëfficiënt (I0-12 m2/s)

Mengsel B9056; 0 kg vezels per m3
- 91 dagen

Kubus 3a 510 1,7
3b 215 1,4
4a 492 1,4

Mengsel B9059; 1 kg vezels per m3 - 91 dagen
!Kubus 3a 536 0,8

3b 364 2,2
4a 239 2,2

Mengsel B9060; 2 kg vezels per m3 - 91 dagen
Kubus 3a 576 1,1

3b 102 2,3
4a 195 2,3
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Mengsel B9062; 4 kg vezels per m' - 91 dagen
Kubus 3a 260 2,2

3b 197 1,5
4a 259 1,6

Mengsel B9063; 6 kg vezels per m3
- 91 dagen

Kubus 3a 127 2,8
3b 483 2,6
4a 182 1,8

Tabel 4.9: Weerstand tegen chloride-indringing; gemiddelde waarden (hoogovencementbeton)

Mengsel Vezelgehalte (kglm3
) Gemiddelde ~pecifîeke weerstand beton (Ohm m)

28 91 365 x bii40 oe
B9056 0 339 406 0 825
B9059 1 327 380 0 286
B9060 2 324 291 0 424
B9062 4 370 239 0 778
B9063 6 345 264 0 652
Mengsel Vezelgehalte (kg/m") Gemiddelde migratiecoëfficiënt (l0·12 m2/s)

28 91 365 x bij 40 oe
B9056 0 2,2 1,5 0,0 1,0
B9059 1 3,2 1,7 0,0 1,2
B9060 2 2,4 1,9 0,0 1,3
B9062 4 1,9 1,8 0,0 1,1
B9063 6 2,8 2,4 0,0 1,0
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Tabel 4.10: Carbonatatiediepte Op een ouderdom van 72 dagen, waarvan 37 dagen bij
verhoogd CO;rgehalte; individuele meetwaarden (hoogovencementbeton}

IB9056: Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 72 dagen, waarvan 37 dagen bij verhoogd CO2-gehalte
zonder polypropeenvezels

PI P2 P3
1 12 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

Afwerkvlak 0,5 O,S 0,5 0,5 O,S 0,0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 0,3
Kistvlak 1 1,0 1,5 2,0 2,0 1,7 0,3 1,0 1,5 1,0 1,0 1,2 0,2 1,0 3,0 l,S 2,0 1,5 0,6
Kistvlak 2 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 l,S 1,0 2,0 1,5 1,5

Kistvlak3 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0
BOO59: Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 59 dagen, waarvan 24 dagen bij verhoogd CO2-gehalte

I k~~m3polypropeenvezel
PI P2 P3
1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

Afwerkvlak 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kistvlak 1 1,5 0,5 2,0 0,5 1,8 1,1 1,5 1,5 1,5 0,5 1,1 0,6 1,0 1,5 1,5 3,0 1,3 0,7
Kistvlak2 1,0 2,5 2,0 1,5 0,5 2,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,0
Kistvlak 3 3,5 4,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5

BOO60: Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 59 dagen, waarvan 24 dagen bij verhoogd CO2-gehalte
: 2 kg/m' oolypropeenvezel

I PI P2 P3
1 2 3 4 gem std I 2 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std

Afwerkvlak 0,0 0,5 !OO 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,0 0,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3,
Kistvlak 1 2,0 0,5 0,5 2,5 1,2 0,6 1,5 1,5 i.s 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,2 0,6
Kistvlak2 1,0 1,0 1,5 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 0,5 1,5
Kistvlak 3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,0 1,5 0,0 2,0 1,5 0,5
189062: Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 59 dagen, waarvan 24 dagen bij verhoogd CO2-gehalte

4 kg m3 1JV~(",,.opeenvezel
PI P2 P3

I 1 2 3 4 gemjstd I 2 3 4 gem std 11 2 3 4 gem stdI

Afwerkvlak 0,5 0,5 ,1,0 0,5 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,3
Kistvlak 1 10,0 1,5 2,0 0,5 1,0 0,7 3,5 2,0 0,5 1,5 1,3 1,0 1 0 2,5 1,0 3,5 1,5 1,1
Kistvlak2 0;5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 1,0 11,0
Kistvlak 3 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0 i.s
B9063: Carbonatatièdiepte (mm) op een ouderdom van 59 dagen, waarvan 24 dagen bij verhoogd COrgehalte
~ 6 kg/m3 polypfopeenveze1

Ip1 P2 P3
1 2 3 4 gemjstd 1 2 3 .4 gem std 1 2 3 gem std

Afwerkv 5 1,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,3
Kistvlak 1 0 0 05 1,0 0,0 0,2 0,3 05 0,0 0,0 1,0 0,6 0,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,6
Kistvlak2 00 0,0 0,0 0,0 0,0 LO 0,0 0,0 0,0 0,0
Kistvlak 3 0,0 , 0,5 i.s 1,0 0,0 2,5 1,0 1,0 1,5 0,0
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Tabel 4.11: Carbonatatiediepte op een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij
verhoogd COrgehalte; individuele meetwaarden (hoogovencementbeton)

IB9056: r 'r O' 1.Ik"otm"

Rl >
1

Afwerkvlak 2.0
Kistvlak 1 13,0· ~,!

Kistvlak 2 t,
Kistvlak 3 12
B9059: r i

1 1 ..•..•.
l,\c""ru~

PI

• (rnm) op een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij verhoogd CO2-gehalte
eenvezel

3 4
1,5 i.s
2,5 2,5
2,5 4,0
2,0 1,5

(mm),
opeenvezel

P2 P3
1 2 3 4 gem 1 2 3 4
2,0 1.2..- 2,5 1,5 1,8 1,5 2,0 2,0 1 5
2,0 2.L 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 i.s
3,0 2,0 2,0 5,0 2,5 2 0 2,5 2,0
2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0

een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij verhoogd CO2-gehalte

••.••• P2 P3
12. 3 4 gem std 1 2 3 4 gem std 1 2 3 4

Afwerkvlak ,0 00 0,0 1,0 0,3 O,S 1,5 0,0 2,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KistvlakI S 1 2,0 2,0 2,1 0,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,0 0,5 1,5 2,5 2,0 2,0
Kistvlak2 2,0 2, 1,5 2,5 2,5 1,0 i.s i.s 25 2,0 2,0 3,0
Kistvlak 3 r.s 3,0 2,0 2,5 i.s 2,0 2,0 2,5 4,5 2,0 i.s 1,5
B9060: Carbonatatiediepte (mm) op een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij verhoogd COz-gehalte

2 kglulpolypropeenvezel
PI P2 P3
1 2 3 4 !gemstd 1 2 3 4 [gemstd 1 2 3 4

Afwerkvlak 0,0 0,5 2,0 3,0 1,4 1,4 2,5 3,0 2,0 1,5 2,3 0,6 1,5 0,5 0,0 2,0

~::~:~ ~ ~ ~:~ ~:~ 2,1 1,4 ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ 12,1 0,7 ~ ~'~ ~:~ ~:~
Kistvlak3 ~ i.s 2,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 i.s 2,5 1,5
IB9062: Carbonatatiediepte(rnm) op een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij verhoogd CO2-gehalte

4 kg Jm3polypropeenvezel
'PI P2 P3

~;<:.:: .2i:':5.L 14',5
5
~1"'~5I~~1~11:'~5~:~ l!:~:,~I:TE 4l,,'0:~:~ !:~~~

L .4,J 6,0 8,0 9,0 3,0 1,5 9,0
3 4,0 3,5 2,5 3,0 4,0 3,5 3,0 30 4,0 2,5 20 2,5

B9063: Carbonatatiediepte (rnm) op een ouderdom van 91 dagen, waarvan 56 dagen bij verhoogd COrgehalte
6 kgm31lo1yPropeenvezel

PI
1 2 3 4
5 5 4,5 5,0 0,5
2,5 3,0 3,5 2,0
13,0 5,5 5,0 2,0
14,0 1,5 05 0,5

j;l;em std
1,60,3
2,4 0,6

Afwerkvlak
Kistvlak 1
Kistvlak2
Kistvlak 3

Ij;I;emstd
3,9 2,3
2,8 1,6

P2
1
4,0
1,5
2,5
2,5

4 Ij;I;emstd
0,5 2,9 1,8
3,0 2,6 1,4
3,0
2,0

P3
1 2 3 4
4,0 2,5 3,0 0,5
2,5 2,0 4,0 3,5
4,0 3,0 2,0 1,5
2,0 1,5 2,5 3,0

2 3
2,5 ~
0,5 2,5
3,5 5,0
4,5 0,5

gem std
1,8 0,3
2,2 0,3

gem std
0,0 0,0
2,3 0,8

gem std
1,0 0,9
2,2 0,9

zem std
1,4 0,9
3,1 2,0

gem std
2,5 1,5
2,6 0,9
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Tabel 4.11: Carbonatatiediepte afwerkvlakken. gemiddelde meetwaarden (hoog-
ovencementbeton)

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde carbonatatiediente afwerkvlakken (mm)
(kg/m") Eerste meetsessie

Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
beoroeven (dz) CO2-gehalte

B9frS6 0 72 37 0,8
B9059 1 59 24 0,1
B9060 2 59 24 0,3
B9062 4 58 23 0,3
B9063 6 58 23 0,3
Mengsel Vezelgehalte Tweede meetsessie

(kg/m") Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
benroeven (dil) COrgehalte

B9056 0 91 56 1,7
B90S9 1 91 56 0,4
B9060 2 91 56 1,5
B9062 4 91 56 1,1
B9063 6 91 56 3 1
Mengsel Vezelgehalte Derde meetsessie

(kg/rrr') Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
beproeven (dil) C~-gehalte

B9056 0 365 330
B9059 1 365 330
B9060 2 365 330
B9062 4 365 330
B9063 6 365 330
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Tabel 4.12: Carbonatatiediepte kistvlakken; gemiddelde meetwaarden (hoogovencement-
beton).

Mengsel Vezelgehalte Gemiddelde earbonatatiediepte kistvlakken
(kg/m") Eerste meetsessie

Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
beproeven (dg) CO2-gehalte (dg)

B9056 0 72 37 1,4
B9059 1 59 24 1,4

139060 2 59 24 1,3
B9062 4 58 23 1.3

B9063 6 58 23 0,4
Mengsel Vezel gehalte Tweede meetsessie

(kg/m") Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
beproeven (dg) COz-gehalte (dg)

B9056 0 91 56 2,4

B9059 1 91 56 2,1
B9060 2 91 56 2,1
B9062 4 91 56 3,4

,B9063 6 91 56 2,7
Mengsel Vezelgehalte Derde meetsessie

(kg/m") Ouderdom bij Aantal dagen bij verhoogd Gemiddelde waarde (mm)
beproeven (dg) CO2-gehalte (dg)

B9056 0 365 330
139059 1 365 330
B9060 2 365 330
B9062 4 365 330
B9063 6 365 330

4.7 Bespreking van de resultaten van het onderzoek aan hoogovence-
mentbeton

Mechanische eigenschappen
In tabel 4.5 is een overzicht gegeven van de gemiddelde resultaten van de mechani-
sche beproevingen die zijn uitgevoerd afhankelijk van het vezelgehalte. Uit het
overzicht blijkt, dat bij het betonmengsel met hogere vezelgehalten enigszins lagere
volumieke massa's aanwezig zijn dan bij de overige mengsels. Naar verwachting is
dit geen rechtstreeks gevolg van het hoge vezelgehalte, maar een afgeleid gevolg.
Bij het betonmengsel met hogere vezel gehalten was het kennelijk moeilijker om
goed te verdichten. Dit effect komt terug bij de druksterktemetingen en de splijt-
trekmetingen.
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De metingen die na 64 dagen zijn uitgevoerd op beton dat was geëxposeerd aan
water met een temperatuur van 40 oe zijn representatief voor beton, dat onder nor-
male condities gedurende een periode van ongeveer 640 dagen (2 jaar) zou zijn
verhard. Dit beton heeft na deze conditionering een volumieke massa en een druk-
sterkte die ook afnemen met het toenemen van het vezelgehalte.

Weerstand tegen chloride- en kooldioxide-indringing
In de tabellen 4.9 en 4.10 zijn de gemiddelde resultaten van de indringingsproeven
verzameld. Op een ouderdom van 28 dagen of van 91 dagen verloopt de gemiddelde
specifieke weerstand grillig met het vezèlgehalte. Er is geen duidelijke tendens. Het
valt op, dat de specifieke weerstand op een ouderdom van 91 dagen zelfs lager is
dan na 28 dagen. Als gevolg van doorverharden van het beton, zouden hogere waar-
den gevonden moeten worden. De individuele meetwaarden uit tabel 4.8 geven een
aanwijzing voor een mogelijke oorzaak. Er zijn per combinatie van parameters
steeds drie proeven uitgevoerd. De spreiding tussen deze resultaten is groot (oplo-
pende tot een factor 6 tussen de hoogste en de laagste waarde). Dit verschil hangt
waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van grillig verdeelde grote verdichtings-
poriën.

Als gevolg van de doorgaande verharding neemt de specifieke weerstand vanaf 28
dagen naar 64 dagen in water van 40 oe met een factor van ongeveer 1,8 toe.

Ten aanzien van de gemiddelde migratiecoëfficiënt blijkt, dat de migratiecoëfficiënt
met het toenemen van de verhardingstijd lager (gunstiger) wordt, doordat het beton
een dichtere structuur krijgt. Tussen 28 dagen verharden en 64 dagen in water van
40 oe (globaal 640 dagen) daalt de migratiecoëfficiënt ongeveer met een factor 2,2.
Dit is, zoals ook werd verwacht, minder dan bij het portland-vliegasbeton. De vlieg-
as in het portland-vliegasbeton reageert trager dan de slak in het hoogovencement-
beton. De gemiddelde resultaten na 64 dagen verharden in water van 40 oe zijn
fractioneel beter dan bij het portland-vliegasbeton.

De carbonatatieproeven zijn uitgevoerd bij een verhoogd e02-gehalte van 2 %
(mlm) en bij 20 oe en 65 % RV .. Het kooldioxide gehalte is een factor 100 meer
dan het normale gehalte in de atmosfeer. De proeven zijn op die manier met een
factor 100 versneld. De meetresultaten na 32 en na 56 dagen expositie (vergelijkbaar
met respectievelijk ongeveer 1 jaar en 2 jaar onder atmosferische omstandigheden
indringen van kooldioxide geven voor de verschillende vezelgehalten vergelijkbare
gemiddelde waarden voor de carbonatatiediepte. De verschillen die ogenschijnlijk
aanwezig zijn, zijn het gevolg van de onnauwkeurigheid die onvermijdelijk is bij
dergelijke lage waarden.

Bij deze carbonatarieproeven is ook een verschil aanwezig tussen de waarden voor
de kistvlakken en deafwerkvlakken. Tegen de verwachting in is de carbonaratie-
diepte voor de afwerkvlakken geringer dan voor de kistvlakken, zij het dat ook hier
weer geldt dat de meetwaarden relatief laag zijn.
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5 Bespreking en conclusies

Uit onderzoek is bekend dat beton waarin polypropeenvezels zijn verwerkt een
gunstiger gedrag ten aanzien van het verschijnsel spatten bij brand vertoont dan
soortgelijk beton zonder vezels. Dit beeld is bevestigd door recent brandonderzoek
op betonnen tunnelsegmenten, die vervaardigd waren van beton met portlandcement
en vliegas [Both 2000].

Uit Braziliaans onderzoek [Segre 1997] aan beton met polypropeenvezels kwam
naar voren dat dergelijke vezels ineen cementmatrix enlof in zeewater niet stabiel
zijn. Dat zou betekenen dat het beton op den duur een steeds openere structuur
krijgt, waardoor de duurzaamheid, voor degradaties die samenhangen met transport-
processen, zou afnemen. Voor toepassingen zoals betonnen linings van boortunnels
is dat ongewenst. Om meer inzicht te verkrijgen in dit fenomeen is een literatuurstu-
die uitgevoerd naar de stabiliteit van polypropeenvezels in beton. Voorts is experi-
menteelonderzoek verricht aan een tweetal hoogwaardige betonsoorten om na te
gaan of het toevoegen van vezels invloed heeft op de transporteigenschappen voor
het indringen van chloride of kooldioxide in het beton.

Uit de literatuurstudie kwam naar voren, dat de uitvoering van het onderzoek [Segre
1997] enige onduidelijkheden bevat. Dit betreft met name de vraag of het vezelmate-
riaal van te voren is verouderd of niet. Onderzoek naar de druksterkte van beton met
en zonder vezels en al dan niet voorverouderde vezels geeft geen duidelijke indicatie
voor enige invloed van vezels. Desalniettemin wordt de conclusie getrokken dat het
toevoegen van voorverouderde vezels tot een lagere druksterkte leidt. Hierbij kan
worden opgemerkt dat verwacht mag worden dat het toevoegen van polypropeenve-
zels nauwelijks invloed zal hebben op de druksterkte van beton. De hoeveelheid
vezel is beperkt en de elasticiteitsmodulus is gering in vergelijking met beton. De
bijdrage aan de krachtwerking in beton dat op druk wordt belast kan daardoor niet
wezenlijk zijn. In onderzoek worden soms wel geringe verschillen gemeten. maar
die hangen samen met de veranderde waterbehoefte en verwerking van het beton
met vezels in vergelijking tot beton zonder vezels.

Ervaringen met het toepassen van polypropeen in combinatie met beton zijn in het
algemeen gunstig. De heersende opvatting is dan ook, dat beton met goed gestabili-
seerde vezels niet verouderen als het blootgesteld wordt aan gematigde temperatu-
ren, zoals in een tunnelwand (globaal 15 oe). Polypropeen vezels in beton dat onder
water verkeert (hetgeen in belangrijke mate geldt voor het beton in een tunnellining
die onder het grondwaterniveau zit, zullen nagenoeg geen veroudering vertonen als
gevolg van auto-oxidatie door gebrek aan zuurstof. De omstandigheden in het beton
van een tunnellining zijn daarmee relatief gunstig voor het bereiken van een lange
levensduur.

Een belangrijke mogelijkheid voor verbetering van de levensduur van polypropeen-
vezels in beton is het toepassen van de juiste stabilisator in het vervaardigingapro-
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ces. Bij de vezels, die zijn toegepast in het onderhavige duurzaamheidsonderzoek, is
gebruik gemaakt van een polymere BAS-stabilisator die een hoge potentie heeft
voor het verlengen van de levensduur van de vezels.

De conclusies van [Segre 1997] ten aanzien van de stabiliteit van polypropeenvezels
in beton sluiten niet goed aan bij de algemene ervaring met het gebruik van polypro-
peen in beton. Een van de rapporteurs van het artikel [Segre 1997] heeft op verzoek
van de auteur van dit rapport nog eens bevestigd dat het gebruik van polypropeenve-
zels in beton af te raden is. Nieuwe motieven zijn daarbij niet naar voren gekomen.

Om meer zekerheid te krijgen ten aanzien van de duurzaamheid van polypropeenve-
zels in beton zou nader experimenteel onderzoek moeten worden verricht. Dat
onderzoek zou uitspraken moeten doen over een gemiddelde periode van 200 tot 300
jaar. Deze proeven zouden onder versnelde omstandigheden moeten worden uitge-
voerd. De mogelijkheden voor versnellen zijn echter beperkt, omdat er sprake is van
niet-lineaire processen in de tijd.

Voor wat de stabiliteit van polypropeenvezels in beton voor tunnellinings betreft is
naar de mening van TNO op dit ogenblik geen harde informatie beschikbaar waarom
getwijfeld zou moeten worden aan de duurzaamheid van deze toepassing. De expo-
sitie in de tunnel is gematigd en de betreffende vezels zijn goed gestabiliseerd. Het
onderzoek [Segre 1997] vormt op dit ogenblik het belangrijkste argument om af te
zien van deze toepassing. Er kunnen echter de nodige vraagtekens worden gezet bij
de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd.

Nader onderzoek naar de duurzaamheid van polypropeenvezels zou de uitspraak ten
aanzien van de stabiliteit van de vezels in het beton en in zout water betrouwbaarder
kunnen maken. Dergelijk onderzoek vergt echter meer tijd dan beschikbaar is voor-
dat een besluit moet worden genomen over de toepassing van polypropeenvezels in
de lining van de Groene Hart Tunnel.

In het rapport is ook verslag gedaan van onderzoek naar de invloed van de vezels op
een aantal belangrijke eigenschappen van beton. Er zijn twee hoogwaardige beton-
soorten onderzocht, te weten een beton op basis van portlandcement en vliegas en
een beton op basis van hoogovencement.

Het beton op basis van portlandcement en vliegas is vervaardigd bij Beton Fabriek
Terneuzen (BTF), waar ook de tunnelsegmenten van de Westersehelde Tunnel
worden vervaardigd. Het beton is daarbij in de vorm van segmenten geproduceerd.
Ten behoeve van het onderzoek zijn uit deze segmenten beproevingscilinders ge-
boord. De resterende delen zijn gebruikt voor onderzoek naar het spatgedrag bij
brand [Both 2000]. Het beton op basis van hoogovencement is in het Betontechno-
logisch Laboratorium van TNO Bouw vervaardigd. Het onderzoek zal zich uitstrek-
ken over een periode van een jaar.



TNO·rapport

200Q-ST·MK·ROO62101 4S van 56

- volumieke massa
- druksterkte
- splijttreksterkte
- specifieke elektrische weerstand
- migratiecoëfficiënt voor het indringen van chloride
- mate van carbonatatie.
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In figuur 5.1 en figuur 5.2 is voor het portland-vliegasbeton en het hoogovence-
mentbeton de weerstand en de migratiecoëfficiënt gegeven als functie van het vezel-
gehalte. Dit is gedaan voor beton met een ouderdom van 28 dagen en voor het beton
dat gedurende 50 dagen is verhard in warm water met een temperatuur van 40°C.
Het blijkt dat bij langere verharding de weerstand toeneemt (met name bij het port-
land-vliegasbeton) en de migratiecoëfficiënt af. Dit is geheel volgens verwachting.
Er is geen significante invloed zichtbaar van het vezelgehalte.

Er zijn dus geen veranderingen opgetreden die invloed zouden kunnen hebben op de
duurzaamheid van de beide onderzochte betonsoorten. Deze betonsoorten zijn voor
dit onderzoek geselecteerd vanwege de dichte structuur. Verwacht mag worden dat
juist bij een dichte structuur eventuele nadelige invloeden van de vezels het duide-
lijkst naar voren zullen komen. Voor het overige zijn de beide onderzochte beton-
soorten niet specifiek geselecteerd, daarom mag verwacht worden dat de resultaten
van het onderzoek representatief zijn voor betonsoorten met een dichte structuur.

Een deel van het onderzoek is uitgevoerd op beton dat bij een temperatuur van 40°C
is verhard onder water. Als gevolg van dergelijke omstandigheden wordt de verhar-
ding van het beton versneld. Het aldus verharde beton is representatief voor onge-
veer 640 dagen ouderdom. Ook bij deze ouderdom werden geen veranderingen in de
eerder genoemde materiaaleigenschappen vastgesteld.

De voorlopige eindconclusie van het onderzoek is, dat het toepassen van polyprop-
eenvezels in beton met een dichte structuur geen nadelige gevolgen heeft voor de
weerstand tegen het indringen van chloride of kooldioxide. Uit literatuurgegevens
blijkt dat het wel van belang is dat bij het vervaardigen van de vezels een goede
stabilisator wordt toegepast. In de Confiber monofilamentvezels, die in het experi-
mentele deel van het onderzoek zijn toegepast, is een goede stabilisator (HAS)
toegepast.

TNO Bouw
Divisie Bouwtee
Afdeling Mate .
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gypsum surrounded the surface of the SC paniele. The adsorpnon of superplaslicizer 10

SC partrele surface decreased by 40% because of a decrease of the specific surface area
and iocallzation of the illletslitial phase with gypsum. These support the facr that SC
concrete was highly f1uidwith a smal! dosage of superplaslicizer compared 10 NPC. The
hear evolution amount of SC up 10 72 h was smaller by 25% than thar of NPC. This low
activiiy al initia I hydranon comributes 10 the creation of high f1uidilYof SC.
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ENVIRONMENTS AGGRESSIVE 1'0 CEMENT·BASED MATERlALS
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ABSTRAC;T
Isotactic polypropylene (PPi) äbers were lefl in :-laOH. H2SO,. symheric
seawater, und cement-wüh-water solutions al different temperatures and ex-
posure times. Intrared microspectroscopy was used 10 follow Ihe formation of
degradation products, Cement-with-wuter Was the most uggressive bath for
the nbers. causing marked oxidation after 100 days exposure: ulso. the mo-
lecular weight of PPi increused as determined by viscosimetry. MO'111f test
specimens containing PPi fibers andexposed 10 CO2• syntheuc seawater, nOl!

MgSO. 0.25M showed u decrease in compressive strength after 260 days, the
compressive streng lh of rnortar test specimens containmg 0.75 kg m -) of PPi
fibers irradiated wüh ultraviolet radietion was roughly 10% lower than Ihul of
the control specimen. uüer only 60 days in water. © 1998 Elsevier Science
LId

Inlroduclion

The use of isotactic polypropylene (PPil fibers in cement-based matenals has increased in
recent years as a subsuune I'Of mineral and metallic ûbers and as an alternative wny 10

improve the mechanica 1propernes of Ihis matenals (1-4).
Potypropylene is tairlv n.:sislam 10 cbernicat ageRls such as acids, alkalis. and salts (5.6).

However, all nutural and symneuc polyrners are subjeereu 10 deteriorutu.n upon exposure 10

the environment. as a result of lrreverstble changes in the composuion und structure of
polymer molecules (7.8).
The mechanism of polypropylene degradauon has been extensively studied (7-I-ll This

polyrner has a low reststance 10 mermooxidanve and photooxidauve degradauon (Fig. 1I
(9.121. The most frequently occurring photo-lnduced chemical degradauon of polyrners are
chain scission and cross-linking. with coneomuant formation of oxygen-coruaining tune-
tionul groups such as carbonyl, carboxyl, hydroxyl. und peroxides. whicb can be assessed
easily by IR spectroscopy; Ihe (mil or extent of degradation of polymers has been measured
by monitoring the buildup of oxldauon products (7.10.13.14).

In me case of cross-linking, lhe molecular weight of the polymer increases wiih increasing
'!"
'"i'i::J
tll'To whom correspondence should he addressed,
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FIG. I.
Polypropyiene photooxidation scheme.

dose until a three-dimensional netwerk is formed. When scission predominales in an irradi-
ared polymer, the molecular weight deercases as dose increases. In some cases. asolid
polymer may be transformed into u low molecular ftuid (3).
Photooxidative degradation of PPi fibers in cement matrices is nor 10 be expected.

However, in the présence of aggressive environments and long exposure times, thermooxi-
dative processes may have signiûcam rare even al room temperature. The aim of this work
is 10 study the longterm response of PPi fibers exposed 10 environments aggressive 10
cement-based materials.

Experlmenlal

Ponland cement type CP !I-E32. PPi fibers 20 mm in length trom Vulkan do Brasil, and
analytical grade reagems were used.
Aggressive media. consisting of baths containing cement-with-water, sulfurie acid JO M.

I M. and 0.1 M. NaOH 0.1 M. synthetic seawarer. and water (control) were used. The
cement-with-water bath was obtained mixing water and enough CP !I-E32 cement 10saturate
the solution and stirring al room température for 48 h; the tinal pH was 12.7. The NaOH
solution was used as a comparative bath 10cement-with-water. A saturared solurion of NaCI
;tau ~1gS0-l was uscd .1S simulated se.iwnter.

Prior 10use, the fibers were washed with water and then with sugar eane ethanol. The tibers
were introduced in 600-mL beukers containing the rest soluuons and kept at 4 :!: 2°C. 25 :!:
SoC. and 50 :!: 2°C for 230 days.

In a separate experiment. PPi fibers were irradiated with ultraviolet (UV) radiauon for 24.
48. and 72 h using a mereury lamp wilhout external jacket 10obtain maximum degradation
values in this experimenral condirions. A Perkin Elmer 16PC FT-IR spectrometer with an
optical microscope was used 10 colteet all rhe intrared spectra by transmission. The band
areas were calculated using the software IROM (Infrared Data Manager).
For the viscosimetrie analysis, ASTM 02857-70 was followed, Solutions of äbers in

p-xylene were prepared in different concemrarions Ihrou.gh stirring and healing al approxi-
malely 120·C. Flow tirnes were obtained using a Canaon-Fenske visoometer. A therrnosta-
tized oil bath al 100 :!: j·C was used,
Mortar lest specimens were casred following Brazilian Standard (ABNT COU666942:

waler/cement ratio 0.48 and graded sand/cemenr ratio 3.0) using 0.75 kg m -3 of flbers, Por
the test specimens, synthetic seawater, MgS04 O.25M. carbon dioxide. and water (control)
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TABLE I

Relalive collèllntnWOll$Qf4e~ionprodllCts inPPi
libers after uv irradialionas a fullction of time
of exposure. obtained from intrared analysis
by band area integration using the 840 cm -I

band area as referenee, Results of triplicates,

Exposure
Relative band area

time 1712 cm-I 1672.1$40cm-1 3570·3088 cm -,

0 0.22 0.22 0.57

24 0.57 0.80 1.1:!
48 0.79 0.88 2.74

72 0.88 0.96 3.06

were used as aggressive environments. Compressive strength measurements (ABNT
COU666942) were made at four different ages up 10 260 days. Also. tesr specimens were
made using fibers irradiated with UV radialion for 12 h; the lest specimens were left in water
for 60 days. A reference lest specimen (without ûbers) and a control test specimen (with
untreated fibers) were used,

Results aod Discussioo

The formation of degradation products in the PPi tibers after UV irradiauon was followed
through intrared microspeclroscopy (\5.16). The values of the areas for the bands al 1712
cm-I. 1672-1540 cm-I. and 3570-3088 cm -I were caiculated. These bands can be aurib-
uted as follows: at 1712 cm -I. a narrow band appears thaI is churacreristic of carbonyl
groups; belween 1672 and 1540 cm-I. a broad band appears thaI should include the
absorption of carboxylate ions, as weil as double bonds and even a1dehides; in the 3570 10
3088 cm - 1 band. lhe absorption of hydroxyl groups is expected, In order 10 correct tor
variuuons in sample thickness, it is usual 10 m"~SIIl" the areas of 11;1: bands rel.uive 10 a
reference band whose intenstry does nol vary wuh oxidation ( 17). The mmo al 840 cm - I was
used as reference. Table I shows the overall data obtained,
The same measurements were perforrned with the tibers left hl the uggressive baths, The

areus of the bands al 1746 cm-I and 1718-1524 cm-I were used, The observed band shift
is expected, because the relative concentruuon of the various carbonyl-type groups is allered
with respect 10 UV degradation. In Ihis case. the formanon of hydroxyl produels was nol
fellewed due 10the possibility of residual humidity in the samples. Flgure 2 shows the resuhs
for fibers left in cernem-with-water bath.
The presence of carbonyl groups was observed a14·C and room temperarure, even at early

times of exposure. A different mechanism of degradation is found aISO·C. because a
decrease in the formation of carbonyl groups happens simuttuneously with lift inerease in the
tormanen of other degradation prOducls.probllbly byeonversion (for lnstaaee, from carbonyl
to carboxyl groups). The results oblained for the other baths are sbown in Table 2.
The degradation extent in the fibersleft in the cement-witb·w8Ier bath is unexpectedly

higher than for Ihe otner baths. The same degradation behavier as in the cement-with-water
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TABLE 4
Compressive strength Ma function of lI~e for
test specimens prepared wlth tibets irradiared
with UV radlation for 12 h, reference test
specimens (without flbers) and control test

specimens (with untreated obers).
Average of three experiments,

Specimen

Compressive Strenglh (MPa)

28·days aged 6O.days aged

reference
control

with irradialed obers

34.0 I
34.9 0.1
35.4 0.3

39.6 :t 0.1
39.0:t 0.7
34.9 :t 0.5

is unexpectedly higher than in the other baths. Moreover. two mechanisms of degradntion are
apparent: Olie at 4·C and room temperature anû the otner at 50·C. Because 110 correlatioo cao
be found with the degradation observed in the alkaline bath, it can be assumed that the metal
ions contained in the cement solonon acted, in some way, as degradation catalysts for PPi.
This result and the lowering of the compressive strength also observed indicates that the

use of PPi fibers ma)' be interesting only if short-time effects are expected.
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FIG. 3.
Varintion coefficients as a function of exposure time for test specimens lef! in water (control)
(__ ), carbon dioxide (-T-). synthetic senwater (•.•..•..•.. ). und MgSO. 0.25 M (..•.•... ).
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FIG. 2.
Relauve concentrations of degradation products in PPi tibets left in cement-wuh-wnter bath
as a tunetion of time of exposure al 4 :!:: lOC(-4-), 25 :!:: 5°C (•...•.•.• J. and 50 :!:: 2°C
(•.•••• J. Data from FT·IR measurements al (a) 1746 cm-I and (h) 1718-1524 cm-I. using
the 840 cm -I band area as reference. Average of lWO experiments.

bath was observed for the tibers left in the ether aggressive baths. except for H1SO. 10 M.
where the formation of carbonyl groups is observed also al 50 oe. As expected, the
concentratien of degradation products for the fibers left in all the aggressive baths is lower
than the maximum valnes obtained for irradiated fibers.

Another degradation parameter studled was the molecular weight varintion. Table 3 shows
the results obtained for PPi fibers exposed to UV radierion and 10 cement-with-water bath.

A different mechanism of degradation is again apparent for fibers left in the cement-wüh-
water bath. because an increase in the molecular weight was observed. The formanon of
cross-linking in the poiymer structure is prooably the reason.

Monar test specimens conraining PPi flbers were also studled. Cornpressive strength
measurements of the 28· and öû-days aged lest specimens with ribers exposcd to UV
radlation tor 12 h were performed. These test specimens are intended to sirnulare aged
ordinary specimens containing PPi tibers, because it was shown thai the ribers will be
degraded inside the cement matrix. Results are shown in Table 4.

Cornpressive strength measurements for rhe specimens lef! in the aggressive environments
were perforrned, The values of compressive strength for lest specimens without fibers in each
exposure time were used as reference. The rauo belween compressive strength values and
reierenee was calculated and named varietion coefficieru. Results are snown in Figure 3.

The cornpressive strength of the mortar test specimens conraining irradiated PPi fibers
showed a signiticant reduction even at so short a time as 60 days, Besides, the behavier of
me compressive streng th in ether aggressive media shows a tendency 10 mercase in short-
time aged specimens bUI deercases even after only 250 days.
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TABLE 2

Relative concentratonsof degradatWn produetsin Pl'i
ti~leftin WateftCOOtI0I), H-aS(h10 M, .IM, and

0.1 M, NaOH 0.1 M, andsyn!hetic seawarer for 230 days
al different temperamres, obtained from intrared analysis by

band area integration using tbe 840 cm -I band area
as reterence. Resuhs of triplicates.

Relative band area
Aggressive Temperature

bath ("C) 17.r(, cm" 17111.I52.rclII I

water 4:t:! 009 IW5

(comrol) 25 :t 5 0.07 0.10

50:t2 0.05 0

4:t2 0.13 0.11

NaOh 0.1 M 25:t5 0.19 0

50 :t 2 O.().r o.u
synthetic sea .r:t2 0.13 om

water 25 :t 5 0.13 0.06

50 :t 2 0.08 0.27

4:t2 0.20 0

H,SO, 10 M 25:!: 5 0.19 0

50:!: 2 0.19 0

4:!::! 0.20 0

H,SO, I M 25:!: 5 0.22 0
50:t 2 0.05 0.51
.r:!:2 0.20 0.0-1

H,SO, 0.1 M 25:t5 0.17 0

50::: 2 0.03 0.90

Conc!usions

As expected. tong-term exposure of PPi ribers In aggressive environments causcd polyrner
degraduuon. However, the extent of the degrudation observed in the cement-with·water bath

TABLE 3
Molecular weight of fibers 10 UV radialion
and to cemenr-wun-water bath at 4°C as a

function of aggressive environment.
Average of three experiments.

Aggressive
environment

Exposure
time Ni, (tg'mol-I)

control
UV
UV

cemenl·witb~waler

o
24 h
72h

150 <!ays

13-1:!: 3
37;:; 1
b.d.i."

159;:; I

'l>
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§
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*below derecuon limll
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ABSTRACT
Portland cemeat-based composites containing two formulaaons offibrillated
networks of polypropylene film have been subjeered to natura! weathering,
storage in laboratory air, and storage under water for periods of up to 18 years.
The durability of the polypropylene nbers in these conditions has been
evaIuated by tensile tests on the composite, which has enabled the change in
sttength of the polymer with time to he determined. Excellent sttength reten-
tion has been found, wbich gives increased confidence in the long-term
stability of polypropylene as a cement reinforcemem whether used inside
buildings or in smsetures exposed to the westher. © 1998 Elsevier Science
Led

Introduction

Polypropylene fibers are widely used in Portland cement-based products. both in fine grained
mortars and in mass concrete. The fibers, which range in diameter or thickness from 15 to 80
!-Lm,may be monofilament or fibrillated film, cbopped or connnuous. and may iraprove me
properties of me composite inboth the fresh and hardened states. Durability of the fiber is of
00 censequence for improvement of the properties of fresh concrete, but may be of crucial
importance to the maintenance of hardened properties where the expected lifespan of the
stmctures may well be in excess of 30 years.
The mechanisms of degradation of pelypropylene by oxidation are well established. as are

commercial chemical stabilizers mat retard or prevent oxidation. The effeetiveness of such
stabilizers in cement products bas been examined (I) using the standerd Arrhenius equation
at temperatures up to 140°C. It was shown that 0.25% of commercial antioxidants by weight
of nim should give Iifetimes weU in excess of 30 years at normal temperamees. However,
Gysling (2) found tbat this procedure predicted longer lifetimes than were actually obtained,
and there are a numOOr of additionaI complicating factors in the predictioa of in-service
lifetime when the fieees are contained in a cracked cement matrix subjeered to namral
weatbering. In this case, the composite may be saturated with water for a significant time,
which, altbougb.reducing the amount of oxygen teaching the polymer, could have an advesse
effect if me stabilizers used are able to be leached out. Also, the cracks may allow ready
access ofoxygen 10 the fiber, with the additional possibility of irradiation by ultraviolet (UV)
light near the crack surface. Another significant factor found with other fiber-reinforeed

1809
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cements (3) is the growth over many years of large Ca(OH)2 crystals adjacent to me fiber
celIlent interfaces. which can cause fiber fracture either due te Iocal fiber damage or to matrix
densification prevendag fiber pullout at cracks.

Due to the eomptexity of me reactions involved and other potentlal mechanica! factors that
may affect the strengm of thesethin fibers in cement and concrete. it was considered that the
assumption of an Arrhenius plot may not be generallyaccepted as valid for predieave
pl,@oses in civi! engineering applications. Therefore, a reai-time test program was initiared
in 197911980 to exanune me change with time of tensilestrength aadstraia to failure of the
polymer in cement mertar under taree exposure conditionsand in me cracked and uncracked
states,

Test Program

Polypropylene films

Two types of stretehed and enenred polypropylene films were used supplied in 1978 by
Bridon Fibers & Plastics Ltd. Film type A (code named 19521R117) conrained only thermal
srabilizers for processing purposes. whereas film type B (code named 19521R1I9) contained
thermal stabilîzers plus a high UV stabilizer to proteet againsr possible anack by UV light and
improve the tesisrance to oxidation, The films were fibrillated (Fig. 1) to enable easy
penetration of cement rnortar and had a hairy texture te promore bond with the cement paste.

Some eharacteristics of the film fibers are shown in Table 1. the speeific surface areas
having been determined by Montedison Sp.a, by tae absorption of krypton gas at 77 K. In
Table 1. the quored film strengtas were determined from tests on the composite at 28 days,
The elastie moduli were determined from the films alone over the strain range expected in the
composite, the lower moduli being measured at higher strains,

I
Manufacture and testlag ot specimens

FuU details were described previously (4); hence, only a brief summary is presesred in this
paper.

The mortar matrix coasisted of ordinary Portland cement. pulverised fuel ash, and sand in
thé proportions 1.0:0.25:0.19. respectively, witha total water-to-cemear ratio of 0.34 and
2.4% by weight of cement of Melment LW. a salfonated melamine superplastieizer,

About 350 specimens. 300 mm long by 25 mm wide and nominally 6 mm thiek, were cut
from 30 separate sheets. The sheets. which were laid up by hand, contained 51 layers of film
networks. 34 layers being in the test direction and 17 layers at right angies to this, giving a
film volume of aoout6% in the test direction and 3% in the orthogeaal direetion. The actual
film volume was determined for each specimen by acid dissolution in diluted hydrochloric
acid after testing te failure,

All tests were eerried out in uniaxial teesion using an Insnon 1122 testing machine, the
strains being measured by a clip-on strain measuring device outparing to X-Y-Y recorders.
The rate of loading was controlled by the strain rare. which was about 4% per minute. All
specimens that reached 5% strain were unloaded to check whether strain recovery varied with
time and exposure condinons. The crack spacing was determined after failure, using a
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Fibrillation pattem of film type A.

microscope. and the values for crack spacing were used to calculate the fiber-matrix bond
streagth,
Half of the specimens were precracked, The cracking procedure involved the application

of a tensile strain of 0.5%, which resalted in 22 cracks in the lOO-mm strain measuring length,
with an average crack widtb of 7 tLm after unloading to a residual stram of about 0.16%.

TABU I
Film classification,

Film type

Elastic
Mod.E
(GPa)

Unopened
film width
(mm)

Nominal
thickness

(j.1.m)

43

SUt
frequency
(slitslmm)

Specific surfaee
(rnrrr' per mm")

19521RI17
Type A
I9521RI19
Type B

5.8 to 2.9 95 4.10 482

Strength
(MPa)

276

5.2 to 2.8 90 47 4.26 564 279
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Three exposure condhions were selected, ene in namral weatbering conditions at the
:Building Research Establishment exposure site at Garston, Hertfordshire, one in laboratory
air at tbe University of SUITey,and tbe tbird consisting of a smaller number of samples stored
under water at 2û<lC.

Test ages were I, 7. aad 13 months. 2. 3, 5, 9. or 10 years, and 17 or 18 years depending
on tbe exposure eendition. Eigbt specimens were tested for each fiber typeand exposure
condition at eacb age, with balf of me specimens beingprecrack.ed exeept for the under water
storage coadnion,

Basis of Fiber Strength Determination

Althougb the tensile strengtb of oriented polymer films may be determined by cutting strips
from tbeunfibrillated filmand loading to failure, tbe strengtb of tbe same film aftel' it has
been fibrillated is mucb more difficult to assess accurately. Tbere are many hairs or fibers
(Fig. I) that are partly detaehed from tbe main elements and.tberefore. it is not possible to
produce an equal stress in all· of the.elements when loading in a tensile machine.

However, if tbe polymer is bound into a cement matrix. me loose ends are weIl bonded
mechanically into tbe matrix (4), wllieh tben cm be used as tbc load transterdevice. Af ter
cracking. the stress in tbecompositeat a crack. is completely sustained by me fibers:
therefore. tbe film strengtbs can be determined provided the fiber cross-secticaal area is
known. This procedure has tbe advantage tbat tbe fibers are tested in tbeirnaturally aged state
witbin tbe matrix. as they would be at failure in a practicallipplication.

This approach can only be used when the critical fiber volume is exceeded, where "critical
fiber volume" is defined as tbat volume of fiber tbat. aftel' matrix cracking, will support tbc
load that the composite sustained befere cracking.

In this investigation. the critica1fiber volume at all ages was generally exceeded at the first
few cracks, but in some cases for film B undernatural weathering, rnatrlxcracking at higher
stresses producedfilm fJ:acturebefere multiple cracking was complete. Wbere tbc strain at failure
of the compositeexceeded 5%, matrix cracking was complete for all exposure conditions and
the maximum loadcould be directly converted into tbc ultimate strengtb oftae film.

A rypical tensile stress-strain curve for a composite witb weU in exeess of tbecritical fiber
volume aftel' 18 years of natural weathering at the Building Research Station is shown in
Figure 2. Tbe initially almost vertical portion represents tbe stiffness of tbe uncracked matrix.
This is followed by a region up tOabout 4% strain where thematrix is cracking. wim eaeh sudden
rednetion in stress representing a matrix crack witb loeal fiber extension across the crack at
a grester rate than tbe cress-head movement of me testing machine.Tbe excellent resilience
of tbc fiber after tbis longperiod of time is demonstrated by the unloading curve from 5%
strain and subsequent reloading to failure. The ultimatecomposite failure Straln in this case
was about 6.4%. andthe fiber maximum stress was determined from the maximum load,

In contrast, Figure 3 shows the tensile stress-straia curve for a compositecontaining film
tYpe B, which contains only marginally above me critica! fiber volume and fails at about
1.2% stram. This does not necessarHy itnply that me failure strain of tbc polypropytene has
decreased, beeause the composite failure strain cannot be used to determine fiber faitare
strain until well after multiple cracking of the matrix is completed,
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FIG. 2.
Typical teasile stress-strain curve for a cornposite containing more man the critica! fiber
volume after 18 years of natura! weathering. Film type A. Fiber volume in the stress direction
is 6.32%.

Results and Discussion

Film strength

The varianon in film strength with time under various exposure condinons is shown in
Figures 4 and 5. For extemai exposure (Fig. 4) there was apparently about a 10% redaction

10

Stress

(MPa)

5

o
012

Strain (%)

FIG. 3.
Typica] tensite stress-srrein curve for a cornposite containing about the critica! fiber volume
after 18 years of namral weathering. Film type B. Fiber volume in the stress direction is
5.21%.
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FIG. 4.
The effect of natura! weather for up to 18 years on the strength of the potypropylene film.
Error bars denote 95% confidence limits,

in film strength at 18 years for film A and about 19% redeetion in strength for film B,
although the latter had shown no change between 10 and 18 years. These differences are
significant at the 95% confidence level. In the case of these exrernally weathered samples, the
tOP surface of the cement paste in some samples had dissolved away locally (Fig. 6),
exposing the top one or two layers of film to UV aaack and chain scission (Fig. 7). Although
severe. this was only a local effect that had not occurred in the bulk composite where the
films were completely surrounded by cement paste, but nevertheless would have had a srnall
effect on the strength results.

The srrengths for film A stored under water (Fig. 5) showed little strength change over 18
years, whereas there was about a 10%change in strength for film B. The results for both films
in laboratory air slorage (Fig. 5) were very similar to these stored under water.

No ether data have been found in the lirerature for measurements of the strength of
polypropyleae ûbers in a cement matrix over sueh long time scales. The performance of film
A without UV stabilizers bas proved marginally beller than film B with UV stabilizers so thar
the shielding effect of the cement matrix, even at cracks, has been more than suffieient to
enable the cheaper film (A) to be used, The factors affecting the long-term film strength in
cement subjected to different exposure conditioas are so complex that it is not possible to
state with any confidence an explanation for the differences in performance between the two
fibers,

Bond strength

Polypropylene has virtually no physicochemical bonding with cement paste, but nevertheless
excellent mechanica! bond bas been achieved by penetratien of the cement hydratien
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FIG. 5.
The effect of inside storage for up to 17 years or under water sicrage for 18 years on the
strength of the polypropylene film. Error bars denote 95% confidence limits.

products through the macro- and microslits in the film. which give high speeific surface area,
and around the hairy, partly detached elements. It might be expeeted that these bonds would
increase with time as the cement hydration products densify at the interfacial region.
Snrprisingly, however, bond strength determined from crack spacing (5) was found to remain
constant at about O.4MPa regardless of time or exposure condition. This implies that fiber slip

Composite sample after testing sbowing locaI dissolving of the cement surface exposing the
reinforcing fibers.
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.Loeal damage tofi.bers eXllfOSe:d

may he eoetrolled mostly by shearing wimin me film elements themselves, which would be
unaffected by changes in me matrix. Photographic evidence to support this hypothesis has
been obtained by Obno and Hannant (6) so that me measured bond strengths may depend on
the intermelecular shear strengths ofthe aligned polymer ehains, whieh are namrally time
stable and do not depend on the matrix microstructare.

Toughness of thecomposite

Toughness depends on me area under the teasile stress-strain curve (7), and because failure
strains have remained in excess of 5% for both films at all ages and weathering condinons
exeept forfilm B in natural weamenng, the long-term toughness has been verytime staale.
Values for tougbness inexcess of700 kl/m3aretypieal in eomparison withabout 5.5 kl/m3

foeasbestos-cement, which bas been anotber widely used fiber-reinforeed cement product.
The long-term tougbness provided by polypropylene nerworks has been validared in practical
applications by 10 years of use of cerrugated sneeting (8).

Conclusions

1. In the cement composite.the strength of polypropytene film type A, wnich had no
additives apart hom processing additives, had decreased by about 10% over 18 years of
natura1 weathenng. There was vistuálly 00 change in the strength of this film after 18
years under water and about a 15% rednetion in streagth after 17 years in dry air. Film
type B, which contained a high UV srabiäzer, was generally slightly wesker than type
A with a strength rednetion in naturel weetbering of 19% between 1 month and 10 years,
but no further redeetion between 10 and 18 years, Af ter 17 years in laboratory air, the
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strength reduction was 12%, whereas under water there was a 13% reduction at 5 years
and no further change between .5 years and 18 years.

2. Bond strengtb between polypropylene and cement was relatively unaffeeted by exposure
condition or time for periods up to 18 years.

3. The use ofpolypropyleneasa reinforcement to cement products has been shown to give
excellent toughness and strengtb 10 the composite over many years, thus giving increased
contidence inthe long-term stability of polypropylene in a cementitious environment.
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DURABILITY OF PROPYLENE FIBRES IN CONCRETE
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ABSTRACT
Experimental approach for estimating the long-
term durability of high tenacity polypropylene
fibres in cement and concrete. For well stabi-
lized pp-fibre material the durability at nor-
mal ambient temperatures seems extraordinary
good.
Key words: fibre degradation, accelerated
weathering tests, Arrhenius plot, antioxydants,
activation energy.

1. INTRODUCTION

Fibre concrete as structural material has been through different
stages of development over the years. Today it seems fully accept-
ed that this composite material - if it is made in the right way
- is a high quality type of concrete with a reliable tensile
strength and with substantially improved toughness and durability
in comparison with ordinary plain concrete.
The use of steel fibres for mixing into concrete started about
1960. Alkali resistant glass fibres - primarily used for spray-
ing-up with a neat Portland cement matrix - were introduced some
ten years later and have had great success, for very thin-walled
structures first of all. But both these fibres are quite expen-
s.f.ve and that has been a limitation, no doubt, to the marketing
of such FRC-materials. Furthermore there has been some durability
problems with GRC-materials, (glass fibre reinforced cementitious
materials}.
About 1970, the first types of plastic fibre were introduced on
the FRC-market, the "Caricrete"-fibre developed by Zonsveld. It
is a heavy cross-section polypropylene fibre or yarn (6.000 to
65.000 Denier, i.e. 0.7 to 7.2 grIm) primarily mixed into concrete
for improving the impact resistance of the material.
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soIlUi!five years later a so-called high tenacity polypropylene
fH:ire was introduced as replacem.ent fibre for asbestos cement-
like material as weIl asfor ordinary fibre concrete, /1/, /2/.
MU~hinterest has been focused on this new type of synthetic
fipre because of its high specific fibre surface and good mechan-
iCill.proper ties in combination with a very reasonable volume
pr.+ce. But what aboutthe durability? Weallknow that steel
fib:res will corrode near thesurface of theconcreteand that
even the best types of AIt-glass fibres are not fullyalkali re-
si.stant.Will the syntheti.c fibres stay better on that point?

ttiswell known that polypropylene has an extremely good resist-
anc:e againstmost types of chemica! attack but, onthe other hand,
itwill beattacked over the years byoxydation, especially in
cOJ.llbinati.onwith ultraviolet light • Whatwill be the result then
wh~n the pp-fibres are embedded in a cementitious matrix?

ThE;!seproblems have been examined for about six years now in ac-
ce).erated tests at elevated temperatures. The first results of
these tests wiH be presented at theend of this paper ..

2. TESTSATELEVATEDTEMPERATURES

Synthetic fibres are more sensible to high and low temperatures
than steel and glass fibres. At very low temperature most plastic
materials become brittie and at high temperatures the elastic mo-
dulus of all thermoplastics is drastically reduced.

Series of tests have been carried through with FRC-plate material
reinforced with the high tenacHy pp-fibre mentioned above (from
Danakion, formerJac. Holm, Varde, Denmark) and with a neat port-
land cement matrix. The tests were carr.ied through at different
te;mperatures ranging from +200 C to +1400/1800 C. (Hending tests at
maximum1400 C, impact tests at maximum1800 C). The test p.i.eoes
had a plate thickness of about 6 mmo 12 mm, 30 Denier polypropy-
lene fibres*} were used and the fibre/cement weight-ratio was
4.7%. Af·ter thorough mixing with surplus water (and a smearing
add.itive; Methocel· 228, 0.3% on the dry weight of cement) the
mixture WaS de-watered On a plane vacuum filter, the filter cake
befng finallypressedbetween two platens (Q = 10 MPa) during the
setting period of the cement (16 hours at 200 Cl. During mixing
thewater/cement ratio was 1.20, af ter de-watering and pressing
it.was between 0.20 and 0.25. The volume concentration Vf of pp-
fibres in the plates made in this way was about 10%giving an
PRC-material with extraordinary high modulus of rupture and im-
pact strength.

For each series of plates 3 test pLece s . 230 x 45 x 6 mmwere cut
out for bending tests and 6 päece s e 70 x 20 x 6 mmfor impact tests.
All test pieces for handing were equipped with two electric strain

*) KRENITfibres from Danakion, Varde, Denmark.
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Fig. 1 10 tons Instron test-
ing machine with cooling and
heatingequipment for making
bending tests at constant
temperatures in the range:
T20~ C to +1400 C.

gauges (Type ABK, 17 mm) in the mid-span for determining the
edge strain in tension and in compression during the test.

2.1 Bending tests

The testing machine (lOtons Instron) was equipped wi th a special
well insulated constant temperature box with coils for heating
and cooling and with a thermostate for keeping the temperature
constant, see Fig. 1. After the test piece had been fixed correct-
ly in the machine for four point bending the box was closed and
the heating or cooling system was put on. Within approximately
one hour the testing temperature was reached, and this was then
kept constant "over night" (min. 16 hours) before the bending
test was carried through. In these bending tests the full stress!
strain curves were registered on a 2-pen x/y-recorder. The test
re~;ults are shown on the diagram Fig. 2. It will be seen that the
modulus of rupture, og , is only slightly decreasing in the tempe-
rature range from +200 to 1200 C (approximately 20% strength reduction
at 1200 C). At higher temperatures the strength drops dramatical-
ly. No doubt the fibres are now rapidly loosing strength and elas-
tic modulus.

The elastic modulus of the FRC-material also decreases with in-
creasing temperature (35-40% reduction from +200 to 1200 C) but
this material property is stabilized for higher temperatures.
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Fig. 2 Modulus of rupture,
cr (~ M/W), and elastic mo-
dRlus in bending, Eb ' for
6 mm FRC-plate material
tested at different tempe-
ratures. Polypropylene
fibre reinforcement:
Vf ~ 10 vol-%. (Dimensions
in mm).200

These tests were carried out in a somewhat different and simpier
manner. As each test only takes a few seconds each test piece
was just taken out from the insulated box (with a metal grip),
quickly placed in the impact machine and tested.

The impact test results are shown in the diagram Fig. 3. It will
be seen that this material property is kept practically constant
up to about 1100-1200 C. Af ter that it also drops dramatically
when approaching the melting point of the fibre, (approximately
1650 C) •

3. ACCELERATED DURABILITY TESTS

Weathering degradation of a plastic material as polypropylene is
primarily caused by oxidation. The process is UV-catalyzed but it
could also be drastically slowed down by mixing into the polyole-
fin raw material,moderate amounts of UV-stabilizers and anti-
oxydants.
The rate of reaction of these degradation processes is strongly
affected by the temgerature, following the Arrhenius equation:
rate ~ constant x e 7RT , in which E is the activation energy



TNQ.rapport

2000-BT -Ml<-R0062t01 A.19 van 25

Bijlage A

- 147 -

14
S. kj I m2

10

-re 0 40

6

I
Impact

ITl ~;'I~~[ty:vs= 3.4m/sec

2 6t~ m:?2l
y SO , A

~~
Tèmparnture , °C

4

80 120 160

Fig. 3 Izod impact
strength, S , for 6 mm
polypropylene fibre rein-
forced plate material test-
ed at different tempera-
tures. (Dimensions in mm) .200

(Calories per Mol), and R is the gas constant (1.98 Cal/Mol/oK) .
The rate constant is temperature independent as long as no tempe-
rature discontinuity point is passed (as the melting point or
glass pOint f.inst. of the material examined).
So the process can be analyzed at
the range of discontinuity points
tude of the activation energy E
the rate of degradation at normal
predicted by extrapolation.

elevated temperatures (within
mentioned) and when the magni-
for the system is established
ambient temperatures could be

Two series of accelerated tests at elevated temperatures have
been carried through with polypropylene fibre raw material con-
taining different types and different amounts of antioxydants
and UV-stabilizers.
The first series were carried out at the laboratories of Ciba-
Geigy, Switzerland, some twelve years ago. These tests were made
at rather high temperatures: 900-1200 C and so they were finished
within quite a short period (less than a year) •
The second series is carried out at the laboratories of Danaklon
(former Jacob Holm, Varde) and DEF (Dansk Eternit-Fabrik, Aalborg)
incollaboration with ABK (Afdelingen for Bierende Konstruktioner,
DTH, Lyngby). These tests were started up in December 1980 as
part of an industrial Ph.D.-study (Dansk erhvervsforskerprojekt
EF 108, Anders Staf Hansen) • They are carried out at a somewhat
lower temperature level than the above-mentioned tests: 600-900
C, and they will most likely have to run ten or twenty years more
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Fig. 4 Arrhenius diagram showing results from accelerated tests
at elevated temperatures for estimating the durability
of polypropylene fibres at ordinary ambient temperatures.

before the loss in material properties (tensile strength and ul-
timate elongation at rupture) is of the same order of magnitude
at the lowest temperature as it was after four to six years at
the highest temperature.

3.1 Tests in the temperature range: 90° - 120° C

The test pieces consisted of 30 ~m thick and 20 mm wide extruded
polypropylene tape material. Each test piece was 200 mm long. All
pieces were fixed with one end in the top of a heating oven hang-
~g free with a weight of a few grammes fixed to the other end.
All test pieces in one series were placed in this way in the same
oven. The temperature in the different ovens was kept constant at
90°, 100°, 1100 and 120° C, respectively, and there was a con-
stant, slow air circulation in all ovens to keep similar condi-
tiens to oxidation for all test pieces in the tatal test set-up.
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Fig. 5 Micro-photo of cross section in a fibre bundie of high
tenacit.y polypropylene split fibres {100 x}.

Lifetime for the material at a certain temperature level was
defined as the time from start until the test piece broke
("burned over") so that part of it was falling down.
In these tests only polypropylene raw material containing stabil-
izing addit.ive was used {IRGASTAB 2002, produced by CG, Basel} •
Four different levels of this additive were tried (weight-% of
additive: 0.04%, 0.06%, 0.08% and 0.10%).
The lifetime at 900 C ranged from 102 to 223 days and at 1200 C
from 10 to 23 days as appears from the dia.gram Fig. 4, lower
lett hand corner . (For pure polypropylene with no stabilizing
additive the degradation process would have been some 20-40 times
taster. Lifetime at 1200 C would presumeably have been between 6
and 12 hours only). As the diagram giyes the lifetime in log-
scale on the y-axis and is linear in T on the x-axis the experi-
mental plots will fall on st.raight lines provided the react.ion
follows the Arrhenius law. It will furt.her be seen that the ac-
tivation energy E of the process is given directly as the slope
of this straight line.
As appears from the diagram the degredation process seems to fol-
low the Arrhenius equation and the activation energy for the sys-
tem is of the order of 20.000 Cal/Mol. (This value has also been
est.imated by other specialists on the field).

3.2 Tests in the temperature range: 600 - 900 C

These tests are carried out on high-tenacity fibre material from
the polypropylene fibre production at Danaklon, Varde. Each test
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p.bice is a rowing of fibre bundle taken from the production line
aft.eerstretching and fibrillat.ing the extruded pp-tape just be-
fo);'ethe Hnal chopping into short fibres. 'I'herowing material
isweighing 2.3 grIm (23,000 dtex) and consists of approximately
600 individual fibres from the fibrUlation process. (The fibres
haye a rectangular cross sectionas they are made by fibrillating
~e •.•stretched tapewith fast rotatingneedle rollers. Tape thick-
neas ,.".30p.m,fibre width varying between approximately 40 p.m
and 400 ll1n with an average width of about 140 lllIl , see Fig. 5).
The fibre rowings arehangin9.down in bassins where theyare im-
~!:,sed inconcentrated Portland cementsubstrate,saturated with
oxy'gen froma stream of .finelY dispersed air bubbles .(atlnOspheric
ai;) constantly pumped through theliquid. The liquid inthe dif-
ferent bassins is k.eptat a·constant temperature of 600, 750 and
gORC, respectively, forthe three different series. At different
tilneintervals samples of the roving material are taken up, wash-
edand dried and then tested fortensile strength and ultimate
tensile straining at rupture. These mat.erial properties are then
cplllJ?aredwith the same propert.ies for the roving material at
stárt of the test be·fore any ageing had taken place (zero-tests).
The total test set-up consists of twelveseries of roving mate-
rial of different types, six made from pure polypropylene raw
~terial without anyAO-additive and six made from pp-raw mate-
dal with antioxydant additive (totally 0.4 weight-% of a two-
component mixture of commercial antioxydants and UV-stabilizers.
'l'hecomposition and amount of this additive has been caosen by

Tensile strength retention: O'tjO'o .%

'50 t-~-
High tenocity polypropylene
with 0.4% -wt antioxydont

I

90·

100

75

25

1 2 5 10
Exposure time. dcys

100 1000 5000

Fig. 6 Development of the tensile strength of plastic fibre
rovings in accelerated tests at elevated temperatures
(600, 750 and 900 C). Fibre material: Polypropylene
containing 0.4% antioxydant additive.
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Fig. 7 Development of the tensile strength of plastic fibre
rovings in accelerated tests at elevated temperatures
(60°, 75° and 90° C). Fibre material: Polypropylene with-
out antioxydant additive.

the producers). The tests.were started up in December 1980 and so
they have been running now for totally 7 years. The time inter-
,vals at which samples of the different types of roving have been
taken up and tested have been the following, all taken from the
day of starting: 1:7 days, 2:28, 3:63, 4:112, 5:343, 6:700,
7:1400 and 8:2251 days. (Last mentioned only at 90° C and only
for material containing antioxydants) .
The test results are shown in the diagrams Fig. 6 and Fig. 7. It
witt be seen that for the first 1-2 years of exposure the tensile
strength of the fibre material was practically unchanged. After
that the tensile strength has dropped, but still after four years
(1400 days) thestrength reduction, for material with AO-additive,
was only about 10% at 60° C, 18% at 75° C and 31% at 90° C. For
polypropylene fibres without AO-additive the strength reduction,
espec.ially at higher temperatures, was more drqmatic: 38% reduc-
tion at 75° C and 79% at 90° C.
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Fig. 8 SEM-photo of po-
lypropylene fibres with
antioxydant additive af-
ter 1400 days immersion
at 900 C in concentrated
Portland cement substrate
saturated with oxygen,
(1.430x). (Residual
tensile strength:
ot/oo = 0.70).

A comparison between the two research series in chapter 3.1 and
3.2 gives us a first possibility for predicting the lifetime of
the high-tenacity polypropylene fibres at normal ambient tempe-
ratures when used as reinforcement in a cementitious matrix. For
this purpose four points from the last-mentioned tests have been
plotted in the diagram Fig. 4. Point " 2 and 3 are showing the
average test results at the three different temperatures after
four years exposure (1400 days), representing an average tensile
strength reduction of 31% (point 1), 18% (point 2) and 10%
(point 3) for polypropylene roving material containing AO-addi-
tive. POint 4 is representing an average strength reduction of
53% for the same material after 2251 days exposure, see diagram
Fig. 6.

Fig. 9 SEM-photo of po-
lypropylene fibres with-
out antioxydant additive
after 1400 days immersion
at 900 C in concentrated
Portland cement substrate
saturated with oxygen,
(1.430 x). (Residual
tensile strength:
ot/a = 0.09).o
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From this it is.possible now to make a first estimate of the
str~ngth reduction of polypropylene fibres in a cementitious ma-
trix.at ordinary ambient temperatures, say an average temperature
overthe year being 200 C.
For this purpose two Arrhenius-lines are shown in the diagram
withtwo different values for the activation energy: E = 20.000
cal/Mol (which is the most probable value for this reaction sys-
tem)<and an absolute lowest value for such reactions: E 'n =
12.0op Cal/MoL (Suggested by the polyolefin specialist~at Ciba-
Geigy, Switzerland).

It will be seen that for pp-fibres with AO-additive the most pes-
simistic estimate is about 50 years lifetime for a first signi-
ficaritstrength reduction of about 7-10%. Even after 100-200
years the strength reduction should not be more than some 30-50%
for material with the tyPe and amount of additive used in the
production of these pp-fibres.
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Bijlage B ReM-proef

Beschrijving van de proef

De RCM test is uitgevoerd volgens de Nordie NT BUILD Proposal 'cm Rapid
Test for determination of chloride diffusivity in concrete' (geen serienummer, [2,3}).
De tekst van de Nordic Proposal is integraal opgenomen in Bijlage C. Het principe
van de RCM test is als volgt. Cilindrische betonproefstukken worden in een vloei-
stofdichte kunststofomhulling geplaatst op zodanige wijze dat de onderzijde gelijk is
aan de kunststofomhuUing terwijl aan de bovenzijde de kunststof omhulling nog
uitsteekt. Aan de bovenzijde van het betonproefstuk, in de kunststofomhulling,
wordt een chloridevrije oplossing geplaatst, terwijl aan de onderzijde een chloride-
houdende oplossing wordt geplaatst. Over het betonproefstuk wordt vervolgens een
spanningsverschil aangebracht. Hierdoor dringen chloride-ionen vanuit de onderzij-
de van het proefstuk zeer snel het beton binnen. De proefopstelling is schematisch
weergegeven in Figuur A.6.1.

+ Potential
(De)

a

h

b

c
d f

e 9

a: vloeistof dichte kunststof omhulling
b: oplossing van 0,2 M KOR
c: rvs plaat (anode)
d: betonproefstuk
e: oplossing van 3-10 % NaCI in 0,2 M KOR
f: rvs plaat (kathode)
g: kunststof ondersteuning om proefstuk schuin te zetten, zodat gas kan ont-

wijken
h: container

Figuur A. 6. 1Schematisch weergave van de ReM-opstelling

De spanning die over het proefstuk wordt aangebracht is afhankelijk van de initiële
stroom die door het proefstuk loopt. Uit de initiële stroom wordt, naast de toe te
passen spanning, ook de tijdsduur van beproeving bepaald volgens de Nordie NT
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Build Proposal. De tijdsduur is zodanig dat het te verwachtte chloride-indringfront
halverwege het proefstuk ligt.

Na de geforceerde indringing van chloride wordt de betoncilinder in de lengterich-
ting gespleten en wordt de indringdiepte bepaald met behulp van een kleurreactie
(0,1 M AgN03). Hierbij wordt alleen het front tot waar chloride is ingedrongen
bepaald (op zeven plaatsen, verdeeld over het oppervlak).

Uit de indringdiepte wordt vervolgens de 'Rapid Chloride Migration' coëfficiënt
DRCM berekend, door middel van de onderstaande formules:

D - H xd - a.A
RCM -

t
RTL

rnetH=---
F(U-2)

!TT 2ca.= 2", Herrl (1- _d)
Co

waarin:
DRCM Rapid Chloride Migration coëfficiënt
x, indringdiepte
t expositietijd
R gasconstante
T gemiddelde temperatuur tijdens de proef
L dikte van het proefstuk
F constante van F araday
U absolute waarde van de aangebrachte potentiaal
Cd chlorideconcentratie waarbij de kleurreeactie plaatsvindt
Co chlorideconcentratie van de katholytische oplossing

[m2/s]
[m]

[sJ
R=8,314 [J/Kmol]

[K]
[m]

F=9,648.104 [JNmol]
[V]

Cd= 0,07 N
Co= 2 N

De RCM-coëfficiënt kan direct worden toepast in levensduurberekeningen van
constructies met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningingacorrosie.

Naast de indringdiepte worden, als extra metingen, ook nog de weerstand voor en na
beproeving en de stroom tijdens beproeving gemeten. Uit de weerstand kan de
specifieke weerstand van het beton worden berekend, terwijl uit de stroom de zoge-
naamde Rapid Chloride Permeability Test (RCPT)-waarde worden berekend [4].
Beide metingen zijn internationaal erkende metingen om de weerstand van beton
tegen chloride-indringing te bepalen. Echter, uit de grootheden kan geen directe
schatting worden verkregen van de levensduur van een constructie vervaardigd met
het desbetreffende beton. Beide grootheden worden bepaald ter referentie met ande-
re onderzoeken.

Te beproeven beton



TN0-rapport

2000-BT -MK-R0062101

BijlageB

I
I

B.3 van 5

Hoewel de standaardbeproeving volgens de Nordie NT Build Proposal uitgevoerd
dient te worden op beton met een maximale korreldiameter van 16mm, kan voor op
het werk gestort beton worden verwacht dat de maximale diameter van de toeslag 32
mm is. Omdat de maximale diameter van de proefstukken voor de RCM vast ligt op
100mm betekent dit voor een 32mrn~betondat de diameter van het proefstuk op drie
keer de maximale korrelgrootte ligt. Uit de proeven blijkt dat deze afmeting vol-
doende is om op ten minste vier plaatsen de indringdiepte te kunnen bepalen.

Bij de proefuitvoer moeten de ReM-proefstukken tot twee dagen voor de beproe-
ving in verzadigd kalkwater worden opgeslagen. Bijmo Bouw worden de RCM~
proefstukken vaak vervaardigd uit in het laboratorium gemaakte kubussen. De
kubussen worden opgeslagen in bakken water. Hoewel de kubussen uitlogen in
water is de verwachting dat de uitloging beperkt zal blijven tot de buitenste schil van
de kubussen. Deze zullen na de vervaardiging van de RCM-proefstukken uit de
kubussen weg worden gegooid.

Twee dagen voor beproeving worden de proefstukken voor de RCM-proef vervaar-
digd uit de in het laboratorium gemaakte kubussen. Dit is vooral van belang voor
proefstukken die op een grotere ouderdom dan 28 dagen worden getest. Ook met de
aan te maken kubussen voor in het laboratorium aangemaakte mengsels moet hierbij
rekening worden gehouden.

Twee dagen voor het begin van de RCM-test worden de proefstukken geboord en
gezaagd. Voor bij mü gestort beton betekent dit dat uit kubussen met een riblengte
van 150 mm cilinders worden gezaagd met een diameter van 100 mmoDe cilinder
wordt vervolgens precies door het midden doorgezaagd zodat twee cilinders van
ongeveer 75 mm worden verkregen. Van deze cilinders wordt vervolgens ongeveer
25 mm van het kistvlak dan wel stortvlak afgezaagd zodat een cilinder met een
lengte van precies 50 mrn overblijft dat geheel uit boor- en zaagvlakken bestaat. Het
zaagschema is weergegeven in het werkplan (bijlage A). Na het zagen worden de
proefstukken weer onder water teruggeplaatst.

Eén dag voor beproeving worden de proefstukken voorverzadigd in een verzadigde
kalkoplossing.

Bij de proefuitvoer wordt zowel vooraf als achteraf de weerstand gemeten. Hiertoe
wordt de wisselstroomweerstand (120 Hz) tussen beide elektroden bepaald. Tevens
wordt tijdens de proef de stroom geregistreerd.

Tijdens de proef zal de pH van de chloridehoudende oplossing iets toenemen en de
chlorideconcentratie iets dalen. Volgens de ontwerpers van de proef zijn deze veran-
deringen tijdens de proef verwaarloosbaar (voor drie proefstukken met portlandce-
ment is de chlorideconcentratiedaling ongeveer 1%). De oplossing zal na lOx wor-
den ververst, zoals aangegeven door de ontwikkelaar van de proef (Tang, privé
communicatie).



rnQ-rapport

2000-BT-MK-R0062101

Bijlage B

B.4 van 5

Bepaling indringdiepte
Na splijting van het proefstuk wordt een zilvernitraatoplossing op een splijtvlak
gespoten. Direct na het opspuiten van de zilvernitraatoplossing is het front echter
slecht zichtbaar. Kleurversterking van het zilvernitraat door na de eerste kleuring
ook nog kaliumdichromaat op het proefvlak te spuiten had echter niet het gewenste

Figuur A.2 Bepaling van de indringdiepte

De indringdiepte wordt bepaald volgens de Nordie NT Build Proposal. Hierbij wordt
op zeven plaatsen het indringfront bepaald. De buitenste centimeters worden overge-
slagen zodat op 2,3,4,5,6, 7 en 8 centimeter wordt gemeten. Wanneer het indring-
front op de meetpunten wordt geblokkeerd door een toeslagkorrel wordt het meet-
punt verplaatst naar de dichtstbijzijnde cementsteen mits dit punt niet te dicht bij de
naaste meetpunten ligt. Is dit wel het geval dan wordt het meetpunt overgeslagen.
Bij scheuren in een proefstuk (die mogelijk deels dichtgegroeid zijn) is de chloride-
penetratie dieper ter plaatse van de scheur. Deze lokaal veel diepere chloride-
indringing wordt bij de bepaling van de indringdiepte buitenbeschouwing gelaten.
guur 6.2Eventuele meetpunten worden verplaatst dan wel overgeslagen, conform de
Nordie NT Build Proposal,

Afkeuring
In geval van lekkage in de opstelling zal de stroom langs het proefstuk toenemen en
kan de chlorideconcentratie in de chloridevrije oplossing snel toenemen. In dit geval
moet de meting worden afgekeurd. Lekkages zijn echter niet altijd goed te detecte-
ren. Wanneer het proefstuk ter plaatsen van de lekkage wordt gebroken kan aan de
indringing via de zijkant een goede schatting worden verkregen van de lekkage.
Wanneer dit niet het geval is kan een lekkage onontdekt blijven. Ook plotselinge
stroomverschillen kunnen duiden op lekkage. Niet alle lekkage wordt echter geka-
rakteriseerd door een plotselinge stroomverandering. Daarom is besloten om de
proefopstellingen na beproeven te testen op lekkage door aan een klein beetje test-
vloeistof van de bovenzijde van de testcilinder (de chloride-vrije oplossing) wat
zilvernitraat toe te voegen. Wanneer de vloeistof troebel wordt is dit een indicatie
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dat er chloride langs dan wel door het proefstuk is gestroomd. Controle op chloride
van de testvloeistof zal voortaan standaard worden uitgevoerd.

Het al dan niet afkeuren van metingen bij lekkage of andere onregelmatigheden zal
plaatsvinden op basis van de meetgegevens.
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