
Inleiding

Vezels werden tot nu toe op 
grote schaal gebruikt om broze 
materialen te versterken. In 
moderne bouwwerken worden 
vezels aan beton toegevoegd om 
de broosheid ervan te verminderen. 
Vezelversterkt beton (FRC) is een 
composietmateriaal dat bestaat uit 
vezels in plaats van of als aanvulling 
op een traditionele wapening. 
Vezels worden in vier verschillende 
categorieën ingedeeld – staal, 
alkalibestendig glas, synthetische 
en natuurlijke vezels – en ze zijn 
verkrijgbaar in verschillende 
configuraties en afmetingen. Ze 
hebben doorgaans een lengte van 6 
mm tot 65 mm (1/4” -2½”) en worden 
geclassificeerd als microvezels 
of macrovezels op basis van hun 
equivalente diameter. Afhankelijk 
van het type, de eigenschappen 
en de hoeveelheid kunnen vezels 
unieke voordelen bieden in ofwel 
vers of verhard beton, ofwel in een 
combinatie van beiden. 

Veruit een van de belangrijkste 
voordelen van vezels is de 
aanzienlijk grotere ductiliteit en 
de taaiheid (een maatstaf voor het 
energieabsorptievermogen) en het 
laadvermogen dat ze in verhard beton 
na piekbelasting en scheurvorming 
kunnen leveren. Bijgevolg worden 
vezels, met name stalen en 

synthetische macrovezels, op grote 
schaal gebruikt in verschillende 
toepassingen wereldwijd waarbij er 
nood is aan economisch rendabel 
beton met een grotere stevigheid 
en duurzaamheid. Voorbeelden van 
die toepassingen zijn vloeren op 
volle grond, mijn- en tunnelbouw, 
funderingen en elementen van 
prefabbeton. Bovendien neemt 
het gebruik van synthetische 
macrovezels wereldwijd snel 
toe. Dat komt omdat steeds 
meer ontwerpers en aannemers 
zien dat het in vergelijking met 
andere alternatieven beter aan de 
ontwerpvereisten kan voldoen en 
rendabeler is.

Helaas wordt er uit 
concurrentieoverwegingen soms 
bevooroordeelde en misleidende 
informatie over synthetische 
macrovezels gegeven of worden 
er negatieve beweringen over 
gedaan. Deze position paper werd 
gezamenlijk ontwikkeld door de 
Macro Synthetic Fibre Association 
(MSFA) en de Fiber Reinforced 
Concrete Association (FRCA) met 
het oog op een nauwkeurigere 
en onpartijdige vergelijking van 
de prestaties en voordelen van 
staalvezelversterkt beton (SFRC) en 
synthetisch macrovezelversterkt 
beton (MSFRC).

Macrosynthetische 
vezelversterking in beton.

Position paper MSFA & FRCA over vezelversterkt 
beton van stalen of synthetische macrovezels
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Om dat in perspectief te plaatsen, dient er opgemerkt 
te worden dat vezels doorgaans slechts ongeveer 0,05 
tot 1 volumeprocent uitmaken van een vezelversterkt 
mengsel. Daarom zijn niet alleen de eigenschappen van 
het materiaal waaruit de vezel wordt gemaakt, maar vooral 
de eigenschappen van het resulterende vezelversterkt 
mengsel belangrijk. Vezels hebben enkel een doeltreffende 
werking in combinatie met beton; ze wijzigen en verbeteren 
eenvoudigweg de eigenschappen van het beton waarmee 
ze vermengd zijn.

Naast treksterkte, de elasticiteitsmodulus van Young en 
vezelgeometrie beïnvloedt ook de volumeconcentratie 
van vezels het versterkend vermogen van een vezel. 
In vergelijking met staalvezels hebben synthetische 
vezels inderdaad een lagere elasticiteitsmodulus, 
treksterkte en specifieke dichtheid. In tegenstelling tot de 
bevooroordeelde en misleidende informatie die tot nu toe 
werd verspreid, betekent dat echter niet dat synthetische 
macrovezels niet kunnen voldoen aan de prestatie-eisen 
van vezelversterkt beton voor gebruik in vloerplaten, mijn- 
en tunnelbouw, prefabelementen en funderingen. Door 
hun lagere specifieke dichtheid ligt het aantal synthetische 
macrovezels per volume-eenheid en bijgevolg het aantal 
vezels over een bepaalde doorsnede van vezelversterktbeton 
aanzienlijk hoger dan bij stalen macrovezels. Bij macro 
synthetische vezelversterkt beton wordt met andere 
woorden de belasting na scheurvorming opgevangen door 
een groot aantal synthetische macrovezels vergeleken 
met een relatief klein aantal stalen macrovezels bij staal 
vezelversterkt beton; en macro synthetische vezelversterkt 
beton kan prestaties leveren die gelijkwaardig zijn aan die 
van staal vezelversterkt beton. Enkele typische vragen die 
de industrie zich stelt bij het vergelijken van synthetische en 
stalen macrovezels zijn de volgende:

Fysieke prestaties en 
kenmerken van vezels

Alle vezels – zowel microvezels als macrovezels – hebben 
unieke eigenschappen die afhankelijk van de toepassing 
bepalend zijn voor de keuze en het gebruik ervan. De 
gebruikers moeten zich echter niet beperken tot de fysieke 
eigenschappen van een vezel om te beslissen welke vezel 
ze zullen gebruiken. Ze baseren zich bij de vezelkeuze best 
op de prestatievereisten van het beoogde vezelversterkt 
mengsel en de totale verwerkingskosten.
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Kunnen synthetische 
macrovezels gebruikt worden 
als structurele wapening in FRC?

Synthetische macrovezels kunnen gebruikt worden 
als structurele wapening in beton, zoals hieronder 
te zien is in het overzicht van de Europese norm EN 
14889-2:2006, “Vezels in beton. Polymeervezels. 
Definities, specificaties en conformiteit”.

“Dit 2de deel van EN 14889 specificeert 
vereisten voor polymeervezels voor structureel 
of niet-structureel gebruik in beton, mortel en 
metselspecie. OPMERKING: bij structureel gebruik 
van vezels moet de toevoeging van vezels bijdragen 
aan het draagvermogen van een betonelement. 
Deze norm heeft betrekking op vezels die bedoeld 
zijn voor gebruik in alle soorten beton en mortel, 
met inbegrip van spuitbeton, betonnen vloeren, 
prefabbeton, stortbeton en reparatiebeton.”

Wanneer het gebruik ervan bedoeld is om de 
belastingscapaciteit van beton te verhogen, dan 
worden alle producten van stalen en synthetische 
macrovezels getest om te voldoen aan niveau 1 
van de conformiteitsverklaring in onafhankelijke 
laboratoria en om volledig te voldoen aan de 
vereisten van de Europese norm EN 14889:2006 
Deel 1 & 2. Voor het testen van zowel stalen als 
macrosynthetische vezels die bestemd zijn voor 
structurele toepassingen zijn de vereisten dezelfde. 
De gebruiker kan er dan ook het volste vertrouwen 
in hebben dat de informatie die hij krijgt, direct 

vergelijkbaar is. Merk op dat EN 14889-1:2006 de 
respectievelijke norm is voor stalen macrovezels. 

In Noord-Amerika worden onafhankelijk van het type 
vezelmateriaal ASTM C1609/C1609M “Standard 
Test Method for Flexural Performance of Fiber-
Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point 
Loading)” en ASTM C1550 “Standard Test Method 
for Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete 
(Using Central Loaded Round Panel)” gebruikt om 
respectievelijk de buigprestaties en buigsterkte 
van vezelversterkt beton te beoordelen. In FRC-
projecten worden de prestatievereisten vastgelegd 
op basis van deze standaardtestmethoden en de 
hoeveelheid synthetische of stalen macrovezels 
worden dienovereenkomstig bepaald. Daarnaast 
bestaan er specifiek voor buizen van prefabbeton 
twee internationale ASTM-standaardnormen, met 
name ASTM C1765, “Standard Specification for 
Steel Fiber Reinforced Concrete Culvert, Storm 
Drain, and Sewer Pipe” en ASTM C1818, “Standard 
Specification for Synthetic Fiber Reinforced 
Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe”. 
Die bepalen aan welke prestatievereisten voldaan 
moet worden om conventioneel staal in buizen 
van gewapend beton te vervangen door stalen of 
synthetische macrovezels.
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Alle technologische oplossingen, waaronder 
conventioneel gewapend beton en staal 
vezelversterkt beton, kunnen tot dergelijke 
problemen leiden als ze niet correct en binnen de 
grenzen van de gekozen materialen ontwikkeld 
zijn. Vezelleveranciers leveren doorgaans 
ontwerpoplossingen in overeenstemming met 
onafhankelijke technische richtlijnen zoals het 
Technical Report N° 34 (TR34) van de UK Concrete 
Society, ACI 544.4R, ACI 360R-10 en het ITAtech-
rapport nr. 7 (april 2016) om aanbevelingen te 
kunnen doen voor de hoeveelheid macrovezels. 
Structurele ontwerprichtlijnen zoals RILEM TC 
162-TDF en, meer recent, de fib Model Code 

2010, beschrijven in detail het algemene ontwerp 
van structuren van vezelversterkt beton. Het 
composietmateriaal vezelversterkt beton moet 
voldoen aan de prestatievereisten van de structuur, 
die onafhankelijk is van het vezelmateriaal. Zowel 
staal vezelversterkt beton als macrosynthetische 
vezelversterkt beton werden met succes gebruikt 
in vloerplaten, mijn- en tunnelbouw, funderingen 
en elementen van prefabbeton, en sommige van 
deze projecten worden door de MSFA en FRCA 
gedocumenteerd via de volgende links:

https://msfassociation.com/case-studies/; 
https://fiberreinforcedconcrete.org/resources/
project-case-studies/.
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“Zal een vloer- of tunnelbekleding met beton van synthetische macrovezels op 
basis van de treksterkte na scheurvorming leiden tot grote scheuropeningen, 
grote betonvervormingen of mogelijke fouten afhankelijk van de belasting?”

Beweren dat synthetische macrovezels 
kruipvervorming vertonen is zeer misleidend, 
aangezien alle materialen afhankelijk van het 
belastingsniveau een meetbare kruipvervorming 
vertonen. Bovendien zijn de meeste commerciële 
macrovezels ontworpen om uit te trekken in 
beton vooraleer er zich een trekbreuk voordoet, 
waardoor de langdurige weerstand tegen 
uittrekken onder belasting veel belangrijker wordt. 
Het is uiteraard belangrijk dat de effecten van 
kruipvervorming volledig worden begrepen en dat 
er, indien relevant, rekening mee wordt gehouden 
in het ontwerp. Er moet echter worden opgemerkt 
dat de prestaties van FRC als composietmateriaal 
dat kruip ondergaat van belang zijn, en niet alleen 
de individuele kenmerken van het geïsoleerde 
vezelmateriaal. RILEM TC 261-CCF concludeert 
in een van zijn Workshop Papers uit 2016 dat 
vezels een invloed hebben op de buigsterkte 
van het composietmateriaal, wat op zijn beurt 
het kruipgedrag beïnvloedt. Vermeldenswaardig 

is dat FRC vaak wordt gebruikt in toepassingen 
waar kruipvervorming bij het ontwerp niet 
in overweging genomen wordt of waar er op 
adequate wijze rekening mee kan worden 
gehouden bij het algemene ontwerp van het 
betreffende betonelement. In feite concludeerden 
Plizzari en Serna (2018) dat kruipvervorming een 
verwaarloosbare rol heeft in de meeste huidige 
toepassingen waarin FRC gebruikt wordt. De 
belangrijkste elementen die vermeld worden 
met betrekking tot kruipvervorming zijn lineaire 
elementen die geen herverdeling van spanningen 
toelaten. Er moet een passend kruipgedrag van 
het FRC-composietmateriaal, niet alleen de 
vezel, aangetoond worden als conventionele 
wapeningsstaven in een toepassing volledig 
moeten worden vervangen door macrovezels. 
Ingenieurs moeten rekening houden met alle 
materiaaleigenschappen wanneer ze specifieke 
ontwerpoplossingen in overweging nemen. 
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“Vertonen synthetische macrovezels kruipvervorming?”
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“Synthetische vezels smelten bij 
165 °C; is dat een probleem?”
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Hoge temperaturen als gevolg van een brand 
zijn een probleem voor de meeste materialen, 
waaronder synthetische en staalvezels en zelfs 
het beton zelf. Polypropyleen, het polymeer dat 
voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van 
synthetische vezels, smelt bij 165 °C en vezels 
op of nabij het betonoppervlak smelten als de 
oppervlaktetemperatuur van het beton deze 
waarde bereikt en overschrijdt. Dat is eigenlijk 
een positieve factor en de reden waarom 
synthetische microvezels weerstand bieden tegen 
de explosieve afbrokkeling van beton bij een 
brand, zelfs bij SFRC, dat zelf zijn trekvermogen 
verliest bij 300 °C, aldus DBV 2001.

Aangezien beton een slechte warmtegeleider 
is, zal er een temperatuurgradiënt zijn vanaf 
het betonoppervlak tot in de diepte van het 
betonprofiel. Daarom zal de temperatuur verder in 
het beton veel lager zijn dan de brandtemperatuur 
en niet hoog genoeg zijn om synthetische vezels 
te doen smelten, behalve in geval van een 
ernstige brand met hoge temperaturen waarbij 
het afspatten van beton leidt tot verlies van het 
beschermend oppervlak. Bij een dergelijke brand 
zal het beton zelf  aanzienlijke negatieve gevolgen 
ondervinden door het explosieve afspatten  of 
thermische schade en zal het zijn structurele 
integriteit verliezen. De aanwezigheid van stalen 
of synthetische macrovezels zal in dat scenario 
geen gunstig effect hebben en over het algemeen 
zullen alle tunnelbekledingen na een zware 
brand moeten worden hersteld, los van het type 
wapening en de aanwezigheid van synthetische 
microvezels.

“Uv-stralen kunnen 
polypropyleen aantasten; is dat 
een probleem voor synthetische 
macrovezels?”
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Dit is nog een voorbeeld waarbij de individuele 
materiaaleigenschap volledig irrelevant is met 
betrekking tot de prestaties van het MSFRC-
composietmateriaal. Het klopt dat uv-stralen 
polypropyleen dat aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld, kunnen aantasten. In MSFRC zijn 
de vezels echter volledig ingebed in het beton 
en worden ze dus niet blootgesteld aan uv-licht. 
Bijgevolg is dit geen probleem. Bovendien zal er 
in macrosynthetische vezels van goede kwaliteit 
een uv-stabilisator verwerkt zijn, zodat zelfs vezels 
nabij het oppervlak geen negatieve gevolgen 
ondervinden. Tot op heden zijn miljoenen 
vierkante meters MSFRC aangebracht in wegen, 
verhardingen, parkings, industriële vloeren, 
taludstabiliteit enz. en zijn er geen problemen 
gekend in verband met uv-degradatie van de 
polymeervezels.
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Deze bezorgdheid over de duurzaamheid van 
synthetische vezels moet in het juiste perspectief 
gezien worden met betrekking tot vezels van 
polyolefinen (polyethyleen en polypropyleen). 
Het volgende fragment uit het USACERL 
Technical Report FM-93/02 “Synthetic Fiber 
Reinforcement for Concrete”, een technisch 
rapport van het US Army Corps of Engineers 
uit november 1992, beschrijft de chemische 
bestendigheid van synthetische vezels.

“Cementpasta ontwikkelt een vochtige alkalische 
omgeving die schadelijk is voor veel organische 
materialen. De minimale pH in een cementpasta 
bedraagt ongeveer 12,3, wat overeenkomt met 
een verzadigde calciumhydroxideoplossing. 
Veel moderne cementsoorten hebben echter 
een hoog alkaligehalte (natrium en kalium), 
waardoor de pH kan stijgen tot 13,5 of 
meer wanneer het cement met water wordt 
gemengd. Dat komt overeen met ongeveer 0,6 
M natriumhydroxide (NaOH). Deze zeer hoge 
pH-waarde zal schadelijk zijn voor sommige 
polymeren. Polyesters, polyacrylaten en 
polyamiden zijn bijzonder gevoelig aangezien 
ze alkalische hydrolyse kunnen ondergaan. 
Hydrolyse kan bij kamertemperatuur traag 
verlopen, maar kan aanzienlijk versneld worden 
bij hogere temperaturen. In studies met 
polyacrylvezels werd na 2 maanden slechts een 
licht krachtverlies bij 20 oC waargenomen, maar 
in dezelfde periode (Wang, Backer en Li 1987) trad 
een significant verlies bij 50 oC op. De hydrofobe 
aard van polyethyleen- en polypropyleenvezels 
maakt ze daarentegen resistent tegen alkalische 
omstandigheden.” 

Bijgevolg werd in een van de aanbevelingen 
in het rapport vermeld dat “synthetische 
vezelversterking die moet worden gebruikt 
in beton en die bestand moet zijn tegen een 
langdurige hoge vochtigheid, moet bestaan 
uit alkalibestendige synthetische vezels zoals 
polypropyleen of polyethyleen.”

Synthetische vezels worden al vele jaren gebruikt 
als betonwapening en de duurzaamheid ervan 
in beton werd bestudeerd en gerapporteerd, 
onder andere in een 18 jaar durend onderzoek 
van polypropyleenvezels in cementcomposieten 
door prof. D.J. Hannant. De paper met de titel 
“The effects of age up to 18 years under various 
exposure conditions on the tensile properties 
of a polypropylene fibre reinforced cement 
composites” werd gepubliceerd in Materials and 
Structure (Vol. 32, maart 1999, pp. 83-88) met 
de volgende samenvatting die de duurzaamheid 
van polypropyleenvezels aantoont. 

“Er werd een 18 jaar durend testprogramma 
afgerond met betrekking tot de trekspanning-
rekprestaties van cementcomposieten versterkt 
met twee soorten gespleten polypropyleenvezels. 
Er werden drie opslagomstandigheden gebruikt: 
natuurlijke verwering, opslag in een laboratorium 
en opslag onder water. Sommige composieten 
zijn vóór blootstelling gescheurd en andere zijn 
niet gescheurd voor het testen. De gemeten 
parameters omvatten de elasticiteitsmodulus 
en scheurspanning van de matrix, volledige 
trekspanning-rekcurves en scheurverdeling 
in het composiet, en de effecten van de 
verschillende weersomstandigheden op de 
treksterkte, de breukrek en de hechtingssterkte 
van de polypropyleenwapening. In het algemeen 
werd aangetoond dat, wanneer het vezelvolume 
boven het kritische vezelvolume bleef, de sterkte, 
duurzaamheid en robuustheid van het composiet 
gedurende zeer lange tijd behouden bleven, 
ongeacht de blootstellingsomstandigheden. 
Vooral het materiaal is buigzaam gebleven, met 
een breukrek van meer dan 5 % na 18 jaar onder 
water, wat ongebruikelijk is voor vezelversterkte 
cementcomposieten.”

Tot slot wordt in ASTM C1116/C1116M “Standard 
Specification for Fiber-Reinforced Concrete” 
opgemerkt dat “vezels zoals polyolefinen 
(polypropyleen en polyethyleen), nylon en 
koolstof duurzaam blijken te zijn in beton.”

“Zijn synthetische vezels duurzaam?”
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Een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling 
van synthetische macrovezels was het creëren van 
een haalbaar alternatief voor stalen macrovezels 
die vaak worden gebruikt voor spuitbeton. De 
voorbije twee decennia zijn macrosynthetische 
vezels als bewezen technologie uitgegroeid tot een 
kosteneffectieve, haalbare wapeningsoptie voor zowel 
ontwerpingenieurs als aannemers. Voor toepassingen 
met spuitbeton zoals mijn- en tunnelbouw en 
taludstabiliteit zijn ze momenteel immers snel 
aan het uitgroeien tot het materiaal bij uitstek en 

dezelfde tendensen doen zich voor bij grondplaten en 
prefabelementen, waaronder tunnelsegmenten.

Leden van de MSFA en FRCA hebben meer dan 25 jaar 
ervaring in het leveren van macrosynthetische vezels 
en het ondersteunen van het succesvolle gebruik ervan 
op de markt. De aangesloten bedrijven van de twee 
verenigingen engageren zich om samen te werken en 
met ontwerpers, aannemers en betonproducenten de 
marktacceptatie van macrosynthetische vezels verder 
te verhogen.
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