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Staalvezelbeton: hoe werkt het? 

Wat is hoogperformant staalvezelbeton?

Wat is de bijdrage van vezels in UHPC?

Wat zijn de eigenschappen van de vezels?

Mix design en vezeldosering

Vezeloriëntatie

Toepassingsvoorbeeld

Nieuwe ontwikkelingen

Onderwerpen van deze
presentatie:



Definitie UHP(FR)C
UHPC = Beton vanaf sterkte 100-120MPa

UHPC is volgens normen en standaarden per definitie altijd
gewapend met vezels
USA: “UHPC is a cementitious composite material [… with] a 
high percentage of discontinuous internal fiber reinforcement. 
(FHWA-HRT-A8-036 “Properties and Behavior of UHPC-Class 
Materials”)
Zwitserland: “UHFB besteht aus einer hydraulisch erhärtenden
Matrix, die mit Fasern verstärkt ist” (SIA 2052:2016)
Frankrijk: Set van 3 standaarden rond BFUP: NF P18-710 
(Ontwerp) + NF P18-470 (Materialen) + NF P18-451 
(Uitvoering)

Inleiding
Wat is UHPFRC?



Wat is Staalvezelbeton?
Beton met een driedimensionaal discontinu network van 
staalvezels

Wat is het effect van vezels in beton?
Staalvezels zijn in staat een scheur te overbruggen en stellen
op die manier een gescheurde sectie in staat om spanningen
te blijven opnemen

Resultaat?
Verhoogde sterkte (buiging en/of zuivere trek)
Verhoogde taaiheid (=weerstand tegen scheurontwikkeling)

Staalvezelbeton
Hoe werkt het?



Hoogperformant staalvezelbeton
Softening vs. Hardening

Elasticiteits-
grens

Traditioneel Beton: Brosse breuk
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Hoogperformant staalvezelbeton
Softening vs. Hardening

Traditioneel Beton: Brosse breuk

Vezelversterkt beton: “Softening” gedrag

Vezelversterkt beton: “Hardening” gedrag

UHPFRC: Grens elastisch gedrag vervaagt

Plastische zone met meerdere kleine scheurtjes
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Hoge druksterkte
E modulus, trek- en afschuifsterkte stijgen niet proportioneel
mee

Matrix + aggregaten zijn sterk gebonden
Plotse (brosse) scheurvorming
Vaak dwars door de aggregaten

Oplossing: Staalvezels
De vezels kunnen de scheuren klein houden
Scheuren zijn niet meer zo explosief (vb: klassieke drukproef)

Ongewapend Hoogsterkte beton
Bros materiaal

fc,cub

Zonder staalvezels Met staalvezels



Verstevigend (“hardening”) gedrag onder zuivere buiging
Naast de hoge druksterkte is dit één van de belangrijkste
eigenschappen van UHPFRC

De Franse norm NF P18-470 vereist dat deze eigenschap
expliciet getest wordt volgens

Hoogsterkte vezelbeton
Ductiel materiaal

Voorbeeld van een 130MPa testkubus met staalvezels
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Hoge treksterkte
Grootte orde 3000MPa vs. 1200-1800MPa in standaard beton
Doel: hogere spanningen en bros gedrag opvangen

Kleine diameter + korte lengte
d < 0,20mm en L < 20mm vs. d > 0,6mm en L > 35mm in 
standaard beton
Doel: microscheuren opvangen, compatibel met dicht
wapeningsnet en geringe dikte van eindproduct

Vorm: rechte vezels
De dichte structuur van HSB zorgt voor een verbeterde
hechting (verankering) van de vezels

Coating: Messing
Nodig tijdens het draadtrekproces, niet voor eindtoepassing

Vezelmateriaal
Geen standaard product

Typische staalvezel voor traditioneel beton

Typische staalvezel voor HSB



Hoge dosering
Traditioneel beton: 20 à 40kg/m³ vezelmateriaal
HSB: tot 200kg/m³ vezels of meer
Dicht netwerk vangt scheuren zeer snel op

Opletten met balvorming
Zelfs de rechte vezels kunnen gaan samenklitten indien ze in 
een te grote hoeveelheid worden ingebracht

Effect op verwerkbaarheid
Vezels gaan steeds een verminderde verwerkbaarheid
opleveren: compenseren door aanpassen dosering
superplastificeerder

Optimalisatie Mix Design
Vezels hebben voldoende fijn materiaal (pasta) nodig: geen
probleem in HSB
Hoge doseringen moeten best gecompenseerd worden in 
inert skelet

Mix design en dosering
Netwerkeffect



Vezeloriëntatiefactor α
Maat voor de richting van vezels door een sectie

Vezels in de bulk van het materiaal
Willekeurige 3D oriëntatie: α = 0,41

Vezels in de buurt van een bekisting: wand-effect
Tegen de wand: 2D oriëntatie: α = 0,64 vlakbij de wand. 
Overgangszone van 3D naar 2D oriëntatie: Lf/2
Volgens NF P18-470: gemiddelde α in overgang = 0,597

Vezels langs een gezaagde wand
Bijvoorbeeld bij het zagen van proefstukken uit prototypes
Vezels ter hoogte van de wand zijn doorgesneden
Vezels in de zone tot Lf/2 zijn 50% minder effectief

Vezels in een zaagsnede
Zaagsnede wordt gebruikt in buigproeven om de scheur te
localiseren
Minimum diepte = Lf/2 om wand-effecten uit te sluiten

Vezels aan een niet bekist oppervlak
Idem bekiste wand (enkel nodig indien deze zone onder trek 
wordt belast)

Vezeloriëntatie
Willekeurig of niet?

𝛼 =
𝑁𝑆𝐴𝑓

𝑉𝑓

NS = Aantal vezels per oppervlakte-eenheid
Af = Oppervlak van een vezeldoorsnede
Vf = Volumefractie vezels (dosering)

α = 1 voor unidirectionele vezels (1D)
α = 2/π voor willekeurige orientatie in een vlak (2D)
α = (2/π)² voor willekeurige orientatie in een volume (3D)

Lf/2 Lf/2

Bekiste wand Gezaagde wand



Bepalen van intrinsieke buigsterkte van UHPFRC
Aan de hand van buigproeven op balken met een zaagsnede
Gewenst: buigsterkte voor willekeurige vezeloriëntatie (α = 0,41)

Correctie nodig op testresultaten labo 
αtest vs. α3D

K factoren (concept gebruikt in NF P18-470)
Veiligheidsfactor op het niet lineaire gedeelte van de relatie 
spanning-vervorming in berekeningen
Tijdens ontwerp: Klokaal = 1,75 en Kglobaal = 1,25

Controle van K factor aan de hand van prototype elementen
Voorbeeld: UHPFRC brug “Passerelle des Anges” in Frankrijk

Effect van productiemethode
De voetgangersbrug van het MUCEM in Marseille vertoonde 
verschillende K-factoren in vergelijking met de identieke 
“Passerelle des Anges”
Verklaring: het beton van de brug van het MUCEM kon niet 
worden geïnjecteerd. Injectie leverde in dit geval een betere 3D 
isotrope vezeloriëntatie op.

Vezeloriëntatie
Introductie K-factor
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Passerelle des Anges Locatie testprisma’s

Resultaten K-factoren Mucem



Project
Dubbele viaduct: 2 x 2,2km lang
Bestaande brug vertoonde kruip en ASR aantasting
Afbreken was geen optie

Oplossing
Vrijwel zelfdragende UHPC overlay = minimaal toegevoegd
gewicht aan structuur
Stijfheid en levensduur van de brug verhoogd
(Berekeningen volgens Zwitserse norm SIA 2052)

Locale productieinstallatie
40mm dikke laag = 2400m³ beton. 
Ongeveer 80m³ per 2 dagen = 22ton staalvezels

Toepassingsvoorbeeld
Herstellen van de Chillon viaducten



Onderzoek naar alternatieven voor microvezels
Zeer fijne losse vezels zijn (manueel) moeilijk
verwerkbaar
Oplossing: Verlijmde Dramix® vezels met 
eindverankering

Eerste tests in Aalborg HSB (Premix Extreme Light 120)
Geen problemen met verspreiding van de vezels
Verlaagde vloei maar nog steeds zelfverdichtende
eigenschappen

Positief effect eindverankering + langere vezels
- Hoge dosering geeft nog steeds dicht vezelnetwerk
- Verankering + hoge treksterkte levert goede prestatie
bij kleine vervormingen (scheuropeningen)
- Langere vezels zorgen voor blijvend effect bij grote
vervormingen (scheuropeningen)

Nieuwe ontwikkeling
Vezels met eindverankering




