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1. INLEIDING
Chloridenindringing is één van de belangrijkste 

actoren in het corrosieproces van de wapeningsstaven 
in gewapend beton. Vooral voor constructies in zee 
o f  in de mariene om geving is de toevoer van chlori
den via het water en de lucht een belangrijke factor. 
H et beton van koeltorens en in zwem baden o f sani
taire installaties w ord t eveneens sterk belast door het 
chloorrijke water. De indringing van chloorionen in 
de poriënstructuur van het beton geschiedt door dif
fusie doorheen het w ater ais de poriën m et water 
gevuld zijn, en door capillaire zuiging ais de poriën 
leeg zijn. Ais de chloorionen doordringen to t in de 
buurt van het wapeningsstaal, doorbreken zij plaatse
lijk de passiverende patine, w aardoor een erg geloca- 
liseerde staalcorrosie op treed t.

De bescherm ing van betonconstructies tegen chlo
ridenindringing kan vanuit twee standpunten bena
derd w orden. V ooreerst is er de herstelling en 
bescherm ing van reeds aangetaste constructies, maar 
daarnaast is er de preventieve bescherm ing van 
nieuwe o f onaangetaste constructies, zoals bruggen, 
zeeweringen, gebouw en, parkeergebouwen.

Dergelijke preventieve bescherm ing kan gebeuren 
door het aanbrengen van een coating over de ganse 
geëxposeerde betonoppervlakte, wat evenwel een vrij 
dure ondernem ing is. Een elegantere én goedkopere 
oplossing is het uitvoeren van een hydrofoberende 
behandeling.

Over de effectiviteit van deze hydrofoberende 
behandelingen werd in  het Laboratorium  Reyntjens 
experimenteel onderzoek  verricht [1], M ede op basis

L. Schueremans,
IC. U. Leuven

van dit onderzoek werd in 1993 beslist dergelijke 
behandeling toe te passen op de kadem uur van de 
nieuwe Containerterminal te Zeebrugge [2], M et de 
toestem m ing van de bouw heer, Maatschappij van de 
Brugse Zeevaartinrichtingen M .B.Z. n.v., en m et de 
ondersteuning van Distrigas n.v., werd in 1996 een 
proefprogram m a uitgevoerd teneinde de effectiviteit 
van de hydrofoberende behandeling na te gaan bij 
een expositie van 3 jaar onder reële mariene om stan
digheden.

2. SCHADEOORZAKEN BIJ GEWAPEND 
BETON

De m eest optredende gebreken bij betonnen  con
structies kunnen in een 5-tal categorieën onderge
bracht w orden. Vaak gebeurt het dat verschillende 
categorieën tegelijk op treden , aanwezig zijn op ver
schillende plaatsen in de structuur o f  elkaar in de 
hand werken :

1) schade door externe im pact op de structuur bij 
ongevallen,

2) schade door vocht, hetzij d oo r slecht functione
rende waterafvoer, hetzij door conceptiefouten,

3) schade door carbonatatie,

4) schade door staalcorrosie bij aanwezigheid van 
chloorionen (putcorrosie),

5) schade door alkali-silika-reactie (ASR).

De duurzaam heid van gewapend beton w ordt 
bepaald door de w eerstand tegen diverse chemische
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en fysische processen. In normaal beton verkeert de 
wapening in een alkalisch milieu m et een pH  van 
12,5 to t 13 en v o rm t er zich een bescherm ende pati- 
nalaag op het staaloppervlak. Deze laag m et een dikte 
van nagenoeg 10 nn i voorkom t het corrosieproces.

O nder invloed ech ter van het atmosferische C O , 
w ord t de vrije kalk in het beton gebonden, waarbij 
het alkalische m ilieu verloren gaat. De pH  van het 
beton daalt hierbij to t waarden van 8,5 to t 9. D it 
proces w ordt carbonatatie genoem d (appendix 1). 
W anneer de carbonatatiediepte gelijk is aan de beton- 
dekking, kan de w apening gaan roesten.

Voor corrosie is de aanwezigheid van vocht en to e 
treding van zu u rsto f uit de lucht nodig (appendix 2). 
Voor beton  in de buitenlucht is voldoende vocht aan
wezig om dit proces te onderhouden. De zuurstof 
kan tevens doorheen  de betondekking toetreden.

De chlooratom en in het beton zijn afkomstig van 
hetzij de sam enstellende elem enten vereist bij de b in 
ding van het b e ton  (water, zand, aggregaten, toe- 
voegstoffen), hetzij van contam inanten uit de om ge
ving (maritieme klimaat, dooizouten). De chloriden, 
aanwezig bij het begin van de binding, reageren op 
verschillende wijzen (figuur 1):
-  een deel (= 5%) vorm t onoplosbare zouten  o f  is 

opgesloten in een porie van in water onoplosbare 
silikaten,

-  een deel (= 85 to t  90%) vorm t oplosbare zouten 
(Friedelzout : C 3A.CaC1.10H2O ),

-  een deel (= 5 %) vindt men terug  onder de vorm 
van vrije chloriden, in oplossing, o f  makkelijk in 
oplossing te brengen door toevoeging van water.

\  Vrije  ch lor iden

Friedeizout

Onoplosbare  ch lor iden

Fig. 1: V erschillende soorten  ch loriden in h e t beton.

De chloriden, afkom stig van contam inanten, na de 
binding, reageren slechts weinig met de vaste fase van 
het beton en zijn in de poriën voornam elijk terug  te 
vinden ais vrije chloriden.

De in water oplosbare zouten (Friedelzout) reage
ren ais een reserve aan vrije chloriden. In aanwezig
heid van deze zou ten  zal het interstitiële poriënw ater 
zich langzaam verrijken aan chloriden to t, in het 
m aximum, een concentratie die overeenstem t m et het 
oplosbaarheidsproduct van het zout.

De chloriden die de corrosie van een betonstruc-

tuu r veroorzaken zijn de chloriden in het poriënw a
ter, aldus de vrije chloriden en een deel van de oplos
bare chloriden van het Friedelzout.

Tevens is het zo dat het risico op roest, bij een 
gegeven chloridengehalte aanwezig in het poriënw a
ter, veel groter zal zijn bij een beton dat zwaar gecar- 
bonateerd is, en om gekeerd.

W anneer vrije chloriden in het beton aanwezig zijn, 
kan de corrosie ook in het genoem de alkalische 
milieu toch doorgaan. D eze agressieve stoffen in het 
beton geven aanleiding to t een snel verlopende cor
rosie (putcorrosie, appendix 3). Chloriden zijn voor
namelijk afkomstig van dooizouten o f d o o r contact 
m et zeelucht en spatwatcr bij constructies aan zee. 
De toevoeging van calciumchloride ter versnelling 
van de verharding, vroeger vaak toegepast in de w in
ter, vorm t een extra chloridenbelasting voor het 
beton.

Bij constructies in een maritieme om geving o f in 
contact m et dooizouten  zullen reeds na een betrek
kelijk korte tijd de chloriden volledig door de beton
dekking doorgedrongen zijn en is in principe roest- 
vorm ing mogelijk. Afhankelijk van het chloridenge
halte kan deze in een alkalisch milieu plaatsvinden. 
D oor de expansieve reactie w ord t de dekking afge
rukt en kom en gedeelten van de w apeningsstaaf bloot 
te liggen. In de meeste gevallen zal het be ton  waar
schuwen voordat de constructie in gevaar is. Bij voor
gespannen beton is dit meestal niet het geval en kan 
de spanstreng plotseling breken zonder voorafgaande 
visuele schade.

In  de gevorm de barsten en scheuren verloopt de 
carbonatatie van het beton onder invloed van kool
zuur sneller door lokale blootstelling aan de om ge
vingslucht.

De reactie van alkalis m et reactieve aggregaten, ook 
ASR-reactie genoem d, is in tegenstelling to t voor- 
gaanden, geen oppervlaktereactie (appendix 4). H et 
proces speelt zich af in de betonmassa. D e alkalis 
(N a+, K+ kom en in de cem ent voor onder de vorm 
van oxiden) reageren m et de reactieve bestanddelen 
van het aggregaat w anneer het gehalte aan alkalis een 
zekere grenswaarde overschrijdt. De gevorm de alkali- 
silikaatgel zwelt door opnam e van water en veroor
zaakt expansieve krachten die het beton van b innen
uit s tukdrukken . De m ate waarin deze reactie 
op treed t w ord t mede bepaald door de vochtigheid 
van het beton. Indien het vochtgehalte van he t beton 
onder een grenswaarde blijft, blijkt het mogelijk te 
zijn een stabiele toestand van het beton te bekom en.

3. WERICINGSPRXNCIPE
HYDROFOBERINGSMIDDELEN

Behandeling van het betonoppervlak m et produc
ten dic de opnam e en het transport van vloeibaar
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Fig. 2: O n tstaan  van alkyltrialkoxysilaan 
uit silicium -organische verbindingen.

water en de daarin opgeloste zouten reduceren o f  
verhinderen en hierbij de diffusie van waterdam p niet 
nadelig beïnvloeden  (h y d ro foberingsp roducten ), 
leidt to t een verbeterde weerstand tegen de belang
rijkste schadecategorieën, m et name : (2) schade door 
vocht, (4) schade d o o r chloorionen en (5) ASR.

O m  deze redenen w erd besloten het beton  van de 
nieuwe Containerterminal preventief te bescherm en 
zodat (1) ASR-reactie, (2) chloridenpenetratie en (3) 
putcorrosie verm eden worden. D aartoe werd het 
beton van de kadem uur behandeld m et een hydro- 
foberingsm iddel.

Vóór toepassing in situ werd een uitgebreid proef- 
program m a opgesteld  w aaruit de efficiëntie van 
hydrofoberingsproducten op basis van silanen en 
meer bepaald IB T E O  (iso-butyl-tri-ethoxy-silaan) 
bleek. In dit artikel w ord t aandacht besteed aan de 
perform antie welke bereikt w ord t in situ. D aarvoor is 
een proefprogram m a opgesteld waarbij drie jaar na 
datum  van aanbrengen, de bereikte perform antie 
w ordt geëvalueerd.

Vooraleer dieper in te  gaan op dit proefprogram m a 
en de bereikte resultaten, w ordt kort de werking van 
hydrofoberingsproducten op basis van silanen en 
meer specifiek de IB T E O  producten  besproken.

Volgende criteria dienen voldaan te zijn om een 
hydrofoberingsproduct ais een kwaliteitsvol en bruik
baar product te bestem pelen :
1 ) hoge en w erkzam e penetratiediepte zodat een 

sterk verbeterde lange term ijn bescherm ing ge
realiseerd w ordt,

2) toepasbaar zijn ais onderdeel van een meerlagen 
beschermingssysteem voor beton , zodat tevens de 
ontwikkeling van een voortschrijdend carbonata- 
tiefront kan w orden  afgeremd. De hechting tussen 
het gehydrofobeerde betonoppervlak en de film- 
vorm ende coating mag niet negatief beïnvloed 
worden,

3) eenvoudige applicatie op de werf. Er m ogen geen 
bijzondere eisen gesteld w orden wat betreft de pH  
van het beton , het vochtgehalte o f de werktempe- 
ï-atuur (-15 °C to t 4 5  °C),

4) milieuvriendelijk. Z o  w ordt bij voorkeur een p ro 
duct zonder solventen aangewend.

Bij de voor het hydrofoberen gebruikte silanen 
betreft het meestal alkyltrialkoxysilanen. H e t uit- 
gangsproduct voor alle silicium-organische verbin
dingen is een alkyltrichloorsilaan (figuur 2). In 
figuur 2 is de alkylgroep voorgesteld door h e t sym
bool 11. D oor om zetting  van dit silaan m et alcohol 
(R O H ) ontstaat onder afsplitsing wui waterstofchlo- 
ride het overeenkom stige alkyltrialkoxysilaan.

Binnen de groep van de silanen hebben vooral 
hydrofoberingsproducten op basis van isobutyltrie- 
thoxysilaan (IB TEO ) hun  bijzondere efficiëntie aan
getoond.

H e t dringt, in vergelijking to t andere siliciumorga- 
nische verbindingen, in het bijzonder in vergelijking 
to t siloxanen, veel dieper in de betonondergrond  
door en geeft daardoor een lange term ijn bestendig
heid. Dit zorgt tevens voor een degelijke bescher
m ing tegen chloridenpenetratie en putcorrosie.

De werking van het IBTEO  gaat uit van h e t duale 
karakter m et name hydrofobe en hydrofiele eigen
schappen (figuur 3). De efficiëntie, duurzaam heid en 
stabiliteit van de molecule worden bepaald d o o r haar 
na tuu r en g roo tte . De hydrofiele com ponenten  
reageren m et water volgens een reactie die gekend is 
onder de benam ing hydrolyse. Hierbij w ordt ethanol 
afgesplitst. H et gecreëerde silanol kan omschreven 
w orden ais een alkyl-silika-verbinding (figuur 3). 
Deze hoog reactieve verbinding reageert m et naburi
ge molekulen en vorm t polymeren. H et silanol is 
tevens zeer geschikt to t reactie m et het anorganische 
oppervlak in de betonconstructie. De aldus chemisch 
gebonden  alkylgroepen vorm en d aa rd o o r een 
beschermlaag voor het beton. Capillaire opzuiging 
w ord t niet enkel tegengegaan maar w ord t zelfs 
om gekeerd. De capillaire krachten werken de pene
tratie van water tegen zelfs indien het w ater onder 
druk staat. D it effect kan vergeleken w orden m et de 
werking van een regendichte mantel.

D oor zijn duaal karakter is het IBTEO  in tegen
stelling to t siloxanen ook op vochtige be tononder
grond toepasbaar zonder merkbare beïnvloeding van 
de penetratiediepte. De hechting tussen he t gehy
drofobeerde betonoppervlak en eventueel nadien aan 
te brengen coatings w ord t eveneens niet nadelig 
beïnvloed.

In de reeks methyl-, ethyl-, propyl- en isobutyl- 
triethoxysilaan kenm erkt het IB TEO  zich do o r de 
kleinste hydrolysesnelheid, w aardoor een maximale 
penetratie bekom en w ordt. H et blijft langer hydrofiel 
en kan daardoor in vochtige betonporiën indringen, 
voordat de hydrofobe grensvlakverbindingen zich 
vorm en .

O p de w erf werd het product toegepast ais een 
hooggeconcentreerd , oplosm iddelvrij p ro d u c t op 
basis van isobutvltriethoxysilaan. H e t werd aange
bracht door airless vcrsprocien op lage d ruk  met
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behulp van een plunjerpom p (figuur 4). Een eerste 
applicatie vond plaats onmiddellijk na de ontkisting. 
H ierdoor werd een eventueel indringen van water in 
het beton voorkom en en werd tevens een oppervlak-

teuitdroging van het beton verzekerd. Een tweede 
applicatie vond plaats zeven dagen na de ontkisting 
om  een diepe penetratie in het beton te bereiken.
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Fig. 3: V orm ing van polym ere siloxanen.

4. HYDROFOBERENDE BESCHERMING 
VAN DE CONTAINERTERMINAL TE 
ZEEBRUGGE

M eer en m eer w ord t het belang ingezien van een 
preventieve bescherm ing van betonnen kunstwerken. 
H ydrofobering is dan  ook niet langer een nakom en
de herstelling, maar m aakt integraal deel uit van het 
nieuw bouw proces. Ais voorbeeld w ordt de perfor- 
m antiecontrole van het toegepaste hydrofoberings- 
p ro d u c t bij de nieuw e C ontainerterm inal te 
Z eebrugge besproken. H et hooggeconcentreerde 
oplosmiddelvrije hydrofoberingsproduct IBTEO  op

Fig. 4: U itvoering  d o o r gebruik  van een plunjerpom p 
(airless versproeien op lage druk)

basis van silanen werd daar preventief aangew end om 
de duurzaam heid van het gewapend beton te verbe
teren.

Voorafgaand aan de preventieve toepassing in situ, 
w erd de efficiëntie en duurzaam heid van het hvdro- 
foberingsproduct in labo uitgebreid beproefd.
3 jaar na datum  van aanbrengen, w erd de bereikte 
perform antie geëvalueerd, aan de hand van een proef
program m a op in situ on tnom en  betonkernen.

H ierm ee w ordt beoogd volgende effecten na te gaan:
-  effectiviteit IB TEO  tegen de indringing chloriden,
-  onderscheid expositie in tijzo n e /sp a tw a te r/co n tac t 

m et zeelucht,
-  aanwezigheid van algen,
-  vergelijkende studie tussen resultaten labo-proef- 

s tu k k en /in  situ toepassing,
-  evaluatie van de bereikte duurzaam heid.

O m  de effectiviteit van deze behandeling tegen de 
indringing van chloriden in reële om standigheden 
van maritiem klimaat en expositie in tijzone te onder
zoeken, w erden boorkernen on tnom en op verschil
lende locaties in de kadem uur (figuur 5). Locatie 1 is 
n iet behandeld, locatie 2 werd in 1993 behandeld 
m et het hydrofoberingsm iddel IBTEO . O m  de ver
schillende graden van expositie te evalueren w erden 
kernen ontnom en in de tijzone, boven de tijzone en 
bovenop de kadem uur (figuur 5a). Figuur 5b toon t 
het uitboren van de kernen.
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Om de chloridenpenetratie te onderzoeken w erden 
de ontnom en kernen verzaagd in dunne schijven. Een 
volledige chloridenanalyse, uitgevoerd op verschillen
de dieptes (zone 1 [0-9 m m ], zone 2 [11-20 m m ], 
zone 3 [40-60 m m ]), laat toe een diepteprofiel van 
de chloridenpenetratie op te stellen (figuur 6).

niet-sehonoeid js *

D o o rs n e a e  A -A

(-15,00)

Fig. 5a: Locaties on tnam e boorkernen.

Fig. 5b: O ntnam e kernen  bovenop kadem uur Containerterm inal.

O m  een globaal beeld te verkrijgen van de effecti
viteit van het hydrofoberingsproduct en de du u r
zaamheid van het be to n , voorzag het proefprogram 
ma in de bepaling van:
-  indringingsdiepte van het hydrofoberingsproduct 

IBTEO,
-  p H -waarden in de zones 1,2 en 3,
-  de carbonatatiediepte,
-  de druksterkte,
-  het cem entgehalte,
-  het chloridengehalte (zowel het wateroplosbaar ais 

het zuuroplosbaar chloridengehalte).

— niet-behandeld : boven tijzone 
niet-behandeld : in tijzone 

—* — IBTEO : boven tijzone 
—X— IBTEO : in tijzone 
—* — IBTEO : bovenop kadem uur

3.5 T

3 i
^  2 .5  -  
E
8 2 -

3 15 -  
1

o 4- 
o

Fig. 6: W ateroplosbaar chloridengehalte op cem entgew icht.

De pH -w aarden liggen voor de niet-behandelde 
locatie iets hoger dan voor de locatie behandeld m et 
het hydrofoberingsm iddel IBTEO (figuur 7). Alle 
pH  waarden - het betreft hier steeds een gem iddelde 
waarde voor de eerste zone van 0-9 m m  - liggen in 
het gebied van passivatie.

Een com plem entaire vaststelling kan m en doen 
betreffende de carbonatatiediepten (Tabel 1). Voor 
de niet-behandelde locatie is er zo goed ais geen spra
ke van carbonatatie. Bij het behandelde beton  stellen 
we een carbonatatiediepte vast van een 5-tal mm. D it 
verklaart de lagere opgem eten pH -w aarden. Daar de 
dekking op het wapeningsstaal 120 m m  bedraagt, is 
het carbonatatiefront nog  ver verwijderd van het 
wapeningsstaal en is het gevaar voor corrosie ten 
gevolge van carbonatatie zeer klein. Toch blijkt het 
gebruikte hydrofoberingsproduct geen bescherm en
de invloed te hebben op het carbonatatieproces van 
het beton.

De indringingsdiepte van het hydrofoberingspro
duct, bepaald op de on tnom en  boorkernen, bleek 
beperkt to t ongeveer 3 m m . Bij de voorafgaande 
labo-proeven w erden nochtans grotere indringings- 
dieptes bekomen.

De bepaling van het chloridengehalte kan op m eer
dere wijzen gebeuren.

De analyse door zure extractie levert he t totale 
gehalte aan chloriden op. D it omvat zowel de vrije 
chloriden, de chloriden onder de vorm  van het 
F riedelzout ais de onoplosbare chloriden.

De analyse door waterige extractie geeft he t gehal
te aan vrije chloriden en een g root deel van de ch lo
riden, gebonden onder de vorm van het Friedelzout, 
die in oplossing gaan tijdens de extractie. H e t zijn 
deze w ateroplosbare chloriden die het reële gevaar op 
roest betekenen.

5010 20 30 40

d ie p te  [m m ]



98 2/97 INFRASTR UCTUUR IN  HET LEEFMILIE U
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Fig. 7: p H  w aarden

Porositeit 
n [vol%]

DSSG
[k g /m 3]

druksterkte
® V20

[N /m m 2]

cement-
gehalte

[k g /m 3]

locatie carbonatatie
diepte [mm]

Locatie 1 
niet behandeld

15.60 2204 44.5 284 in tijzone

boven
tijzone

1

0

Locatie 2 
gehvdrofobeerd 
met IBTEO

16.15 2215 43.1 260 in tijzone 5

boven
tijzone

4

bovenop
kademuur

5

T abel 1 : Karakteristieken en carbonatatiediepte beto n  nieuw e kadem uur Containerterm inal
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In figuur 6 is het wateroplosbaar chloridengehalte 
weergegeven voor verschillende dieptes, gebaseerd 
op de zones 1, 2 en 3 van de on tnom en kernen.

H e t d roog  schijnbaar volum egew icht en het 
cem entgehalte, volledigheidshalve toegevoegd in 
tabel 1, zijn vereist om het chloridengehalte op 
cem entgewicht te bepalen.

H et verschil tussen de gehydrofobeerde locatie en 
de niet-behandelde locatie is opvallend. Over het 
ganse diepteprofiel ligt h e t chloridengehalte op 
cem entgewicht significant hoger op de niet-behan
delde locatie. Daarbij is he t belangrijk de gradiënt op 
te merken van het chloridengehalte in functie van de 
diepte.

De afwezigheid van een afdoende barrière tegen de 
indringing van vloeibaar w ater m et de daarin aanwe
zige chloriden, samen m et een redelijke hoge porosi
teit (tabel 1), verklaren de reeds diep doorgedrongen 
chloridenpenetratie in de niet-behandelde locaties.

O p de locatie, behandeld m et het hydrofoberings
product IBTEO , blijft de chloridenpenetratie in de 
diepte beperkt.

De verhouding van het wateroplosbaar to t het 
zuuroplosbaar chloridengehalte bedraagt in de p roe
ven 94%. H et oorspronkelijke gehalte aan chloriden, 
aanwezig bij de b inding en om gezet to t onoplosbare 
chloriden is aldus zeer beperkt en de chloridenbelas
ting is dan ook voornam elijk te wijten aan de externe 
contam inatie, zijnde het maritieme klimaat.

De chloridenanalyse leert tevens dat de aanwezig
heid van algen, zoals aanwezig op de kernen o n tn o 
men in de tijzone, geen negatieve invloed heeft op 
het chloridengehalte. H et om gekeerde is eerder waar. 
Echter, het chloridengehalte in de tijzone vertoon t 
weinig verschil met h e t chloridengehalte boven de tij
zone. H e t gehalte o p  de kadem uur en aldus verder 
verwijderd van direkte expositie door het zeewater, is 
daarentegen m erkbaar kleiner aan het oppervlak 
(zones 1 en 2 in de kernen). De directe expositie in 
de tijzone en de expositie in de onmiddellijke om ge
ving door spatwater leveren de zwaarste chloridenbe
lasting op. Expositie door de maritieme lucht levert 
een merkbaar lichtere chloridenbelasting op.

Hoewel de indringingsdiepte van het hydrofobe- 
ringsmiddel in situ kleiner is dan in de laboproeven, 
is een significant lagere chloridenpenetratie merkbaar. 
H ieruit mag men besluiten dat het hydrofoberings- 
rniddel in reële om standigheden van het maritieme 
klimaat bijdraagt to t een verbetering van de d u u r
zaamheid van de betonstructuur.

5. BESLUITEN

H vdrofobering van betonoppervlakken is een u it
stekende manier om gewapende en voorgespannen 
betonconstructies te bescherm en tegen een agressief 
marien milieu. Bij gebruik van een vooraf u itgebreid 
getest hydrofoberingsproduct w ordt een bescher
ming gerealiseerd tegen een veelheid van schadefac- 
toren, zoals vochtindringing, chloridenpenetratie en 
ASR-reactie. U it een vergelijkende studie o p  in situ 
on tnom en  betonkernen, 3 jaar na aanbrengen van het 
hydrofoberingproduct, blijkt de effectiviteit van het 
hooggeconcentreerde, oplosmiddelvrije isobutyltrie- 
thoxysilaan.

Deze proefresultaten bevestigen de stelling om 
hydrofoberende behandelingen niet langer te  zien ais 
een redm iddel bij dreigende schade, maar reeds vanaf 
de constructiefaze ais een vol waardige fase in het 
nieuwbouwproces in te schakelen. Aldus w ord t op 
een elegante en econom ische manier een significante 
verbetering van de duurzaam heid van betonconstruc
ties gerealiseerd.
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7. APPENDIX
7.1. Carbonatatie
c o 2 + h 2o  -> h 2c o 3
H 2C 0 3 + C a(O H )2 » C aC O , + 2 H 20

Bij volledige carbonata tie  zal zich een 
C a C 0 3/C a ( H C 0 3)+ evenwicht instellen waarbij de 
p H  daalt to t 8,3. H e t  wateroplosbaar C a (H C 0 3)2 
kan aanleiding geven to t erosie van het betonopper
vlak.

7.2. Corrosie
Een corrosieëlem ent bestaat u it een kathode en een 
anode waarbij volgende reacties plaatsvinden:
Anode : Fe Fe2+ + 2e- (ijzer in oplossing)
Kathode : 4e- + 0 2 + 2 H 20  -> 4 (O H )“

Fe2+ + 2 (O H )~ -> F e(O H )2 
2Fe3+ + 6 (O H )“ -> 2 F e (O H )3 
2 F e (O H )3 -> Fe20 3 (roest) + 3 H 20

7.3. Putcorrosie (in aanwezigheid van chloor
ionen)

A node : Fe -» Fe2+ + 2e- (ijzer in oplossing)
Kathode : 4e“ + 0 2 + 2 H ,0  -> 4 (O H )“

2Fe3+ + 6 (O H )- ->■ Fe20 3 + 3 H 20

In  een tussenstadium  w ordt zoutzuur 
(HC1) gevorm d w aardoor de p H  
plaatselijk daalt to t 5 :
Fe2+ + 2 CF + 2 H 20  > 1 4 :0 1 1 :, + 2HC1 
H C l CI“ + H+

7.4. Alkali-aggregaat-reactie
SiO2 + 2N aO H  + n H 20  > N a2S i0 3.nH 20  
N a2S i0 3.nH 20  + C a (Ö H )2 + H 2 0  -» 
C aS i0 3.m H 20  + 2 N aO H

H et product C a S i0 3.m H 20  is een gel m et expan
sieve eigenschappen.

Preventive protection of 
reinforced concrete 

structures against chloride 
ingress. 

Evaluation on the 
container terminal at 

Zeebrugge

Chloride ingress, due to  capillary suction or diffu
sion, is one o f  the m ost im portan t causes o f  corrosion 
o f  the reinforcem ent in concrete structures. This is 
certainly the case for constructions that are highly 
exposed to  chlorides: off-shore constructions, o n 
shore constructions in a marine environm ent, swim
m ing-pools, etc. Those structures can be protected  
by means o f  a protective coating or by a hydrophobic 
treatm ent. At the Reyntjens Laboratory research has 
been done on the effectiveness o f  these w ater-repel
lent agents. Based on the experimental results, it was 
decided in 1993 to  apply this treatm ent on  the quay 
wall o f  the container term inal at Zeebrugge. In  colla
boration  w ith the ow ner “M aatschappij van de 
Brugse Zeevaartinrichting” M .B.Z. and supported  by 
Distrigas n.v., a research program  was executed in 
1996, to evaluate the effectiveness o f  the treatm en t 
after 3 years o f  exposure in a real marine climate. This 
article gives a brief overview o f the durability problem  
o f concrete structures in marine environm ent. The 
production  and the w orking mechanisms o f  hydrop
hobic agents are discussed, and the procedures to 
evaluate their effectiveness are described. T he appli
cation o f a preventive protection by means o f  a high
ly concentrated, solvent free, hydrophobic agent 
during construction is discussed and its behaviour, 
after 3 years o f  real marine exposure is evaluated.


