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Algemeen en informatief 

Toepassing in de Infrastructuur, Bouw en renovatie van gebouwen. 

Voor deze toepassing bieden wij innovatieve uitgeharde epoxyharsvezelcomposieten versterkt met hoogwaardige koolstof-, 
basalt- of glasvezels. Deze geprefabriceerde lamellen worden gebruikt als structurele versterking voor renovatie en versterking 
op het gebied van de bouw van bruggen, gebouwen en infrastructuur, maar ook voor historische gebouwen en voor de 
bescherming tegen aardbevingen van gebouwencomplexen. 

De vezelcomposietlamellen kunnen aan het oppervlak van de constructie worden gelijmd of in geprefabriceerde sleuven worden 
verwerkt. Deze combinatie van materiaalkeuze en wapeningsproces maakt een duurzame, ecologische maatregel mogelijk voor 
de renovatie en bouw van beton- en houtconstructies met een laag grondstoffenverbruik en vermindert tegelijkertijd het 
verbruik van grondstoffen in de bouw. 

Het bedrijf BeVePro Consultancy BV als volgt: 

Be - staat voor Bescherming 

Ve - staat voor Versterking 

Pro - staat voor Producten 

Consultancy  staat voor expert, adviseur, begeleider bij projecten waar het gaat om versterk maatregelen van bouw 
constructies 

Het markt segment waar BeVePro werkzaam is in het kort uitgedrukt in de GWW sector, constructies bestaande uit, hout-, 
staal-, asfalt- en beton waar versterkmaatregelen nodig zijn is onze potentie te vinden. 

Afhankelijk van de eisen van de klant zijn er lameltypes met verschillende sterktewaarden beschikbaar. 
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1. INLEIDING 

 

1.1 NOODZAAK VOOR VERSTERKING 

In de meeste geïndustrialiseerde landen is de hedendaagse bouwkundige infrastructuur (bruggen, wegen, utiliteitsbouw, 
enz.) in zeer belangrijke mate uitgebouwd. Het onderhouden, herstellen en versterken van constructieve elementen is dan 
ook van groot belang en brengt jaarlijks grote investeringen met zich mee. De noodzaak voor het versterken van een 
betonconstructie kan verschillende redenen hebben: 

► Verandering in functie en gebruik: het aanbrengen van openingen (vb. voor het plaatsen van leidingen en liftkokers), 
herbestemming van lokalen, toenemende belasting en frequentie van gebruik, enz.  

► Uitwendige beschadiging door mechanische invloeden: impact-belasting, explosie, slijtage, heien van palen dicht bij 
bestaande gebouwen, bronbemaling, aardbeving, enz. Dikwijls doen bepaalde van deze fenomenen zich plots voor 
en kan de schade enorm zijn. 

► Uitwendige of inwendige beschadiging door omgevingsinvloeden: corrosie van wapening (carbonatatie, chloriden), 
vorstschade, alkali-silica-reactie, inwerking van agressieve reagentia, brandschade, enz. 

► Onvoorziene beschadiging door menselijke fouten (vb. doorboren van wapening of voorspanwapening). 

► Door veranderingen in normen en ontwerprichtlijnen, waardoor structurele elementen niet langer de beoogde 
veiligheidsmarges conform deze nieuwe normen bezitten, kunnen versterkingen en aanpassingen opgelegd worden. 

► Fouten bij het ontwerp (foutieve detaillering en berekeningsfouten) of de uitvoering. Deze resulteren bijvoorbeeld 
in een foutieve hoeveelheid en positie van de wapening. Tevens worden lokale piekspanningen afgebouwd door de 
ductiliteit van de materialen. 

 

Er worden dus drie groepen van oorzaken aangeduid (Figuur 1): 

1. Oorzaken die te maken hebben met het ontwerp of met de uitvoering 

2. Oorzaken die te maken hebben met eisen gesteld door de gebruikers 

3. Oorzaken ten gevolge van externe invloeden 



 

  

 

 

Figuur 1: Mogelijk oorzaken voor versterking 

 

1.2 TECHNIEKEN VOOR VERSTERKING 

Voor het versterken van constructieve betonelementen kunnen een aantal verschillende technieken aangewend worden 
naargelang de specifieke situatie en aard van de constructie. Enkele mogelijkheden zijn: 

1. Wijziging van de doorsnede: 

a. Toepassing van spuitbeton of opgegoten betonzones. 

b. Vervangen en/of toevoegen van wapening binnen de oorspronkelijke betondoorsnede of in een extra 
betonlaag. 

c. Aanwending van uitwendig gelijmde wapening. 

d. Aanwending van geprefabriceerde gewapende of voorgespannen betonelementen. 

2. Voorspanning; veelal in de vorm van uitwendige voorspanning met nagerekte wapening. 

3. Verandering van het draagsysteem: door middel van opgelegde vervormingen (vb. tussensteunpuntswijziging van een 
balk), inbouwen van een supplementaire draagstructuur, schoren van raamwerken, enz. 
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Bij al de redenen voor versterking die in figuur 1 vermeld worden, is een herstelling met behulp van uitwendig gelijmde 
wapening mogelijk en dikwijls zelfs aangewezen. Vanuit een economisch en ecologisch standpunt is het vaak ook voordeliger 
een constructie te versterken, in plaats van ze te slopen en nadien te herbouwen. Bovendien is het behoud van het 
bouwkundig perceel een thema dat de laatste jaren veel aan belang heeft gewonnen. De techniek van gelijmde wapening 
laat het behoud van de structuur en het aspect van de constructie in belangrijke mate toe. 

 

1.3 HISTORIE VAN EXTERN GELIJMDE WAPENINGEN 

 

Het versterken van constructies door het aanbrengen van extern gelijmde wapening is een vrij recente techniek. De 
resultaten van de eerste onderzoeken naar deze techniek werden voorgesteld tijdens het RILEM-symposium “Les résines de 
synthèse dans la construction” in Parijs in 1967 en hadden betrekking op gelijmde staalplaten. Vanaf dan werden overal in 
Europa onderzoeken opgestart, in België vanaf 1975 aan de ULg en de KULeuven. De praktische toepassing liep voor op de 
onderzoeken en in 1976 werden de eerste uitwendig opgelijmde staalplaten toegepast voor het versterken van foutief 
ontworpen geprefabriceerde vloerelementen. Ontwerpregels werden, omwille van de beperkte capaciteit en 
beschikbaarheid van computer hardware, in hoofdzaak afgeleid uit de proefresultaten van wetenschappelijke onderzoeken.  

Sinds het begin van de jaren ’90 kwamen vezelcomposieten op de markt, een materiaal dat veel lichter is en veel minder 
onderhevig aan corrosie (maar wel duurder). Hierdoor herwon de techniek van extern gelijmde wapeningen aan 
belangstelling zowel in de industrie als bij onderzoekscentra. Dit resulteerde vrij snel in het verschijnen van richtlijnen en 
aanbevelingen over de techniek. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere het fib-Bulletin 14 (2001) en in Nederland de 
CUR-Aanbeveling 91 (2002, herzien in 2007). In België verscheen de Goedkeurings- en Certificeringsleidraad nr. G0026 in 
2004 . 

In 1997 verscheen de Europese voornorm ENV 1504-9, die de verschillende principes beschrijft voor het herstellen van beton 
en die in 1998 door het NBN erkend werd als een Belgische norm (en in 2008 als EN werd gepubliceerd). Deze Europese 
voornorm is de eerste van een reeks van 10 normen die alle facetten van het herstellen van beton omvat, waaronder ook de 
constructieve hechting (NEN EN 1504-4) .  

 

1.4 REFERENTIEDOCUMENTEN 

Referentiedocument Pub. Jaar Titel 

NEN EN 1504-4 2005 
Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonconstructies - Definities, eisen, 
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 4: Constructieve hechting 

NEN EN 1504-9 2008 
Producten en systemen voor de bescherming en herstelling van betonconstructies - Definities, eisen, 
kwaliteitsborging, conformiteitsbeoordeling - Deel 9: Algemene principes voor het gebruik van 
producten en systemen 

NEN EN 1504-10 2004 
Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonconstructies - Definities, eisen, 
kwaliteitsbeheersing en overeenkomstigheidsbeoordeling - Deel 10: Gebruik van producten en 
systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk 

Fib-Bulletin 14 2001 Externally bonded FRP reinforcement for RC structures 



 

  

CUR-Aanbeveling 91 2007 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofwapening 

Goedkeurings- en 
certificatieleidraad G0026 

2004  Gelijmde wapeningen 

ISO 10406-2 2008 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete -- Test methods -- Part 2: FRP sheets 

ACI 440.2R-08 2008 
Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete 
Structures 

Tabel 1: Gepubliceerde Europese en Amerikaanse normen aangaande betonherstelling 

 

2 DE BASISTECHNIEK VAN EXTERN GELIJMDE WAPENINGEN 

2.1 HET PRINCIPE 

De techniek van de extern gelijmde wapening: is dat een bijkomende wapening wordt aangebracht aan een bestaande 
constructie met het doel hetzij de draagkracht ervan te herstellen of te verhogen, hetzij om aan bepaalde eisen in verband 
met de gebruikstoestand te voldoen. 

De techniek steunt op de composietwerking tussen het gewapende of voorgespannen beton en de aangebrachte externe 
wapening. Hiervoor dient de wapening verbonden te worden met het betonnen element, wat kan worden verwezenlijkt 
gebruik makend van een constructieve lijm en indien nodig van een bijkomende mechanische verankering.  

De toestand van het te versterken betonnen element voor het aanbrengen van de wapening is van groot belang en kan een 
voorafgaande behandeling vereisen. Deze wordt uitgewerkt in Hoofdstukken 3 en 4 van deze Technische Voorlichting. 
Herstelwerkzaamheden kunnen een onderdeel zijn van deze behandeling en worden beschreven in BRL 3201.  

Met extern gelijmde wapeningen kunnen gewapend betonnen elementen verbeterd worden inzake: 

► Buigweerstand (momentweerstand): door het aanbrengen van gelijmde wapening in de trekzone van een balk of 
plaat, kan de doorbuiging, onder dezelfde last, verminderd worden (Figuur 2); 

► stijfheid (EI): door het toevoegen van extra doorsnede kan de stijfheid (het product van de elasticiteitsmodulus E 
van het materiaal en het traagheidsmoment I van het element) verhoogd worden (Figuur 3); 

► afschuiving: door de gelijmde wapening aan te brengen op lateraal belaste elementen kan de dwarskrachtcapaciteit 
verhoogd worden (Figuur 4); 

► torsieweerstand: door de gelijmde wapening aan te brengen in zones waar torsiespanningen optreden (excentrisch, 
lateraal belaste elementen) kan de torsieweerstand ervan verhoogd worden (Figuur 5);  

► druksterkte: door kolommen te omwikkelen met gelijmde wapening kan de druksterkte ervan verhoogd worden en 
knik voorkomen worden (Figuur 6);  

► scheurgedrag: door gelijmde wapening worden scheuren verspreid over een groter aantal kleinere scheuren (Figuur 
7); 

► ductiliteit: de vervormbaarheid (zonder te breken) van elementen kan verhoogd worden door gelijmde wapening 
toe te passen. 



 

  

Dit wordt aangetoond in volgende figuren.

 

Figuur 2: Invloed van gelijmde wapeningen op het buiggedrag van 
betonnen elementen 

 

Figuur 3: Invloed van gelijmde wapeningen op de stijfheid van betonnen 
elementen 

 

Figuur 4: Toepassing van gelijmde wapeningen voor een verbeterde 
weerstand tegen afschuiving van betonnen elementen 

 

Figuur 5: Toepassing van gelijmde wapeningen voor een verbeterde 
torsieweerstand van betonnen elementen 

 

Figuur 6: Toepassing van gelijmde wapeningen voor een verbeterde 
druksterkte van kolommen 

 

Figuur 7: Effect van gelijmde wapeningen op het scheurgedrag van 
betonnen elementen 

2.2 SYSTEMEN 

Verschillende systemen kunnen aangewend worden als extern aangebrachte wapening ter versterking van een betonnen 
element. Het meest geschikte systeem hangt sterk af van de concrete situatie van de uit te voeren versterking. 

Er bestaan geprefabriceerde systemen en ter plaatse vormgegeven uitgeharde systemen. Onder de klassieke gelijmde 
wapeningen worden volgende systemen verstaan: 

► Geprefabriceerd: 

o staal, verlijmd met een epoxylijm op het beton (systeem staal-epoxylijm) 

o prefab vezelcomposiet (CFK Lamel) verlijmd met een epoxylijm op het beton (systeem prefab 
vezelcomposiet-epoxylijm) 

► Ter plaatse vormgegeven en uitgehard: 

o vezelcomposiet op basis van vezelweefsel/sheet, geïmpregneerd en verlijmd met een epoxylijm op het 
beton (systeem vezelcomposiet op basis van vezelweefsels/sheets-epoxylijm) 

EI < EI’



 

  

 

2.2.1 SYSTEEM STAAL-EPOXYLIJM 

Het systeem staalplaat-epoxylijm is de aangewezen oplossing indien de doorbuiging beperkt moet worden. Het aanbrengen 
van staalplaten verhoogt de stijfheid en dit, doordat een grotere doorsnede wordt toegevoegd, in grotere mate dan bij de 
systemen met vezelcomposieten. Door hun hoog gewicht kunnen staalplaten echter slechts in beperkte lengtes aangewend 
worden (maximaal 6 tot 10 m) en is dikwijls een zware stelling vereist. 

Doordat staalplaten isotroop zijn, zijn ze goed bestand tegen eventuele beschadigingen en kunnen ze gemakkelijk bijkomend 
mechanisch verankerd worden (met bouten) in het betonoppervlak, waardoor de benodigde lengte van de staalplaat 
verkleind kan worden. Een mechanische verankering leidt bovendien ook tot een verhoogde brandweerstand, aangezien de 
plaat, nadat de glasrubberovergang van de epoxylijm bereikt is, nog verankerd blijft totdat het staal ook begint te 
vloeien/smelten.  

Een corrosiebescherming is steeds noodzakelijk uit duurzaamheidsoverwegingen. Ook uit esthetische overwegingen kunnen 
de staalplaten geschilderd of bepleisterd worden. 

2.2.2 SYSTEEM VEZELCOMPOSIET OP BASIS VAN VEZELWEEFSELS/SHEETS-EPOXYLIJM 

Vezelcomposieten zijn vezels die ingebed zijn in een polymeermatrix. De polymeermatrix draagt de spanningen over naar de 
vezels en beschermt ze. De vezelcomposieten worden vaak aangeduid als ‘FRP’ (Fibre Reinforced Polymer).  

In dit systeem worden de vezelcomposieten verkregen door de vezelweefsels of –sheets ter plaatse te impregneren met een 
epoxyhars met een voldoende lage viscositeit. Dit kan rechtstreeks op het te versterken element gebeuren d.m.v. ‘wet lay-
up’, ofwel afzonderlijk waarna de geïmpregneerde vezels binnen de door de fabrikant vooropgestelde tijdspanne op het 
betonoppervlak worden aangebracht en aangedrukt.  

Vermits de vezelcomposieten in dit systeem ter plaatse worden vormgegeven is het toepasbaar in alle mogelijke lengtes en 
vormen, ermee rekening houdend dat scherpe hoeken afgerond dienen te worden. Meestal worden meerdere lagen 
toegepast. Vóór de toepassing moeten oneffenheden van het betonoppervlak weggewerkt worden om onthechting te 
vermijden. Het systeem is dus vrij flexibel in gebruik maar vereist een grondige kwaliteitscontrole. 

Afhankelijk van het gebruikte type vezels spreekt men van CFRP (koolstofvezels), GFRP (glasvezels), in de markt zijn ook AFRP 
(aramidevezels) en basalt vezels verkrijgbaar. Hun geringe dikte heeft nagenoeg geen invloed op de afmetingen van het 
constructieve element en na overschilderen zijn ze bijna niet meer te onderscheiden. Het aanbrengen van extra 
afwerkingslagen (bepleistering, spuitbeton, enz.) is bovendien mogelijk.  

Dit systeem ondervindt enige invloed van langdurig contact met water. In normale omstandigheden zal dit de versterking 
echter niet in gevaar brengen. 

2.2.3 SYSTEEM PREFAB VEZELCOMPOSIET (CFK LAMEL) -EPOXYLIJM 

In dit systeem worden de vezelcomposieten klaar voor verlijming geleverd op de werf. Dezelfde opmerkingen als in 2.2.2. zijn 
geldig, met enkele verschillen. De geprefabriceerde vezelcomposieten kunnen enkel worden toegepast als lineaire 
elementen, tenzij ze voor het specifieke geval worden voorgevormd. Meestal worden ze in één enkele laag toegepast, maar 
meerdere lagen zijn eveneens mogelijk.  

 



 

  

2.3 VERGELIJKING SYSTEMEN 

Een overzicht van de belangrijkste eigenschappen en enkele typische kenmerken van geprefabriceerde systemen (FRP en 
staalplaten) en ‘wet lay-up’-systemen is gegeven in Tabel 2. 

 Geprefabriceerd Ter plaatse vormgegeven (‘wet lay-up’) 

Vorm Staalplaten of FRP strips of laminaten Weefsels of sheets 

Dikte 1 tot 2 mm (FRP); 3 tot 10 mm (staal) 0,1 tot 0,5 mm per laag 

Lijm Thixotrope, structurele lijm voor de 
aanhechting 

Lijm met lage viscositeit voor 
impregnatie en aanhechting 

Vezelvolumefractie 
(FRP) 

50 tot 75 %  (CFK150/2000 >68%) 25 tot 35 % (na impregnatie) 

Hoe aan te brengen Eenvoudige verlijming (Staal platen + 
mechanisch verankeren) 

Verlijming en impregnatie (ter plaatse 
vormgegeven 

Toepasbaarheid Enkel vlakke oppervlakken (indien niet 
voorgevormd) 

Alle vormen, hoeken worden afgerond 

Aantal lagen Meestal 1 laag, meerdere lagen mogelijk Meestal meerdere lagen 

Oppervlakte 
oneffenheid 

De stijfheid van de strip of de plaat en de 
thixotrope lijm laten een zekere 
oneffenheid toe van het betonoppervlak 

Oneffenheden dienen uitgevlakt te 
worden om onthechting te vermijden 

Eenvoud in gebruik Eenvoudig in gebruik, hogere 
kwaliteitsgarantie (prefab) 

Flexibel in gebruik, nauwgezette 
kwaliteitscontrole vereist 

Kwaliteitscontrole Kwaliteitscontrole is nodig omdat een verkeerde toepassing of slechte uitvoering een 
verlies aan composietwerking tussen externe wapening en betonconstructie of een 
gebrekkige lange-duur integriteit van het systeem, e.d. kan betekenen 

Tabel 2: Vergelijking tussen geprefabriceerde systemen en ter plaatse vormgegeven vezelcomposieten op basis van [Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.] 

3. MATERIALEN 

3.1 EPOXYLIJM 

De lijm dient de schuifspanningen over te brengen van het betonoppervlak naar de externe wapening zodat een volledige 
composietwerking verkregen wordt. De meest gebruikte thixotrope, constructieve lijm is de epoxylijm, die verkregen wordt 
door het mengen van een epoxyhars (polymeer) met een verharder. Naargelang zijn toepassing kan de lijm nog vulstoffen 
bevatten, verzachtende insluitsels, taaimakers of andere. Epoxylijm bezit over het algemeen een hogere treksterkte dan 
beton en wanneer ze goed aangebracht wordt, overschrijdt de hechtsterkte ervan de oppervlaktecohesie van het beton. In 
het systeem van gelijmde wapening vormt het beton de beperkende factor.  

Bij epoxylijm zijn er drie verschillende tijdsconcepten waarmee rekening dient gehouden te worden, namelijk de “pot-life”, 
de “verwerkingstijd” en de “open tijd”.  



 

  

• De “pot-life” is de tijd na het mengen van het hars en de verharder waarin de lijm een bepaalde temperatuur bereikt 
onder standaardomstandigheden (temperatuur, mengselhoeveelheid). Het bereiken van deze temperatuur geeft 
aan dat de verhardingsreactie te ver gevorderd is en dat de viscositeit te hoog is om de lijm te verwerken.  

• De “verwerkingstijd” is de tijd na het mengen van het hars en de verharder waarin de lijm verwerkbaar blijft in de 
gebruikte hoeveelheden en onder de limietomstandigheden waarin de lijm kan gebruikt worden. Hogere 
temperaturen en mengselhoeveelheden leiden tot een kortere verwerkingstijd. In elk geval betekent een verhoging 
van de viscositeit dat de verwerkingstijd verstreken is. 

• De “open tijd” is de periode na het mengen van de lijm waarin de te verlijmen delen dienen samengebracht te 
worden. Deze is sterk afhankelijk van de toepassingstemperatuur (omgeving + ondergrond). 

Een andere belangrijke eigenschap van epoxylijmen, zoals van alle polymeren, is de glasovergangstemperatuur Tg. Dit is de 
temperatuur waarboven de verharde lijm overgaat van een relatief harde, elastische, glasachtige toestand naar een 
rubberachtige toestand ( naar een toestand met sterk verminderde sterkte-eigenschappen).  

De identificatie van epoxylijm gebeurt op basis van de norm NEN EN 1504-4. 

Zie ook productblad Bevepro Epoxy Resin Stopox SK41 

De kwaliteitseisen waaraan de epoxylijm volgens NEN EN 1504-4 moet voldoen worden gegeven in Tabel 3 

Eigenschap 
Referentiebeton 
of –mortel 

Testmethode Eis/tolerantie 

E-modulus bij buiging / 
NEN EN ISO 178 
(2003) 

≥ 2000 N/mm2 

Afschuifsterkte / 
NEN EN 12188 
(1999) 

≥ 12 N/mm2 

Open tijd 
MC (0,40) NBN 
EN 1766 

NEN EN 12189 
(1999) 

Verklaarde waarde ± 20 % 

Verwerkingstijd / 
NEN EN ISO 9514 
(2005) 

Verklaarde waarde 
(afhankelijk van de 
aangemaakte hoeveelheid 
en de omgevingscondities en 
meestal kleiner dan de ‘pot-
life’) 

E-modulus bij druk / 
NEN EN 13412 
(2006) 

≥ 2000 N/mm2 

Glasovergangstemperatuur / 
NEN EN 12614 
(2005) 

≥ 40 °C 

Warmte-uitzettingscoëfficiënt / NEN EN 1770 (1998) ≤ 100 x 10-6 per K 

Totale krimp / 
NEN EN 12617-1 
(2003) 

≤ 0,1 % 



 

  

Totale krimp (alternatieve 
methode) 

/ 
EN 1501-1 en EN 
1504-4 

≤ 0,1 % 

Geschiktheid voor toepassing op 
verticale oppervlakken en boven 
het hoofd 1 

/ NEN EN 1799 (1999) 

Het materiaal mag niet meer 
dan 1 mm uitzakken bij 
aanbrengen op een laagdikte 
van 3 mm. 

Geschiktheid voor toepassing op 
horizontale oppervlakken 

/ NEN EN 1799 (1999) 

De oppervlakte van de lijm 
op het einde van de 
spreidingstest bedraagt 
minstens 3000 mm2 (60 mm 
diameter). 

Scheurvorming / injectie 
MC (0,40) NEN 
EN 1766 

Cur-Aanbeveling 119 
Bij de droge test treedt falen 
op in het beton. 

Geschiktheid voor toepassing en 
nabehandeling onder speciale 
omgevingsomstandigheden 

/ 

Cur aanbeveling 20 

De testcondities 
kunnen evenwel 
verschillen van deze 
in de norm. 

De afschuifsterkte σ0 van 
overlapvoegen van prisma’s 
in druk onder verschillende 
hellingshoeken θ is minstens: 

θ (°) σ0 (N/mm2) 

50 50 

60 60 

70 70 
 

Hechting / 
Cur aanbeveling 20 

 

De oppervlaktetreksterkte 
van een kleefvlak in een 
afbreekproef moet ten 
minste 14 N/mm2 bedragen. 

De afschuifsterkte σ0 van de 
kleefvlakken van de op druk 
belaste prisma’s onder 
verschillende hellingshoeken 
θ is minstens: 

θ (°) σ0 (N/mm2) 

50 50 

60 60 

70 70 
 

 

1 Niet van toepassing voor het systeem vezelcomposiet op basis van vezelweefsels/sheets-epoxylijm 



 

  

Duurzaamheid / 

EN 1501-1 en EN 
1504-4 

De proefmethode is 
enkel toepasbaar op 
staalplaten 

Na blootstelling aan 
thermische cycli of een 
warme, vochtige omgeving is 
de uiterste afschuifspanning 
in druk van betonnen 
proefstukken minstens gelijk 
aan de treksterkte van het 
beton. 

De blootstelling aan 
thermische cycli of een 
warme, vochtige omgeving 
van verlijmde staal-staal 
proefstukken veroorzaakt 
geen breuk. 

Tabel 3: Kwaliteitseisen voor epoxylijm volgens NEN EN 1504-4. 

Enkele grootte-orden van typische eigenschappen van koud uitgeharde epoxylijm worden gegeven in Tabel 4. 

Ter vergelijking worden eveneens de eigenschappen van beton en staal gegeven. 

Eigenschap (bij 20 °C) 
Koud uitgeharde 

epoxylijm 
Beton Staal 

Volumieke massa (kg/m3) 1100 - 1700 2350 7800 

Elasticiteitsmodulus (GPa) 0,5 – 20 20 – 50 205 

Afschuifmodulus (GPa) 0,2 – 8 8 – 21 80 

Poissonverhouding 0,3 – 0,4 0,2 0,3 

Treksterkte (MPa) 9 – 30 1 – 4 200 – 600 

Afschuifsterkte (MPa) 10 – 30 2 – 5 200 – 600 

Druksterkte (MPa) 55 – 110 25 – 150 200 – 600 

Rek bij breuk (%) 0,5 – 5 0,015 25 

Thermische uitzettingscoëfficiënt (10-6/°C) 25 – 100 11 – 13 10 – 15 

Waterabsorptie: 7 dagen – 25 °C (% w/w) 0,1 – 3 5 0 

Glasovergangstemperatuur (°C) 45 - 80 / / 

Tabel 4: Vergelijking van typische eigenschappen van epoxylijmen, beton en staal, bepaald op basis van de gangbare normen 

3.2 VEZELS 

Vezels bestaan in continue of discontinue vorm, maar voor hun toepassing als versterking van betonnen elementen worden 
enkel de continue vezels beschouwd. Een hoge lengte/diameterverhouding van de vezels maakt een zeer efficiënte 
spanningsoverdracht mogelijk via de polymeermatrix naar de vezels zodat de eigenschappen van de vezels ten volle benut 



 

  

kunnen worden. De diameter van de vezels is in de grootte-orde van 5 tot 20 µm en ze kunnen toegepast worden in uni-
directionele, bi-directionele of multi-directionele vorm.  

De drie voornaamste soorten vezels die gebruikt worden voor versterking van constructies zijn glas-, aramide- en 
koolstofvezels. Koolstofvezels worden het vaakst toegepast omwille van hun hoogwaardige eigenschappen, gevolgd door 
glasvezels en tenslotte aramidevezels. De fysische en mechanische eigenschappen kunnen sterk verschillen binnen elke 
soort, net als tussen de verschillende soorten onderling. Deze vezels zijn lineair elastisch tot breuk en vertonen geen 
uitgesproken vloeidrempel zoals staal (zie Figuur 10). Ze bezitten een anisotrope structuur, met een hogere sterkte en 
stijfheid in de langsrichting van de vezels. 

Continue glasvezels worden meestal ingedeeld in 3 soorten, namelijk E-, S- en AR (alkali resistant)-glasvezel. De E-glasvezels 
hebben een lage weerstand tegen alkali. S-glasvezels zijn sterker en stijver maar hebben nog steeds een lage alkaliweerstand. 
AR-glasvezels hebben dezelfde mechanische eigenschappen als E-glasvezels, maar zijn beter bestand tegen alkali. Een 
belangrijk voordeel van glasvezels is hun lage kostprijs. Ze zijn echter gevoelig aan kruip en contact met water dient 
vermeden te worden. 

Aramidevezels bezitten een hoge taaiheid en hebben goede vermoeiingseigenschappen, maar contact met water dient 
vermeden te worden. Ze worden frequent gebruikt in materiaal tegen impactbelasting (vb. kogelvrije vesten). 

Koolstofvezels worden vervaardigd bij zeer hoge temperaturen (tot 3000 °C door pyrolyse). Ze bezitten de meest 
hoogwaardige eigenschappen van de beschouwde vezels en kennen daarom de grootste toepassing als gelijmde wapening. 
Er zijn verschillende sterkteklassen beschikbaar. 

Typische eigenschappen van de verschillende soorten vezels worden gegeven in Tabel 5. Het zijn indicatieve waarden voor 
niet-blootgestelde vezels. 

Soort vezel 
Elasticiteitsmodulus  

(GPa) 

Treksterkte 

(MPa) 

Uiterste rek 

(%) 

Koolstof 

► Hoge sterkte  

► Ultra hoge sterkte 

► Hoge modulus 

► Ultra hoge modulus 

 

215 – 235 

215 – 235 

350 – 500 

500 – 700 

 

3500 – 4800 

3500 – 6000 

2500 – 3100 

2100 – 2400 

 

1,4 – 2,0 

1,5 – 2,3 

0,5 – 0,9 

0,2 – 0,4 

Glas 

► E, AR 

► S 

 

70 

85 – 90 

 

1900 – 3000 

3500 – 4800 

 

3,0 – 4,5 

4,5 – 5,5 

Aramide 

► Lage modulus 

► Hoge modulus 

 

70 – 80 

115 – 130 

 

3500 – 4100 

3500 – 4000 

 

4,3 – 5,0 

2,5 – 3,5 

Tabel 5: Typische eigenschappen van de vezels 

De vezels zijn o.a. verkrijgbaar in de vorm van weefsels of sheets (Figuur 8). In een weefsel zijn de langs en dwarse vezels 
(0/90°) verweven in elkaar. De hoeveelheid en type van vezels kan al dan niet verschillen per richting. Weefsels waarin de 



 

  

vezels in de dwarsrichting enkel dienen om de vezels in de langsrichting samen te houden worden quasi-unidirectioneel 
genoemd. In sheets liggen de vezels op elkaar zonder verweven te zijn. Dikwijls zijn de continue vezels enkel in de 
langsrichting aanwezig, maar bi- en multidirectionele sheets bestaan eveneens. De wijze waarop de vezels samengehouden 
of verbonden worden kan verschillen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van weefsels en sheets. 

 
Figuur 8: Geprefabriceerde strips (links) en te impregneren weefsels/sheets (rechts) voor gelijmde wapening 

3.3 VEZELCOMPOSIETEN 

Vezelcomposieten zijn vezels die ingebed zijn in een polymeermatrix. De polymeermatrix draagt de spanningen over naar de 
vezels en beschermt ze tegen afslijting en aantasting. De vezelcomposieten worden vaak aangeduid als ‘FRP’ (Fibre 
Reinforced Polymer). Afhankelijk van het gebruikte type vezels spreekt men van CFRP (koolstofvezels), GFRP (glasvezels) of 
AFRP (aramidevezels). 

Als versterkingsmiddel voor gelijmde wapeningen bestaan vezelcomposieten die ter plaatse worden vormgegeven 
(impregnatie en verlijming van vezelweefsels/-sheets met epoxyhars door middel van wet lay-up) of die geprefabriceerd 
geleverd worden op de werf, klaar voor verlijming.  

Prefab vezelcomposieten zijn verkrijgbaar in de vorm van rechte strips, verkregen door pultrusie, of in de vorm van 
laminaten, laag per laag opgebouwd (Figuur 8). Ze kunnen geleverd worden op rol.  

 

 

Figuur 9: Prefab vezelcomposiet op rol 



 

  

De identificatie-eisen volgens Goedkeuringsleidraad G0026 voor prefab vezelcomposieten worden gegeven in Tabel 3 

Eigenschap Testmethode Eis/tolerantie 

Volumefractie aan vezels 
NEN EN ISO 3451-1 (2008) 

NEN EN ISO 1675 (1998) 
± 5 % 

Treksterkte, E-modulus 

Breukrek 

NEN EN ISO 527-1 (1996) 

 

± 10 % 

n.v.t. 

Glasovergangstemperatuur (*) NEN EN 12614 (2004) ± 5 % 

(*) Moet hoger zijn dan de glasovergangstemperatuur van de gebruikte lijm 

Tabel 3: Identificatie-eisen voor prefab vezelcomposieten [Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.] 

Enkele typische waarden voor eigenschappen voor vezelcomposieten (~60% vezelvolume) worden gegeven in Tabel 4 In dit 
systeem worden de vezelcomposieten klaar voor verlijming geleverd op de bouwplaats. Dezelfde opmerkingen als in 2.2.3. 
zijn geldig, met enkele verschillen, en worden vergeleken met deze van zacht staal. Het spanning-rek gedrag van de 
verschillende types vezelcomposieten en zacht staal wordt gegeven in Figuur 10. 

 
Figuur 10: Vergelijking tussen het spanning-rek gedrag van de verschillende vezelcomposieten en staalplaten [Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.] 

Materiaal 
Elasticiteitsmodulus  

(GPa) 

Treksterkte 

(MPa) 

Uiterste rek 

(%) 

Volumemassa 

(kg/m3) 

CFRP 80-500 600-3000 0,5-1,8 ~1550 

GFRP 30-60 400-1600 1,2-3,7 ~1950 

AFRP 30-125 600-2500 1,8-4,0 ~1400 

Zacht staal 200 300-600 >10 ~7850 

Tabel 4: Typische eigenschappen van vezelcomposieten (~60 % vezelvolume) en zacht staal [i] 

σ (GPa)

ε

Mild steel

0.02 0.04

2

6

4

GFRP

AFRP
CFRP



 

  

3.4 STAAL 

De staalplaten zijn vervaardigd uit constructiestaal, waarvan de eigenschappen overeenkomstig § 3.2 van de de Eurocode 3 
(NEN EN 1993-1-1: 2006) zijn.  

 

4. RECENTE ONTWIKKELINGEN 

4.1 NSM – INGEFREESDE WAPENING (CFK LAMEL VERTIKAAL OF REBAR) 

Bij NSM (‘Near Surface Mounted’), worden de bijkomende wapeningen niet op maar in het betonoppervlak aangebracht. Als 
wapeningen worden bij deze methode strips of -staven gebruikt (Figuur 11: Detail van NSM). 

 

Figuur 11: Detail van NSM 

Groeven worden op de juiste plaatsen en in de gewenste richting in het betonoppervlak gefreesd. Voor de afmetingen van de 
groeven houdt men rekening met de grootte van de aan te brengen wapeningen en de aanwezige betondekking (Figuur 12). 
De bestaande wapening mag hierbij in geen geval geraakt worden. De groeven worden dan grondig gereinigd, dusdanig dat 
ze vrij zijn van stof, water en contaminanten, bijvoorbeeld met olievrije perslucht, teneinde een goede hechting te bekomen. 
De groeven worden vervolgens opgevuld met een viskeuze epoxylijm. De wapening wordt vervolgens in de groeven geplaatst 
en lichtjes aangeduwd, waarna overtollige lijm wordt verwijderd en het oppervlak vlak wordt afgestreken. 

De voordelen van deze techniek zijn onder andere dat er meestal geen ondersteuning, egalisatie of primer nodig zijn en een 
betere hechting van de wapening met het beton kan bekomen worden (langs drie zijden in plaats van langs één zijde, 
massabeton in plaats van oppervlaktebeton). De verankering kan gebeuren in naastliggende elementen en indien er 
onthechting optreedt, dan gebeurt dit ductieler dan bij uitwendig gelijmde wapening. Omdat de wapeningen verdoken liggen 
zijn ze eveneens beter beschermd tegen potentiële mechanische beschadigingen en brand. Bovendien wordt er geen extra 
dikte toegevoegd en kan het oppervlak na de toepassing worden gezandstraald, waardoor men meestal niets meer ziet van 
de groeven.  

De aanwezige betondekking is bepalend voor de mogelijke aan te brengen NSM-wapening. De techniek kan minder 
aangewezen zijn wanneer grote secties moeten toegevoegd worden.  



 

  

 

Figuur 12: Groefafmetingen voor NSM 

4.2 SCRP - STAALVEZELCOMPOSIETEN 

SCRP (Steel Cord Reinforced Polymer) is een materiaal dat bestaat uit dunne hoogwaardige staaldraad/kabel, die met 
kunststofdraad tot een uni-directioneel weefsel is samengevoegd en ter plaatse geïmpregneerd wordt met een epoxyhars 
(Figuur 13).  

 

Figuur 13: Detail van SCRP 

Het materiaal wil de voornaamste voordelen van vezelcomposieten en staalplaten combineren. Het heeft dezelfde sterkte-
eigenschappen als vezelcomposieten maar gedraagt zich in beperkte mate ductieler. Het wordt op rol geleverd en kan ter 
plaatse op maat worden versneden. Het materiaal biedt gelijkaardige plaatsingsvoordelen als vezelcomposieten en is flexibel, 
en daardoor gebruiksvriendelijk.  

Toepassingsmogelijkheden van SCRP bieden zich onder andere aan bij dwarskrachtversterking voor complexe vormen. SCRP 
leveren meer toepassingsmogelijkheden voor voorspanning en mechanische verankering. Ze zijn tevens beter bestand tegen 
potentiële mechanische beschadigingen. Er dient wel aandacht besteed te worden aan het risico op corrosie van de 
staaldraden (volledige inbedding in epoxyhars is vereist).  

4.3 MFRP – MULTIDIRECTIONELE VEZELCOMPOSIETEN 

De term “multi-directionele vezelcomposieten” (mFRP) duidt op composietelementen voor de versterking van beton die niet 
gemaakt zijn met een klassieke pultrusie techniek, maar met een alternatieve techniek die toelaat vezels in meerdere 
richtingen te verwerken. Dergelijke composieten hebben een minder anisotroop karakter en zijn bijgevolg beter bestand 
tegen meerassige spanningstoestanden. Dit geeft voordelen inzake robuustheid (beter bestand tegen vandalisme) en de 
mogelijkheid in het aanwenden van mechanische verankeringen (Figuur 14). Via de mechanische verankeringen kan 
onthechting van het composiet ten dele vermeden worden en kan eventuele voorspanning makkelijker toegepast worden.  



 

  

Hiernaast bestaat de mogelijkheid mFRP-composieten enkel te verankeren, zonder gebruik te maken van een verlijming. 
Door de volledige afschuifspanning te dimensioneren door middel van een bout verankering, kan ook beton van lagere 
oppervlaktekwaliteit versterkt worden. Bout Verankeringen laten ook het gebruik toe van zogenaamde spacer elementen, 
waardoor de mFRP wapening met een hogere inwendige hefboomsarm geplaatst kunnen worden. 

 

Figuur 14: Multi-directionele vezelcomposiet, verankerd in het betonoppervlak d.m.v. bout verankering 

4.4 TRM – TEXTIELVERSTERKTE MORTELS 

Hoewel gelijmde vezelcomposietwapening grote voordelen biedt bij vele toepassingen t.o.v. conventionele 
versterkingstechnieken, impliceert deze techniek wel het gebruik van een structurele verlijming (meestal epoxy). Epoxy is 
relatief duur en heeft geringe eigenschappen bij hoge temperaturen (brand). Een mogelijke oplossing is het vervangen van 
epoxy door een gemodificeerde cementgebonden mortel. Door de grovere structuur van mortel t.o.v. epoxy en de 
onmogelijkheid om met mortel de vezels efficiënt te impregneren, dient vezel(composiet)- of staalwapening onder de vorm 
van openmazige textielen toegepast te worden. Hierbij kan uitgegaan worden van brei-, weef- of naaitechnieken, toegepast 
bij de zogenaamde industriële textielen.  

De combinatie van industriële textielen en aangepaste mortel voor de versteving van beton heeft aanleiding gegeven tot de 
zogenaamde TRM (Textile Reinforced Mortar) versterkingstechniek (Figuur 15).  

De mogelijke versterking van een element door de toepassing van TRM is beperkter dan bij epoxy-verlijmde wapeningen 
(onder andere omwille van de geringere aanhechtingscapaciteit van de mortel op het beton), maar indien geen al te grote 
versterking vereist is biedt deze methode een alternatieve oplossing die beter bestand is tegen brand. Er dient wel een 
grotere betonoppervlakte voorbereid te worden en er dient rekening gehouden te worden met de toegevoegde massa. 



 

  

 

Figuur 15: Toepassing van TRM 

4.5 VOORSPANNING D.M.V. NAGEREKTE WAPENING 

In sommige gevallen kan het voordelig zijn de externe wapening (meestal vezelcomposieten, maar het is ook mogelijk voor 
SCRP en memory-steel SMA) als voorspanwapening te gebruiken door het in nagerekte toestand te verbinden met het 
oppervlak. Enkele voordelen hiervan zijn: 

► een stijver gedrag van het beton 

► dwarskrachtscheuren treden pas later op, zijn dunner en fijner verdeeld 

► reeds bestaande scheuren worden gedicht, waardoor ook de duurzaamheid en bruikbaarheid wordt verbeterd 

► de weerstand tegen dwarskrachten is hoger zolang er geen scheuren voorkomen 

► vergeleken met niet-voorgespannen strips kan dezelfde versterking bereikt worden met minder (tot 30 à 50 %) 
materiaal 

► indien een voldoende verankering wordt voorzien kan het uiterste weerstandsmoment vergroot worden doordat 
onthechting aan scheuren en aan de uiteindes van de strips vermeden wordt 

► door de toepassing van de voorspanning wordt de inwendige wapening ontlast, waardoor het vloeien wordt 
uitgesteld naar een hogere belasting  

► efficiënter gebruik van de sterkte van FRP 

De techniek heeft echter ook enkele nadelen: 

► het is duurder dan de niet-voorgespannen toepassing doordat meer handelingen, eindverankering en apparatuur 
vereist zijn 

► de toepassing neemt meer tijd in beslag 



 

  

► de berekening vereist, meer nog dan bij de klassieke systemen, inzicht in de invloed op de krachtswerking van de 
globale constructie 

► het toestel waarmee de strips onder spanning worden gebracht dient ter plaatse te blijven totdat de lijm is 
uitgehard, tenzij de mechanische verankering reeds werd gerealiseerd 

Het ontwerp en de uitvoering van de eindzones van de externe voorspanning verdienen bijzondere aandacht. Indien de 
aangebrachte voorspanning te groot is zal in deze zones onthechting optreden, daarom worden de uiteindes mechanisch 
verankerd. Op kolommen kan voorspanning verkregen worden door de vezels op te spannen tijdens het omwikkelen of, in 
het geval van voorgevormde schalen, door gebruik te maken van een expansieve mortel of injectie van mortel of epoxy 
onder druk.  

4.6 STRAP/SHEET OMWIKKELSYSTEMEN 

Het buigen van geprefabriceerde laminaten (met klassiek een dikte van ~1 mm) over beperkte kromtestralen gaat moeilijk en 
zorgt voor nadelige spanningsconcentraties in de buigpunten. Om dit op te lossen wordt in het ‘strap’-systeem uitgegaan van 
dunne laminaten die in meerdere lagen gewikkeld kunnen worden zonder onderlinge hechting. Hierdoor kunnen ze 
onderling verschuiven t.o.v. elkaar ter plaatse van afbuigpunten (Figuur 16).  

Dit systeem werkt flexibel en laat, ondanks het gebruik van prefab laminaten, buigpunten op een efficiënte wijze toe. Een 
bijkomende innovatie van het ‘strap’-systeem is het thermoplastische harssysteem. Hierdoor kunnen de eindpunten van de 
meerlaagse wikkeling door opwarming gehecht worden aan een onderliggende laag. Aldus ontstaat een gesloten 
krachtssysteem (wikkeling), die in diverse systeemconfiguraties toepasbaar is (waaronder voorspanning).  

 

Figuur 16: Principe van een meerlagige strap versus een eenlagige klassieke oplossing 

 

 



 

  

5. VOORONDERZOEK EN RANDVOORWAARDEN VOOR HET ONTWERP 

5.1 INLEIDING 

Bij versterkingen van betonconstructies met gelijmde wapening is vaak een voorafgaande betonherstelling nodig. In de norm  
NEN EN 1504-9 (2008) worden de verschillende fasen beschreven, waaruit een project van herstelling van een 
betonconstructie zou moeten bestaan (Tabel 5). Dit is ook van toepassing op projecten van versterking van betonconstructies 
d.m.v. gelijmde wapening, mits aanvulling met de in dit document beschreven basisoverwegingen en handelingen.  

Fasen in een project reparatie 

Informatie over 
de structuur 

Evaluatie Strategie Ontwerp van de werken De werken 
Aanvaarding van 
de werken 

Basisoverwegingen en handelingen 

 Toestand en 
geschiedenis van 
de structuur 

 Documentatie 

 Herstellingen en 
onderhoud in 
het verleden 

 Gebreken en 
hun classificatie 
en oorzaken 

 Deskundig 
onderzoek naar 
veiligheid en 
stabiliteit vòòr 
de werken 

 Opties 

 Principes 

 Methoden 

 Deskundig 
onderzoek 
naar 
veiligheid en 
stabiliteit 
tijdens de 
werken 

 Voorzien gebruik van de 
producten 

 Eisen 

 Ondergrond 

 Producten 

 Werken 

 Specificaties 

 Plannen 

 Deskundig onderzoek naar 
veiligheid en stabiliteit na 
de werken 

 Keuze en gebruik 
van te gebruiken 
producten, 
systemen, 
methoden en 
gereedschap 

 Proeven voor 
kwaliteitsbeheer 

 Gezondheid en 
veiligheid 

 Aanvaardingsproe
ven 

 Correctieve 
maatregelen 

 Documentatie 

Tabel 5: Verschillende fasen in een herstelproces van een betonstructuur [ii] 

Het vooronderzoek omvat de eerste 3 fasen. Tijdens het vooronderzoek wordt alle informatie verzameld die nodig is voor 
een onderbouwd ontwerp van een versterking met gelijmde wapening en voor de eventueel uit te voeren voorafgaande 
betonherstelling. Het houdt dus beduidend meer in dan het in situ controleren van de materiaaleigenschappen. Het 
verschaft ook informatie over andere ontwerpparameters zoals belasting, geometrie, brandveiligheid, enz… Uitgaande van 
de resultaten van dit onderzoek kan de toepasbaarheid van gelijmde wapening in de betreffende situatie geëvalueerd 
worden.  

Bij voorkeur gebeurt dit vooronderzoek vooraf in opdracht door de bouwheer. 

Men kan ervoor opteren het vooronderzoek (eventueel partieel) en het ontwerp deel te laten uitmaken van de aanneming 
(met randvoorwaarden, gegeven door de bouwheer) of ze kunnen in opdracht van de bouwheer op voorhand worden 
uitgevoerd. Deze laatste manier van werken draagt de voorkeur weg omwille van volgende voordelen: 

• het vooronderzoek wordt slechts door één partij uitgevoerd, wat de kosten drukt en waardoor de kwaliteit ervan 
kan verhoogd worden.  

• er kan in een vroege fase uitsluitsel gegeven worden over de haalbaarheid van de versterking met gelijmde 
wapening. 



 

  

• alle inschrijvingen voor de uitvoering zijn gebaseerd op dezelfde vooronderstellingen, waardoor de ontvangen 
inschrijvingen beter vergelijkbaar zijn (met dezelfde en correcter afgeschatte vermoedelijke hoeveelheden) en de 
partijen niet kunnen uitgaan van een verschillende bestaande toestand om tot een lagere intekenprijs te komen. 

5.2 DELEN VAN HET VOORONDERZOEK 

Een volledig vooronderzoek verschaft duidelijkheid over: 

1. Schadetoestand van het gewapend beton  

2. Ontwerpspecifieke gegevens 

3. Geometrie van de bestaande structuur  

4. Materiaaleigenschappen van de bestaande structuur 

5. Krachtswerking  

5.2.1 DE SCHADETOESTAND VAN HET GEWAPEND BETON  

Indien het te versterken element schade vertoont is het belangrijk de oorzaak ervan te achterhalen en de schade te 
herstellen alvorens de versterking aan te brengen. Ook indien het beton geen schade vertoont is het belangrijk na te gaan of 
er een risico bestaat op toekomstige schade. Een onderzoek is steeds noodzakelijk. De BRL3201/Cur aanbeveling 118 geeft 
aan hoe het onderzoek moet verlopen voor een betonherstelling. Enkele aandachtspunten voor de toepassing van gelijmde 
wapeningen worden in de volgende paragrafen overlopen. 

BESCHADIGD BETONOPPERVLAK 

De aanwezigheid van scheuren kan leiden tot onthechting van de gelijmde wapening. Het scheurpatroon en haar oorzaak 
dient geanalyseerd te worden. Door te injecteren kunnen scheuren gedicht worden. Bij dynamische scheuren dient 
geëvalueerd te worden of gelijmde wapeningen kunnen toegepast worden.  

Ter plaatse van grindnesten is het betonoppervlak niet egaal en van lage kwaliteit, waardoor het correct verlijmen van 
externe wapening onmogelijk is. Deze moeten dus vooraf hersteld worden.  

Indien in het verleden herstellingen werden uitgevoerd is dit vaak zichtbaar aan het oppervlak. Het is steeds aangewezen de 
hechtsterkte van deze herstellingen na te gaan. 

WAPENINGSCORROSIE 

Wapeningscorrosie kan op zich een aanleiding zijn tot versterking met uitwendige wapening. Immers, wanneer corrosie de 
werkzame sectie van de wapening te sterk gereduceerd heeft, kan men opteren om uitwendige wapening aan te wenden (na 
de herstelling van de schade) om dit verlies aan draagkracht op te vangen. Maar ook wanneer er om andere redenen 
uitwendige wapening toegepast wordt, is het noodzakelijk te weten of de wapening aan het corroderen is (zichtbaar of niet) 
of er risico bestaat op wapeningscorrosie in de toekomst. Deze wapeningscorrosie geeft aanleiding tot scheuren aan het 
betonoppervlak waardoor onthechting kan plaatsvinden van de aangebrachte gelijmde wapening.  

Wapeningscorrosie ten gevolge van carbonatatie van het beton wordt het vaakst vastgesteld. De veroorzaakte corrosie is 
expansief en resulteert in het scheuren van het beton en uiteindelijk het afspringen van de betondekking. Zichtbare schade 
dient hersteld te worden. Het risico op toekomstige schade kan geëvalueerd worden door de carbonatatiediepte te bepalen 
in het beton volgens de norm NEN-EN 14630 en deze te vergelijken met de betondekking. 



 

  

Wapeningscorrosie kan ook veroorzaakt worden door een te hoge concentratie aan chloriden. Deze kunnen bij de aanmaak 
van het beton zijn ingebracht of van buitenaf door diffusie in het beton dringen. Dit laatste komt hoofdzakelijk voor in 
kustgebieden en op plaatsen waar dooizouten gebruikt worden. De chloriden geven aanleiding tot putcorrosie, waardoor de 
wapeningssectie plaatselijk zeer sterk vermindert. Het chloridengehalte in beton kan bepaald worden volgens de norm (VBT 
1995/NEN 5950, paragraaf 6.11) of volgens de RILEM-aanbeveling TC 178-TMC (2002). De criteria worden in § 0 gegeven.  

Er bestaan tevens meetmethoden, vb. potentiaalmetingen, om de corrosieactiviteit in het beton na te gaan. 

ACCIDENTELE SCHADE 

Schade aan het beton en wapeningen ten gevolge van brand, impact, doorboren van (voorgespannen) wapeningen, 
zaagsnedes,… dient hersteld te worden indien mogelijk. Indien niet dient hiermee rekening gehouden te worden in het 
ontwerp. 

5.2.2.ONTWERPSPECIFIEKE GEGEVENS 

De ontwerpspecifieke gegevens worden over het algemeen voorzien door de bouwheer, bijgestaan door zijn 
stabiliteitsingenieur. De versterkingsopdracht dient afgebakend te worden en de reden voor versterking dient opgegeven te 
worden. De impact van de lokale ingreep op de globale stabiliteit dient nagegaan te worden in het kader van de globale 
stabiliteitsstudie. De bouwheer geeft ook zijn eisen op in verband met toelaatbare vervormingen en brandveiligheid. 

PROGRAMMA VAN DE VERSTERKINGSOPDRACHT 

Het is belangrijk dat de bestektekst duidelijk vermeldt welke onderdelen tot de versterkingsopdracht behoren. Dit kan best 
gebeuren door deze elementen (balken, kolommen, vloerplaten, …) op een plan aan te duiden. Eventuele randvoorwaarden 
dienen ook vermeld te worden; ook dat kan op plan gebeuren of tekstueel.  

DE AANLEIDING VOOR VERSTERKING 

Het is belangrijk om te weten waarom een versterking zich opdringt. De reden voor de versterking kan immers zijn invloed 
hebben op de technieken en materialen die in aanmerking komen voor het realiseren van de versterking. De mogelijke 
aanleidingen voor versterking werden in Figuur 1 opgesomd.  

TOELAATBARE VERVORMINGEN 

Het ontwerp wordt niet alleen door de krachtswerking bepaald, maar ook door toelaatbare vervormingen. Er bestaan 
verschillende documenten die richtwaarden geven voor toelaatbare vervormingen van gebouwen. Opgemerkt kan worden 
dat in de Eurocode 2 (NEN EN 1992-1-1) enkel algemene doorbuigingseisen gesuggereerd worden.  

Het is raadzaam ook rekening te houden met eventuele kruipfenomenen. 

HOGE GEBRUIKSTEMPERATUREN EN/OF VOCHTIGHEID 

Indien de gelijmde wapening wordt aangebracht op een locatie waar een verhoogde temperatuur en/of vochtigheid kan 
voorkomen na indienststelling van de gelijmde wapening, moet dit vermeld worden. Voorbeelden van verhoogde 
temperatuur kunnen zijn directe bezonning, stookruimten, industriële toepassingen,… Verhoogde vochtigheid kan 
voorkomen vb. in zwembaden, keukens, kelders, industriële toepassingen. 

De van toepassing zijnde blootstellingsvoorwaarden moeten vermeld worden in het bestek. 

 



 

  

BRANDVEILIGHEID  

Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt wanneer gelijmde wapening wordt toegepast. Het is aan te raden 
voorzieningen op te leggen die bij brand het stijgen van de temperatuur, in de zone waar de gelijmde wapening toegepast 
werd, uitstellen. Het lastenboek voorziet uitdrukkelijk in deze eisen. Oplossingen zijn brandwerende -platen of -mortels. 

5.2.3.  GEOMETRIE VAN DE BESTAANDE STRUCTUUR 

Om tot een ontwerp te kunnen komen van de versterking dienen de afmetingen van de te versterken elementen gekend te 
zijn. Indien er onbekenden zijn, dienen veronderstellingen opgenomen te worden in het bestek, die tijdens de uitvoering 
gecontroleerd worden. 

AFMETINGEN VAN DE BETONSTRUCTUUR 

De afmetingen van de te versterken betonnen elementen kunnen verkregen worden uit de bouwplannen, indien deze 
beschikbaar zijn. Indien deze plannen ontbreken of indien er een vermoeden is dat de plannen niet gevolgd werden, moeten 
de afmetingen ter plaatse opgemeten worden. Voorts moeten de overspanningen gekend zijn en de types van oplegging 
aangezien deze waarden een belangrijke invloed hebben op de grootte van het buigmoment en de dwarskracht. 

LOCATIE EN AFMETINGEN VAN DE WAPENINGEN 

De aanwezige wapening (inclusief dwarskrachtwapening) moet gekend zijn, namelijk het aantal wapeningsstaven, hun 
diameter en hun ligging in de dwarsdoorsnede. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit de wapeningsplannen, die ter 
plaatse geverifieerd moeten worden. Onder meer de pachometer laat toe de wapening te lokaliseren en de betondekking te 
bepalen. Ook de wapeningsdiameter kan benaderend bepaald worden met dit toestel. Het is hierbij steeds aangewezen om 
de door het toestel aangegeven resultaten steekproefsgewijs te verifiëren door het bloot kappen van enkele staven. De 
metingen met dit toestel kunnen bemoeilijkt worden door een zeer dichte bewapening of de aanwezigheid van verschillende 
wapeningslagen.  

TYPESECTIE 

Dit is enkel van toepassing voor complexere geometrieën, waarbij aangegeven dient te worden met welke vereenvoudigde 
typesectie en eventueel draagrichting gerekend kan worden. 

5.2.4. MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

De eigenschappen van het te versterken beton en de aanwezige wapening zijn belangrijke gegevens om de haalbaarheid van 
de versterking na te gaan en de versterking te dimensioneren. Indien er onbekenden zijn, dienen veronderstellingen 
opgenomen te worden in het bestek, die tijdens de uitvoering geverifieerd worden. 

HET BETON 

De betonkwaliteit wordt meestal ingeschat door het bepalen van de druksterkte. Dit kan gebeuren op destructieve manier 
met behulp van een drukproef op geboorde kernen volgens NEN EN 12504-1 (2000). De resultaten van deze proeven kunnen 
geïnterpreteerd worden volgens NEN EN 13791 (2007). Eventueel kan men de druksterkte inschatten op niet-destructieve 
manier met de sclerometer volgens NEN EN 12504-2 (2001). Deze laatste methode bepaalt eigenlijk de oppervlaktehardheid, 
maar deze kan indicatief gerelateerd worden aan de druksterkte. Een controle aan de hand van enkele proeven op kernen is 
wenselijk. 



 

  

De oppervlaktecohesie van het beton is een belangrijke betoneigenschap omdat deze eigenschap de maximale 
afschuifspanningen bepaalt die in de overgang uitwendige wapening-beton kunnen worden opgenomen. De 
oppervlaktecohesie wordt bepaald volgens NEN EN 1542 (1999).  

DE WAPENING  

De kwaliteit van de wapening kan verkregen worden aan de hand van beschikbare documentatie. Ze kan in sommige gevallen 
ook uit de ribconfiguratie van de wapeningsstaven bepaald worden NEN 6008/A1:2020/NEN EN 10080 (2005)). Indien geen 
van beide mogelijkheden een oplossing biedt, kan een trekproef worden uitgevoerd op uitgenomen staven.  

Indien van toepassing dient het type voorspanwapening en de voorspankracht gekend te zijn. Indien deze gegevens niet 
beschikbaar zijn, dient men bij het uitschrijven van het lastenboek aan te geven op basis van welke veronderstellingen er 
gewerkt moet worden. Er bestaan tevens enkele proefmethoden om de voorspankracht te bepalen, bijvoorbeeld door 
trillingsmetingen na laterale excitatie  van de voorspanwapening, ook voorbelasten geeft informatie.  Deze zijn eerder 
omslachtig en vereisen het vrijmaken van een groot gedeelte van de voorspanwapening. 

5.2.5. KRACHTSWERKING  

De krachtswerking in de te versterken elementen, zowel op het ogenblik van verlijming als in de versterkte situatie, moet 
gekend zijn. Bij voorkeur dienen de optredende buigmomenten en dwarskrachten in bezwijk- en gebruiksgrenstoestand in 
het bestek opgenomen te worden. 

5.3 CONCLUSIE 

De hierboven opgesomde gegevens kunnen verzameld worden op basis van bestaande plannen en documentatie en door het 
onderzoek van de constructie. De lijst is bewust erg uitgebreid en volledig gehouden. In sommige gevallen zullen niet alle 
gegevens beschikbaar zijn. In dat geval moet men bij het uitschrijven van het lastenboek aangeven op basis van welke 
veronderstellingen het ontwerp moet berekend worden of moet de ontwerper van de gelijmde wapening duidelijk aangeven 
welke ontwerpparameters werden aangenomen. De veronderstellingen moeten dan tijdens de uitvoering geverifieerd 
worden. Bij significante afwijkingen kan een wijziging van het ontwerp noodzakelijk zijn. Daarom is het steeds aangewezen 
zoveel mogelijk correcte en gecontroleerde gegevens ter beschikking te stellen. 

toezichtsregime. Door certificatie is het niet langer een noodzakelijkheid dat de eindgebruiker op de bouwplaats stelselmatig 
de eigenschappen van deze producten en/of systemen dient te keuren. 

Teneinde de kwaliteitsketen compleet te maken kunnen uitvoeringsbedrijven onderworpen worden aan een 
Procescertificatie. Hierbij worden op regelmatige tijdstippen de competentie en de middelen van de uitvoeringsbedrijven 
geëvalueerd aan de hand van audits, werfbezoeken, proeven in situ en dergelijke meer.  

Alleen door dezelfde hoge kwaliteitseisen te stellen aan de verschillende partijen betrokken bij een betonherstelling, kan een 
hoge kwaliteit van het eindresultaat behaald worden. 

6 SPECIALE AANDACHTSPUNTEN BIJ ONTWERP   

6.1 ALGEMEEN 

De duurzaamheid van zowel beton als van de materialen die gebruikt worden voor uitwendige wapeningen is goed 
gedocumenteerd. Toch dient aandacht besteed te worden aan het gedrag op langere termijn van de combinatie van beiden.  



 

  

De lijmlaag tussen de externe wapening en het beton is het kritieke onderdeel met betrekking tot de doeltreffendheid van de 
gerealiseerde versterkingen aangezien daar de composietwerking wordt gerealiseerd. De hechting wordt beïnvloed door de 
toestand van de bestaande betonstructuur, de voorbereiding van het betonoppervlak en de aan te brengen wapening, de 
zorg waarmee het aanbrengen plaatsvindt, de kwaliteit van de externe wapening zelf en de duurzaamheid van de lijm. 

Ontwerpregels worden in deze TV niet besproken. Toch worden in volgende paragrafen enkele aandachtspunten besproken 
die van belang kunnen zijn bij het ontwerp.  

6.2 TEMPERATUURSEFFECTEN 

6.2.1 GLASOVERGANGSTEMPERATUUR 

De glasovergangstemperatuur (Tg) is de temperatuur waarboven een verharde epoxylijm overgaat van een elastische, 
glasachtige toestand naar een rubberachtige toestand met sterk verminderde mechanische eigenschappen. Deze situeert 
zich, afhankelijk van de gebruikte lijmsoort, tussen 50 en 70 °C. Bij de basistechniek van gelijmde wapening wordt epoxylijm 
gebruikt in alle beschouwde systemen, zowel voor de verlijming als voor de impregnatie van de vezels. Hierom dient de 
maximale gebruikstemperatuur in omgevingen waar gelijmde wapening wordt toegepast beperkt te worden, rekening 
houdend met de glasovergangstemperatuur.  

Tg kan variëren in de tijd onder invloed van de omgevingsomstandigheden. Blootstellingen aan hogere temperaturen (maar 
nog steeds lager dan Tg) gelden als een nabehandeling van het materiaal en zullen de Tg verhogen. Absorptie van vocht zal de 
Tg echter verlagen. 

De glasovergangstemperatuur van epoxylijmen, gebruikt voor de toepassing van gelijmde wapeningen, dient door de 
fabrikant meegedeeld te worden en moet voldoen aan de eisen, vermeld in § 0. 

6.2.2 BRANDBESCHERMING 

Zonder bijkomende maatregelen zal, in geval van brand, de temperatuur aan de gelijmde wapening snel oplopen tot 
waarden boven de glasovergangstemperatuur. Hierbij zal de verlijming falen en zal de aangebrachte externe wapening 
loskomen.  

In voorkomend geval dient de brandbestendigheid van de structuur afzonderlijk berekend te worden. Belasting bij brand 
wordt beschouwd als accidentele belasting. Wanneer de structuur deze belasting ook zonder de gelijmde wapening kan 
dragen is een extra brandbescherming van de versterking niet vereist. Mogelijk is een extra brandbescherming van de 
volledige structuur toch nodig. 

Gelijmde wapening kan tegen brand beschermd worden o.a. door het aanbrengen van thermische isolatie/cementgebonden 
spuitmortel/brandwerende mortel of d.m.v beplaten rondom de gelijmde wapening. Men kan ook het falen van de gelijmde 
wapening uitstellen door een mechanische verankering.  

6.2.3 VORST-DOOI 

Beton kan gescheurd zijn vòòr de toepassing van gelijmde wapening en de lijmlaag kan holtes bevatten. De expansie van 
water in deze scheuren en holtes ten gevolge van vorst zou onthechting van de gelijmde wapening kunnen veroorzaken.  

Het vorst-dooi gedrag van met gelijmde wapening versterkte elementen werd uitvoerig onderzocht. Er wordt echter geen 
eenduidig beeld verkregen. In ieder geval wijzigt het aanbrengen van gelijmde wapening op een betonnen element de 
waterhuishouding hiervan, wat een nadelig effect kan hebben op de weerstand tegen vorst. 



 

  

 

6.2.4 HECHTING BIJ HOGE EN LAGE TEMPERATUREN 

Bij belasting van met vezelcomposiet versterkte elementen bij hoge (maar nog steeds lager dan Tg) en lage (tot -100 °C) 
temperaturen stelt men een verschil vast in hechtsterkte en in de manier van falen. Bij hoge temperaturen zal eerder de 
verlijming falen, terwijl dit bij lage temperaturen eerder het vezelcomposiet zelf is.  

6.3 VOCHT 

Vocht is een parameter die de levensduur van bijna alle structurele materialen nadelig beïnvloedt.  

Door het aanbrengen van gelijmde wapening op een betonnen structuur verhoogt men plaatselijk de interne poriëndruk 
door het beton af te sluiten. Om de interne vochthuishouding in het beton niet te sterk te verstoren kan het nodig zijn 
voldoende ruimte te voorzien tussen de verschillende stroken gelijmde wapening. 

De epoxylijm, gebruikt bij de verlijming en/of impregnatie van gelijmde wapening, absorbeert vocht (maximaal 3 % van het 
gewicht, afhankelijk van de watertemperatuur [Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.]). Waterabsorptie resulteert in een 
afname van de glasovergangstemperatuur en een toename van de stijfheid van de matrix (beide effecten zijn deels 
omkeerbaar bij droging). Bovendien kunnen vezelcomposieten met glas- en aramidevezels beschadigd worden indien het 
vocht tot bij de vezels dringt (doorheen scheuren en holtes in de structuur, diffusie door de matrix, capillaire werking langs 
de vezels). Koolstofvezels gedragen zich echter relatief inert in aanwezigheid van water. 

Bij het systeem staalplaten-epoxylijm dienen de stalen platen beschermd te worden tegen corrosie met een 
corrosiebescherming volgens de norm NEN EN ISO 12944.  

Vochtindringing ter hoogte van het lijmvlak en op de gelijmde wapening dient bijgevolg vermeden te worden en onmiddellijk 
gecorrigeerd te worden indien dit zich toch zou voordoen.  

 

 

6.4 BLOOTSTELLING AAN UV-LICHT 

6.4.1 ALGEMEEN 

Polymeren, waaronder epoxy, ondergaan een degradatie als ze blootgesteld worden aan UV-A en UV-B- straling. De straling 
kan leiden tot een wijziging van de doorzichtigheid en kleur van de epoxylijm/-hars, maar ook van de mechanische 
eigenschappen ervan. Zo worden ze gevoeliger voor scheurvorming. 

Bij de vezels ondervinden enkel aramidevezels een geringe invloed van de straling. Glas- en koolstofvezels worden niet 
merkbaar beïnvloed door UV-licht.  

Eigenschappen van vezelcomposieten, die bepaald worden door de vezels zoals trek- en buigsterkte, vertonen slechts een 
kleine invloed van UV-straling. De matrix-bepaalde eigenschappen, zoals de weerstand tegen afschuiving, worden echter wel 
sterk beïnvloed.  

6.4.2 BESCHERMING 



 

  

De meeste voorschriften voor het aanbrengen van vezelcomposietwapeningen bevatten het aanbrengen van een verf op 
basis van acryl of polyurethaan, als bescherming tegen UV-licht. Deze verf wordt best aangebracht wanneer de hars nog 
plakkerig is bij het aanraken (systeem vezelcomposiet op basis van weefsels/sheets-epoxylijm) of na het opruwen van het 
oppervlak. Een licht gekleurde verf (wit of betongrijs) zal bovendien ook de warmte reflecteren.  

6.5 ALKALISCH EN ZUUR MILIEU 

Koolstofvezels zijn resistent tegen alkalische en zure milieus. Glasvezels daarentegen degraderen in alkalische omgevingen. 
Een dichte omhulling van de glasvezels door een hars kan ze wel beschermen, maar in agressieve milieus raadt men toch het 
gebruik van systemen met koolstofvezels aan.  

6.6 KRUIP EN ANDERE TIJDSASPECTEN 

In tegenstelling tot de verwaarloosbare kruip in CFRP en GFRP, kan het kruipgedrag van AFRP niet genegeerd worden. Kruip 
in staalplaten treedt op bij hogere temperaturen, maar is minder relevant omdat bij deze temperaturen de lijmlaag reeds 
gefaald is. 

Aangezien de uitwendig gelijmde wapening in de meeste gevallen geen of verwaarloosbare kruip vertoont, worden de 
tijdsafhankelijke vervormingen van een betonnen element, dat versterkt is met externe wapening, bepaald door het 
kruipgedrag van de betonzone in druk. Indien kruipvervormingen optreden, moet hiermee rekening gehouden worden bij de 
controle van de gebruiksgrenstoestand, zoals aangegeven in de Eurocode. Kruip is echter zelden een bepalende factor in het 
ontwerp van een versterking met uitwendig gelijmde wapening, behalve in het geval van versterking van relatief recente 
constructies, waar nog wezenlijke kruip- en krimpvervormingen kunnen verwacht worden.  

Een tweede belangrijk tijdsaspect betreft het gedrag van glasvezels onder aanhoudende belastingen. De treksterkte van 
GFRP kan dalen tot zeer lage waardes (tot amper 20 % van de oorspronkelijke sterkte) onder permanente belasting.  

Wegens het kruipgedrag van AFRP en de mogelijke spanningsbreuk in GFRP, is CFRP de beste keuze indien de gelijmde 
wapening grote, permanente belastingen moeten opvangen.  

 

6.7 VERMOEIING 

Vezelcomposieten vertonen een grotere weerstand tegen vermoeiing dan staal. De dominerende factor voor vermoeiing van 
met vezelcomposiet versterkte balken is het vermoeiinsgedrag van de inwendige stalen wapening. Er wordt dus aangeraden 
om bij het ontwerp dezelfde beperkingen voor het spanningsbereik in de inwendige wapening op te leggen als bij het niet-
versterkte element. De externe wapening heeft een eerder positief effect op de vermoeiingsweerstand van de elementen. 

6.8 IMPACT 

Studies hebben aangetoond dat betonnen elementen, versterkt met gelijmde wapening, in de meeste gevallen een 
verhoogde impactweerstand vertonen. Bijkomende verankeringen aan de uiteinden van de gelijmde wapeningen zouden 
vroegtijdige onthechtingen kunnen voorkomen en de impactweerstand van de versterkte elementen nog vergroten.  

Koolstof- en glasvezels op zich zijn vrij kwetsbaar en kunnen bij rechtstreekse impact beschadigd worden. Aramidevezels zijn 
hiertegen beter bestand.  

Informatie in dit document is mogelijk geworden door bijdragen van ondergenoemde personen en instellingen 



 

  

 

i  S. Matthys – Cursus ‘Gelijmde wapening’. 2010, UGent, België. 

ii  Bureau voor Normalisatie (NEN) – NEN EN 1504-9: Producten en Systemen voor de bescherming en herstelling van 
betonconstructies. Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeordeling. Deel 9: Algemene principes 
voor het gebruik van de producten en systemen. 2008,. 
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