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1 Inleiding 

Deze rapportage vormt product SVO.02  zoals omschreven in de Bouwteamovereenkomst, 

Bijlage I van de Ontwikkeling bio-based composiet fietsbrug Ritsumasyl (16-24-WN 16-50-

WN) en het bijbehorend stroomschema. Tevens zijn de testen gespecificeerd die voorzien 

zijn om het composietmateriaal te karakteriseren. 

 

Doel van het project is om een bio-based brug te bouwen die bestaat uit 100% natuurlijke 

vezels en een hars met een zo hoog mogelijk bio-based gehalte. Bij de ontwikkeling van 

de bio-based brug zijn een aantal stappen voorzien die doorlopen moeten worden om te 

komen tot een keuze van de bio-based materialen (vezels, hars en kernmateriaal) en het 

beoogde productieproces waarmee het composiet materiaal van de brug gemaakt gaat 

worden. De materialen moeten zoveel mogelijk bio-based zijn d.w.z. dat ze uit een 

hernieuwbare biologische bron gewonnen moeten zijn. Voor constructiedoeleinden moet 

aangetoond worden welke prestaties de materialen kunnen leveren. Dit gaat zowel om de 

prestaties op korte termijn als gedurende de levensduur van de brug. 
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2 Bureaustudie bio-based materialen 

Op grond van beschikbare gegevens in de literatuur en in de markt is een bureaustudie 

uitgevoerd teneinde na te gaan welke bio-based vezels en harsen het meest geschikt zijn 

voor het bouwen van de bio-based brug Ritsumasyl. De gehanteerde criteria zijn:  100 % 

natuurlijke vezels, een hars met een zo hoog mogelijk bio-based gehalte, de mechanische 

prestaties, de verkrijgbaarheid, de kosten en de geschiktheid voor verwerking in een 

vacuüminjectieproces.  

 

Productieproces 

Het vacuüminjectieproces heeft de voorkeur boven andere productieprocessen vanwege 

de schaalgrootte en vormgeving van de brugelementen, de hoge laminaatkwaliteit die 

ermee bereikt kan worden, de arbeidsomstandigheden en de kosten.  

Hand lay-up heeft  een lagere laminaatkwaliteit en slechtere arbeidsomstandigheden. 

Pultrusie is gunstig voor wat betreft kwaliteit en kosten, maar heeft beperkingen in 

schaalgrootte en vormgeving. Pre-pregging is kwalitatief zeer goed, maar vereist dure 

technologie (autoclaven) en dure pre-pregs waardoor de kosten sterk toenemen. RTM is 

niet geschikt voor grote producten. Light-RTM is wel geschikt voor grotere producten, maar 

vereist voor elke productvorm een nieuwe mal, waardoor de kosten sterk oplopen. 

 

De uitgevoerde bureaustudie is opgenomen als Bijlage 1 - Selectie bio-based composiet 

materialen- bij dit rapport. De belangrijkste bevindingen zijn hier samengevat: 

 

Vezels 

1. Van de natuurlijke vezels is de vlasvezel de meest geschikte. Deze vezel is volledig 

bio-based, ecologisch verantwoord te produceren en heeft de beste mechanische 

prestaties van de natuurlijke vezels. De verkrijgbaarheid is goed en de kosten zijn 

redelijk. De geschiktheid voor vacuüminjectie wordt op grond van de in de markt 

beschikbare typen vezelversterkingen als redelijk tot goed beschouwd.  

2. Naast de natuurlijke vezels vormt de Biomid-vezel (een hoog kristallijne cellulose 

vezel gemaakt van houtzaagsel) een alternatief dat een constantere kwaliteit kan 

leveren. De beschikbaarheid van deze vezel is momenteel echter beperkt. De 

vezelbundels zijn klein en de weefsels in platbinding minder geschikt voor 

vacuüminjectie. 

Beide typen vezels zijn geselecteerd voor het uitvoeren van testen. 

 

Harsen 

1. De harsen zijn in het algemeen niet volledig bio-based. Gekozen is voor harsen 

(polyester en epoxy) met een zo hoog mogelijk bio-based gehalte die met 

vacuüminjectie verwerkbaar zijn. 

2. Gekozen epoxyharsen: Greenpoxy 56 (56 % bio content) van Sicomin, SuperSap CLR 

(17 % bio content) van Entropy Resins en Resoltech 1800 ECO (40 % bio content).  

3. Gekozen polyesterharsen: Polynt 1580 IBA (28 % bio content) en Polyester ER16773 

(45 % bio content) van Polynt Composites en Polyester L6184-SPR17043 (65% bio 

content) van Scott Bader 

Het bio content van deze harsen daalt nog iets door toevoeging van de harder die niet bio-

based is. 
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Kernmateriaal 

Als kernmateriaal voor het dek is Balsa SB150 gekozen. Dit is een 100 % bio-based 

materiaal met goede kerneigenschappen voor voetgangersbrugdekken. Het alternatief is 

PLA-schuim, dat echter lagere eigenschappen heeft. Dit materiaal is alleen geschikt indien 

het dek met kokers gemaakt wordt. Dit is echter een duurdere oplossing. 

 

Composieteigenschappen 

De eigenschappen van het vlascomposiet die in de literatuur en door leveranciers worden 

gegeven vertonen grote variaties. De oorzaak hiervoor is niet eenvoudig aan te geven. 

Variatie in vezelvolumegehalte samenhangend met het productieproces speelt vaak een 

rol. Vorm van de vezelversterking (grof of fijn van structuur) speelt ook een rol. Reiniging 

van de vezels  speelt een rol in verband met benatting en hechting. Voorbehandeling om 

prestaties te verbeteren levert geen duidelijk beeld op. 

Gezien deze variaties en het gebrek aan eenduidige oorzaken hiervoor is de volgende 

redenatie gevolgd. Vacuüminjectie is in principe een geschikt proces om een hoog 

vezelvolumegehalte (40 - 50 %) te realiseren, mits het vezelpakket voldoende compact en 

tegelijk permeabel is. De benatting van de vezels is als gevolg van het drukverschil bij 

vacuüm naar verwachting goed. Vandaar dat de verwachting is dat redelijk hoge 

eigenschappen gerealiseerd kunnen worden. Voor de E-modulus van het UD is daarom 

een waarde van 30 GPa aangenomen, waarbij rekening ermee gehouden is dat deze tot 

25 GPa kan zakken. Bij de sterkte is vooral de druksterkte bepalend. Globaal is sterkte 

overigens geen probleem voor de brug. Lokaal, bij boutverbindingen, kan dit wel een punt 

vormen, maar kan dit normaal gesproken door laminaatdikte opgelost worden. Voor de 

sterktewaarden is een rekgrens van 0,6 % aangehouden, waarmee voor elke 

laminaatopbouw de sterkte berekend kan worden.  
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3 Bestelling bio-based materialen  

Van de geselecteerde bio-based vezelmaterialen en harsen zijn samples besteld bij 

leveranciers. Na ontvangst van de materialen zijn vacuüminjectieproeven uitgevoerd om 

de geschiktheid van het materiaal voor deze wijze van verwerking vast te stellen. De 

bevindingen hierbij zijn vastgelegd in Bijlage 2 - Verwerving en bevindingen bio-based 

materialen – bij dit rapport.   

 

De bestelde vezelmaterialen zijn hieronder weergegeven. 

 

Composites 

Evolution Biotex 

0/90  

 

Terre  de Lin  

UD 600 gr/m
2  

flax 

 

 

 

BComp  

Amplitex UD 

300gr/m
2 

 

 

Nattex UD 220 

gr/m
2 

 

 

Biomid 0/90 

 
 

 

De bestelde harsen zijn hieronder weergegeven. 

 

Epoxy Greenpoxy 56 

 

Epoxy Resoltech 1800ECO  

 

Epoxy Supersap CLR 
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Polyester 1580 IBA 

 

Polyester ER16773 

 

Polyester L6184-SPR17043 

                (of Crystic PD10565)  

 

Samengevat zijn de bevindingen bij de injectieproeven: 

1. Greenpoxy 56 vertoont een extreem hoge piekexotherm.  

2. De andere harsen zijn alle goed te verwerken met vacuüminjectie. 

3. Polyester ER16773 is niet in grote hoeveelheden verkrijgbaar.  

4. Biomid is lastig verkrijgbaar en injecteert slecht vanwege de fijnmazige structuur. 
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4  Specificatie uit te voeren testen 

Teneinde de bio-based composiet materialen op hun geschiktheid voor het maken van de 

bio-based brug te beoordelen is een specificatie van de uit te voeren testen opgesteld, zie 

Bijlage 3 - Specificatie testen voor bio-based brug Ritsumasyl- van dit rapport. Deze testen 

bestaan eerst uit een serie ILSS testen die screenen welke van de materialen het best 

geschikt zijn. Daarbij wordt ook reeds een versnelde verouderingstest uitgevoerd om te 

zien wat voor impact dat op het materiaal heeft. De ILSS test geeft een goed beeld van de 

hechting van de vezels aan de matrix. Op grond hiervan vindt een verdere selectie plaats. 

Daarna volgen met de resterende materialen trek, druk en afschuiftesten die de materialen 

verder karakteriseren teneinde een constructieve berekening volgens Eurocode te kunnen 

maken. Dit omvat niet alleen korte duur ultimate load testen, maar ook verouderingstesten, 

vermoeiingstesten en kruiptesten. Hieronder zijn de uit te voeren testen samengevat. 

 

Prioriteit Materiaaleigenschap  Materiaalgegevens 

1 Afschuiving uit het 

vlak (ILSS) 

 

ILSS-sterkte 

2 Trek 

 

Treksterkte en E-modulus 

2 Druk 

 

Druksterkte en E-modulus 

2 Afschuiving in het 

vlak (facultatief) 

 

Afschuifsterkte en G-

modulus 

2 Tg-bepaling (of HDT)   Glasovergangstemperatuur 

3 Hot/wet gedrag (trek, 

ILSS) (+ vorst) 

 

Verlies van sterkte en 

stijfheid  

3 UV-veroudering 

(facultatief) 

 Verlies van sterkte en 

stijfheid  

4 Vermoeiing (ILSS, 

trek, druk) 

 

S-N-curves  

4 Kruip (ILSS, trek, 

druk) 

 S-t-curves en δ-t-curves 

ln k 

1/T 

Arrhenius-lijn 

log S 

log N 

S-N-lijn 
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δ-t-lijnen 
log δ 

log t 

σ1 

σ2 

σ3 

log S 

log t 

S-t-lijn 
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Bijlage 1  Bureaustudie 

Selectie bio-based composiet materialen 

Inleiding 

Hieronder wordt eerst een kort overzicht gegeven van een aantal inhoudelijke aspecten 

van de bio-based composiet materialen. Deze informatie is noodzakelijk om de selectie en 

verwerving van composiet materialen mogelijk te maken voor de brug Ritsumasyl. Een 

aantal aspecten is overigens nog steeds niet volledig helder, waardoor het noodzakelijk zal 

zijn deze in de eerste testseries te evalueren. 

 

Vezels 

Van de natuurlijke vezels is de vlasvezel het aantrekkelijkst voor de bio-based brug omdat 

zijn stijfheid en sterkte het hoogst is van de natuurlijke vezels, zie onderstaande tabellen 

[1, 3]. Hennepvezels vormen een redelijk alternatief, maar zijn al iets lager in sterkte en 

stijfheid. Jutevezels zitten nog iets lager in eigenschappen, maar hebben als voordeel dat 

zij goedkoop zijn. Andere alternatieven, zoals ramie en kenaf, zijn ofwel minder in 

eigenschappen of moeilijker verkrijgbaar. Wel goed verkrijgbaar is katoen, maar dit heeft 

een veel lagere stijfheid, waardoor het hier niet geschikt is. 
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Naast natuurlijke vezels is er ook een hoog kristallijne cellulose vezel genaamd Biomid® 

op de markt, die gemaakt worden uit zaagresten van de houtindustrie door middel van een 

mechanisch proces. Er is slechts één leverancier van dit materiaal in Canada, FRP 

Services & Company. Het materiaal is volgens brochure 

(http://www.frpservices.com/eu/en/industrial-textiles-product-line/green-woven-roving-100-

cellulose-fiber-biomid.html ) beschikbaar als weefsel met een platbinding van 1 m breed en 

200 gr/m
2
 doekgewicht. De eigenschappen van de Biomid-vezels zijn in onderstaande 

tabel weergegeven.  

 

 

De composietdata van de Biomid-vezels die in de brochure staan zijn niet goed 

navolgbaar. Het voordeel van de Biomid-vezel is dat deze uit elke bron van cellulose 

http://www.frpservices.com/eu/en/industrial-textiles-product-line/green-woven-roving-100-cellulose-fiber-biomid.html
http://www.frpservices.com/eu/en/industrial-textiles-product-line/green-woven-roving-100-cellulose-fiber-biomid.html
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gemaakt kan worden en dat de vezel een constantere kwaliteit heeft dan de vlasvezels. 

Om deze reden wordt deze daarom meegenomen in het selectieproces. 

 

 

 

Een andere overweging die een rol speelt bij de keuze van de vezel is de ecologisch 

verantwoorde wijze van productie. Vlas en hennep kunnen in onze streken onder 

ecologisch verantwoorde en gecontroleerde condities verbouwd worden. Katoenproductie 

daarentegen trekt veelal een zware wissel op het milieu door grootschalige irrigatie en het 

buitensporige gebruik van insecticiden. Deze situatie zal naar verwachting niet snel 

verbeteren aangezien de producenten én hun afnemers de noodzaak van ecologische 

productie onvoldoende ondersteunen. Jute dat vooral in Bangladesh, India en China 

verbouwd wordt, is op het gebied van ecologisch verantwoorde productie ook minder goed 

beheersbaar, hoewel de situatie beter is dan voor katoen.  

Het is ook om deze redenen dat vlasvezels de voorkeur verdienen. In de eerste screening 

kunnen, ter verificatie, enkele testen met hennep en jute meegenomen worden als deze 

vezels in een bruikbare vorm aangeleverd kunnen worden. 

De biomid-vezel biedt de mogelijkheid om houtresten op te werken tot vezels van 

constante kwaliteit. Dit is ecologisch een aantrekkelijk perspectief. Op dit moment is de 

stand van zaken rond deze vezel voor wat betreft leveringsbetrouwbaarheid en kosten 

echter nog niet geheel duidelijk. 

 

Een belangrijk aspect van natuurvezels is de variatie in eigenschappen die zich altijd zal 

voordoen. Onderstaande tabel en figuren laten de variatie in sterkte en stijfheid van 

elementaire vlasvezels zien [1]. Dit aspect maakt het noodzakelijk om regelmatig 

kwaliteitscontroles te doen bij de ingang van het vezelmateriaal, maar ook aan het 

composiet eindproduct. 
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Voorbewerking van de vezels 

De ruwe vlasvezel moet, net als andere bastvezels (hennep en jute), ontdaan worden van 

de ongewenste bestanddelen, zoals hout, lignine, e.d. Dit gebeurt met micro-organismen 

(roten) die de buitenste lagen oplosbaar maken en mechanische processen (braken en 

zwingelen) die de houtresten eruit verwijderen en de vezelbundels verder splijten 

(hekelen). In principe is de cellulose waaruit de elementaire vezels zijn opgebouwd het 

waardevolle deel, zie hieronder [1]. Het is echter niet per se noodzakelijk om alle andere 

bestanddelen volledig te verwijderen. Voor de composiettoepassing die hier nagestreefd 

wordt, is het ook niet noodzakelijk om de elementaire vezels in de vlas (zie hieronder) 

volledig bloot te leggen, wat een dure behandeling is. Het is dus van belang om een mate 

van voorbewerking toe te passen, die voldoende prestatie levert in het composiet tegen 

aanvaardbare kosten. 

 

 

 

Chemische structuur van het cellulose monomeer Veelhoekige vorm van de elementaire 

vlasvezel 

 

Van vezel naar garen 

De klassieke vorm van garenproductie waarbij de vezels in elkaar getwist worden, is 

minder geschikt voor de toepassing in composiet materiaal. Het twisten veroorzaakt een 

verlies van sterkte en stijfheid omdat de vezels niet meer recht in de draad zitten. Tevens 

is de impregnering van getwiste garens moeilijker vanwege hun dichte structuur. Voor 

composiet toepassing moeten daarom garens met weinig of geen twist worden toegepast. 

Diverse leveranciers hebben dit al in de praktijk gebracht. 
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Van garen naar doek 

Het maken van een doek dat goed bruikbaar is voor productie van grotere delen is een 

vereiste. Ook hier geldt weer dat de klassieke vorm, het weefsel, minder geschikt is. 

Weliswaar kan door keuze van de binding (satijn of keper) de gebogen vorm van de 

garens in een weefsel, die nadelig is voor de sterkte en stijfheid, grotendeels vermeden 

worden, het weefproces zelf is ook vrij duur. Het verdient duidelijk de voorkeur om andere 

doekvormen zoals legsels, veelal aangeduid als non-crimp fabrics (NCF), en non-wovens 

toe te passen. Legsels vormen de meest aantrekkelijke vorm omdat daarmee de hoogste 

vezelvolumes haalbaar zijn en gecontroleerde oriëntatie van de vezels mogelijk is. 

Daarnaast zijn legsels zo te maken dat zijn een goede impregnatie bij vacuüminjectie 

mogelijk maken. Non-wovens kunnen interessant zijn vanwege de kosten, het maakproces 

is eenvoudiger, en het aanbrengen van een harsrijke buitenlaag voor de duurzaamheid, 

maar ze zijn voor sterkte en stijfheid minder geschikt. 

 

Bevochtiging en hechting  

Voor alle typen matrices is de bevochtiging en hechting aan de vlasvezels van groot 

belang. De vlasvezels hebben door hun opbouw uit celluloseketens een hydrofiel karakter. 

De vlasvezels hebben echter van origine ook een dun waslaagje dat weer juist hydrofoob 

is. Het waslaagje kan verwijderd worden door een verdunde loogbehandeling. De vezels 

worden daardoor echter nog hydrofieler. Hierdoor kunnen zij zelfs vocht uit de lucht snel 

aan zich binden, wat b.v. gewenst is voor kledingtoepassing, maar voor 

composiettoepassing niet. De binding van dat vocht vindt plaats bij de OH-groepen van de 

cellulose. Deze zijn daardoor niet meer beschikbaar voor het aangaan van een verbinding 

met de hars. In sommige gevallen kan het vochtgehalte zelfs zo hoog zijn dat dit de 

uitharding van polyesterhars verhindert. Dit betekent dat bij de harsinjectie altijd een laag 

vochtgehalte nagestreefd moet worden. Dit kan door voordrogen in een oven en/of door 

het in de mal opgelegde  vezelpakket onder vacuüm een dag/nacht te laten staan met 

vochtvangers in de afzuiging. Dit is uiteraard een nadeel voor de productie. 

 

In de literatuur worden diverse methodes ter verbetering van bevochtiging-  en hechting 

beschreven, zie onderstaande overzichtstabel. De beschreven resultaten zijn nogal 

wisselend en het is duidelijk dat hier nog verder werk moet worden verzet [4, 5, 6]. Een 

bijzondere aanpak is het toepassen van een formaldehydebehandeling van vlasvezels [4]. 

Formaldehydes worden van oudsher toegepast voor het verbinden van hout, dat ook 

grotendeels uit cellulose bestaat, en hechten daar uitstekend aan. Door 

formaldehydebehandeling van vlasvezels kon de druksterkte verbeterd worden, de 

treksterkte nam daarentegen hierdoor weer af. Daarnaast heeft formaldehyde niet de 

voorkeur omdat het verdacht wordt van carcinogene eigenschappen. 

Het meest concreet is artikel [8] over de invloed van voorbehandeling op 

composieteigenschappen. Een combinatie van een 1 % NaOH behandeling en impregnatie 

met een 3 % epoxy-oplossing biedt het meeste perspectief. De NaOH behandeling 

verwijdert pectineresten en de epoxy dringt diep door in de vezels. De epoxy is echter in 

aceton opgelost, hetgeen in de praktijk lastig uitvoerbaar is. Verder blijkt ook een 1% silaan 

behandeling van de vezels een positief effect te hebben. 

 

Voor de productiepraktijk is het wenselijk dat de vezelleveranciers reeds een 

voorbehandeling hebben toegepast die voorziet in een goede bevochtiging en hechting 

zonder speciale maatregelen of randvoorwaarden bij de productie. Zover op dit moment 

bekend is dit echter nog niet het geval.   
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Matrices 

In principe kunnen zowel thermoharders als thermoplasten dienst doen als matrix voor 

vlasvezelcomposiet. De smelttemperatuur van thermoplasten moet wel voldoende laag (≤ 

200ºC) zijn om geen verbranding van de vlasvezels te veroorzaken bij impregnatie en 

consolidatie, die sowieso al onder uitsluiting van zuurstof moet gebeuren. Dit maakt dat 

slechts een beperkt aantal thermoplasten geschikt zijn. In aanmerking komen PP en PE, 

maar ook PLA. De laatste vooral ook omdat PLA bio-based is. Tegen het gebruik van 

thermoplasten spreekt in dit geval dat voor de bio-based brug relatief grote delen (17 m 

lang)  nodig zijn, die grote ovens vereisen.  

Van bio-based thermoharders daarentegen bestaan een groot aantal aanbieders. Op de 

markt zijn bio-based polyesters (b.v. Polynt van Cray Valley) en epoxies (b.v. van 

Sicomin). Deze zijn veelal niet 100 % bio-based. Door toevoeging van de harders, die niet 

bio-based zijn, daalt bovendien het bio-based gehalte van het geheel. Van degene die een 

hoog bio-based gehalte hebben, blijkt soms dat de verwerkbaarheid moeilijk is. 

Bijvoorbeeld is dat het geval voor Greenpoxy (56 % bio-based) dat een hoge piekexotherm 

vertoont. Een hoge piekexotherm betekent dat zich bij de uitharding zo veel warmte 

ontwikkelt dat het laminaat heet (> 100ºC) wordt. Door de hitte treden ongewenste 

uitzettings- en krimpverschijnselen op, verkleuringen van het laminaat die duiden op 

thermische aantasting van de hars en in extreme gevallen zelfs zelfontbranding. Bij dikke 

laminaten zoals voor de brug toegepast worden kan een piekexotherm eerder optreden. 

Vandaar dat dit beheersbaar moet blijven. 

Bevochtiging van vlasvezels met polyester- en epoxyharsen is lastig. Het enige type 

harsen dat direct hiervoor geschikt is, zijn harsen op basis van formaldehyde, zoals ureum-

, phenol- en melamineformaldehyde. Bestanddelen van formaldehydes staan echter onder 

verdenking van carcinogene eigenschappen. Bovendien zijn zij niet geschikt voor 

vacuüminjectie vanwege de oplossing in water en de uithardingswijze (condensatiereactie) 

waarbij water gevormd wordt. Dit is dus geen begaanbare weg. 
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Polyester- en epoxyharsen en ook de genoemde thermoplasten vereisen alle maatregelen 

die de bevochtiging en de hechting verbeteren. De mechanismen die een rol spelen bij de 

verbetering van de hechting worden nog steeds niet goed begrepen. Eenvoudige theorieën  

die berusten op het aangaan van bindingen met de OH-groepen van de cellulose blijken in 

de praktijk niet op te gaan.  

 

Vlasvezelcomposieteigenschappen  

De waarden voor de eigenschappen van de vlasvezelcomposieten die gegeven worden in 

de literatuur en door leveranciers zijn hieronder samengevat.  

 

 

De waarden vertonen een grote variatie, die vaak ook niet goed verklaarbaar is. 

Vacuüminjectie is in principe een geschikt proces om een hoog vezelvolumegehalte (40 - 

50 %) te realiseren, mits het vezelpakket voldoende compact en tegelijk permeabel is. De 

benatting van de vezels is als gevolg van het drukverschil bij vacuüm naar verwachting 

goed. Vandaar dat de verwachting is dat redelijk hoge eigenschappen gerealiseerd kunnen 

worden. Indien uitgegaan wordt van een E-modulus van de vlasvezels van 60 GPa en 50 

vol.% lijkt een E-modulus waarde van 30 GPa voor UD vlasvezelcomposiet haalbaar: 

𝐸1 = 𝐸𝑅 ⋅ (1 − 𝑉𝑓) + 𝐸𝑓 ⋅ 𝑉𝑓 = 3,4 𝐺𝑃𝑎 ⋅ (1 − 0,5) + 60 𝐺𝑃𝑎 ⋅ 0,5 = 31,7 𝐺𝑃𝑎 → 30 𝐺𝑃𝑎 

Indien het vezelvolumepercentage 5 % lager is en de benutting van de vezelstijfheid 10 % 

lager is dan zakt de E-modulus van het UD vlasvezelcomposiet naar: 

𝐸1 = 𝐸𝑅 ⋅ (1 − 𝑉𝑓) + 𝐸𝑓 ⋅ 𝑉𝑓 = 3,4 𝐺𝑃𝑎 ⋅ (1 − 0,45) + 54 𝐺𝑃𝑎 ⋅ 0,45 = 26,2 𝐺𝑃𝑎 → 25 𝐺𝑃𝑎 

Voor de E-modulus van het UD is daarom een waarde van 30 GPa aangenomen, waarbij 

rekening ermee gehouden is dat deze tot 25 GPa kan zakken. Praktijktesten met 

vacuüminjectie moeten uiteindelijk uitsluitsel bieden over de waarden die haalbaar zijn. 

 

 

 

 

Bron Vezel- 

gehalte 

Lay-

up 

Voor- 

behandeling 

EL 

[GPa] 

σLt 

[MPa] 

ET 

[GPa] 

σTt 

[MPa] 

ELb  

[GPa] 

σLb 

[MPa] 

ETb  

[GPa] 

σTb 

[MPa] 

[8] 40 vol% UD  untreated 28 133 2.7 4.5 17.7 218 0.36 8 

[8] 40 vol% UD  1% NaOH +  

3% epoxy  

in aceton 

~44 ~186        

[8] 40 vol% UD  1 % silaan ~40 ~138       

[9] 30 vol% HL UD  - 17.7 238 3.6      

[9] 38 vol% HL+VB UD  - 19.0 282 3.0      

[9] 36 vol% VI UD - 21.7 267 3.8      

[4] 30 wt% UD untreated 23.3 249       

[4] 30 wt% UD dewaxed 18.5 242       

[4] 30 wt% UD dewaxed + MF 23.9 147       

Amplitex 54 vol% UD - 34.6 329 4.7 26 32.6 377 4.6 39 

Nattex 40 vol% UD untreated 32 550       

Biotex 28 vol% VI UD - 20 198   20 229   

Biotex 50 vol% CM UD -  222   23 271   

Biomid 50 % 0/90 - 9.6 144    237   

Lingrove 57 wt% UD - 32 383 3.2 22 26 330 3.7 42 
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Ruwe data waaruit bovenstaande tabel is samengesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] 

[8] 

[9] 

Amplitex 
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Biomid 

 

 

Biotex 
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Leveranciers van vlasvezels en vlasdoek 

 

Hieronder is een lijst van vlasleveranciers weergegeven. 

 

- PROCOTEX Belgium SA, Douchy Bruno, b.douchy@procotex.com  

Rue Théodor Klüber 8, B7711 - Dottignies, www.procotex.com 

- LINOLITAS UAB, Rinkūnai, LT53280 - Kauno Raj (Lt), www.linolitas.lt 

- SAFILIN, Benoit GAUJARD, ul. Gnieźnieńska 2, PL 12-100 Szczytno, www.safilin.pl 

or Nicolas Gausset, Sales Executive Safilin, 3155 rue de la Lys, F- 62840 Sailly sur la 

Lys 

ngausset@nordnet.fr 

- ESTRELA Textiles sprl., Zone du Grand-Pré 4, B-7750 Mont de L'Enclus (B) 

- LIBECO, Raymond LIBEERT, Tieltstraat 112, 8760 Meulebeke - Belgium, 

www.libecolagae.com 

- LINEO, François VANFLETREN, Tieltstraat 114, 8760 Meulebeke - Belgium, 

www.lineo.eu 

- FLAX TECHNIC, (product name: NATTEX), 95 rue Denis Papin, 76330 Notre Dame de 

Gravenchon (FR). http://www.flaxtechnic.fr/en/products/nattex/ 

- FLAXCOMPOSITES.  http://flaxcomposites.com/?page_id=106 

- VAN DE BILT ZADEN EN VLAS, 

http://www.vandebiltzadenvlas.com/en/products/fibres/long-fibre/ 

- Selcom S.r.l., Via della Torre 17, 31010 Fregona (TV) Veneto-Italy,  tel.: +39-438585166 

(algemeen) of +39 438581810 (Claudia Canal) 

http://www.multiaxialfabricselcom.com/en/Company/location-treviso-tv-veneto-italy.html 

- Chomarat, Avenue de Chabannes 39, 7160 Le Cheylard, France, Tél.: +33-475298100, 
www.chomarat.com 

- Terre de Lin, Biorenforts,  http://www.terredelin.com/HP/HPInternet.aspx# 

mailto:b.douchy@procotex.com
http://www.procotex.com/
http://www.linolitas.lt/
http://www.safilin.pl/
mailto:ngausset@nordnet.fr
http://www.libecolagae.com/
http://www.lineo.eu/
http://www.flaxtechnic.fr/en/products/nattex/
http://flaxcomposites.com/?page_id=106
http://www.vandebiltzadenvlas.com/en/products/fibres/long-fibre/
http://www.multiaxialfabricselcom.com/en/Company/location-treviso-tv-veneto-italy.html
http://www.chomarat.com/
http://www.terredelin.com/HP/HPInternet.aspx
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- Fibres Recherche Dévelopment  (FRD), 2 Rue Gustave Eiffel – CS 90601, F10901 

Troyes Cedex 9- France, Tél.: +33-325834190 http://www.f-r-

d.fr/resources/File/catalogue2016_frd_en.pdf 

- Bcomp Ltd., Passage du Cardinal 1, CH-1700 Fribourg, Switzerland, tel. +41-

265588402, http://www.bcomp.ch/en/products/amplitex 
- Groupe Depestele, Lincore®, Liniere de Bosc Nouvel S.A., 76690 Le Bocasse, 

Valmartin, Tél.: +33-235325117, 

http://www.groupedepestele.com/pro_ecomateriaux_lincoreang.html 

 

Leveranciers van bio-based harsen [7] 

- MCTechnics (voorheen Brands), Combiolite (100 % bio-based), vereist hoge 

temperatuur curing. Geen goede recensies, 15 % volumekrimp. 

- Cray Valley, Polynt (30 – 50 % bio-based), orthopolyester 2,5-2,7 EUR/kg, Hans Struik. 

- Sicomin, Greenpoxy 56 (meer dan 50% biobased), epoxy 10-12 EUR/kg, Hans Struik. 

- Ashland (doet niks meer aan bio-based harsen) 

- Aliancys (voorheen DSM) (doet ook niks meer aan bio-based harsen) 

- Vosschemie, Cardolite, bio-based epoxy (27%-45% bio-based), Martijn Moonen. 
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Bijlage 2   

Verwerving en bevindingen bio-based materialen  

De leveranciers van de vezels en harsen genoemd in Bijlage 1 zijn benaderd om vast te 

stellen wat zij kunnen leveren. De geschiktheid in termen van kwaliteit, verkrijgbaarheid en 

kosten zijn hierbij besproken. Na het ontvangen van materialen zijn injectieproeven gedaan 

om de geschiktheid verder te beoordelen. 

  

Vezels  

Aan de vezelmaterialen zijn de volgende eisen gesteld: 

- Verkrijgbaar in grote hoeveelheden (15 ton) 

- Minimaal doekgewicht van 250 gr/m
2
 (± 0,45 mm per laag) 

- 100 % bio-based 

- Goede permeabiliteit (hars met viscositeit van 200 mPas moet in 10 minuten minimaal 

10 cm materiaal kunnen impregneren met een dikte van 4 mm) 

 

De bevindingen met de leveranciers zijn hieronder weergegeven: 

1. Procotex 

Productlijnen voor composiettoepassingen zijn gestopt vanwege te gering vraag.  

2. Safilin 

Safilin heeft geen partner gevonden om weefsel of legsel te maken. Zij richten zich de 

komende tijd alleen op 250 gr/m
2
 twill weefsel voor consumer goods. 

3. Lineo - Productnaam Flaxtape 

Sample UD-legsel op JEC beurs ontvangen. Zij geven echter aan niet de mogelijkheid 

te hebben de gewenste hoeveelheid te leveren. 

4. Flax Technic - Productnaam Nattex 

Zij hebben 2 m
2
 sample opgestuurd van UD non-crimp fabric (legsel) van 220 gr/m

2
. 

Het materiaal is erg grof en open. 

5. Selcom 

Selcom gaat zich niet meer actief bezig houden met vlas. Wel is een sample uit een 

oude voorraad ontvangen 

6. Terre de Lin  

Er zijn 3 samples ontvangen. Zware doekgewichten zijn mogelijk, kwaliteit ziet er goed 

uit. UD heeft wel grote bundels met veel tussenruimte. Prijs is aantrekkelijk. 

7. FRP Services – Productnaam Biomid 

Diverse malen gemaild met vertegenwoordiger Gordon Shank, maar geen sample 

mogen ontvangen. Wel via Windesheim materiaal ontvangen. Kwaliteit ziet er goed 

uit. Het materiaal is wel erg fijnmazig en erg laag doekgewicht. Prijs is erg hoog. 

8. BComp – Productnaam AmpliTex 

Sample UD en ± 45º ontvangen. Het materiaal ziet er netjes uit. Wel een beetje laag 

doekgewicht en fijnmazig. Prijs is hoog. 

9. Composites Evolution – Productnaam BioTex 

Twee samples ontvangen van goede kwaliteit. Lijken wel verschillende types vezels 

per sample. Geweven materiaal, geen NCF (non-crimp fabrics). Prijs is aantrekkelijk. 
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Op grond van deze bevindingen zijn de eerste drie leveranciers (Procotex, Safilin, Lineo 

afgevallen. De resterende zes leveranciers zijn meegenomen in de verdere selectie. 

Van de zes geselecteerde materialen zijn composiet laminaten gemaakt door middel van 

vacuüminjectie. De bevindingen met de materialen bij de vacuüminjectie zijn hieronder 

vermeld: 

 

1. Flax Technic - Productnaam Nattex 

De UD-vlasvezel legsels zijn zeer grof. Tijdens het lossen treedt enige beschadiging 

op wanneer de peel-ply van het laminaat wordt getrokken, waarschijnlijk door slechte 

hechting van de hars aan de vezels. 

2. Selcom 

± 45º vlasvezelmateriaal met doekgewicht van 600 gr/m
2
. Goede verdeling tussen 

bundelgrootte en tussenruimte. Hierdoor goed injecteerbaar met goed 

vezelvolumegehalte. 

3. Terre de Lin  

UD vlasvezelmateriaal, opgebouwd uit bundels met veel tussenruimte, waardoor bij 

dunne laminaten veel dikteverschillen. Lager vezelvolumegehalte. Andere legsels zien 

er wel goed uit. 

4. FRP Services – Productnaam Biomid 

Mooie constante kwaliteit, maar erg laag doekgewicht waardoor veel lagen nodig zijn. 

Slechte permeabiliteit. 

5. BComp – Productnaam AmpliTex 

UD vlasvezelmateriaal zeer fijn constant legsel met toch redelijke permeabiliteit en 

uitstekende benatting. Wel komen tijdens verwerken veel vezels los van de geknipte 

kanten. 

6. Composites Evolution – Productnaam BioTex 

Biax 0º/90º vlasvezelweefsel met platbinding (UD was niet beschikbaar). Constante 

kwaliteit, goede permeabiliteit en goede benatting. 

 

Alle zes vezelmaterialen zijn geschikt bevonden om deel te nemen aan de ILSS testen. 

 

Harsen 

Aan de harsen zijn de volgende eisen gesteld: 

- Verkrijgbaar in grote hoeveelheden (20 ton) 

- Viscositeit < 400 mPas 

- Piekexotherm max. 120ºC 

- Bio content zo hoog mogelijk 

- Verwerken bij maximaal 35ºC 

- Post-cure bij maximaal 55ºC 

- Geltijd minimaal instelbaar naar 4 uur 

 

De bevindingen met de leveranciers zijn hieronder weergegeven: 

1. Polynt Composites – Productnaam Polynt 1580 IBA 

45 % bio content ortho-polyester, ook versie met 28 % bio content. 

2. Sicomin – Productnaam Greenpoxy 56 

56 % bio content epoxy (gemixed ± 40 %) 

3. MC Technics – Productnaam Combiolite 

100 % bio content, hoge temperatuur (80ºC) verwerking. Geen goed recensies, 15 % 

volumekrimp.  
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4. Dragonkraft 

Niet geschikt voor constructieve toepassing. Hoge temperatuur curen. 

5. Resoltech – Productnaam Resoltech 1800 ECO 

40 % bio content epoxy (gemixed ± 32 %). Prijs is aantrekkelijk. 

6. Entropy Resins – Productnaam Supersap CLR 

17 % bio content epoxy. 

7. VossChemie – Productnaam Cardiolite 

Geen injectievariant met hoog bio content 

8. Scott Bader – Productnaam L6184-SPR17043  

65 % bio content polyester. Prijs is zeer aantrekkelijk. 

9. Ashland  

Productie bio harsen gestopt. 

10. DSM-Alliancys 

Productie bio harsen gestopt.    

11. Pond 

100 % bio content wordt geclaimd, hoge temperatuur verwerking en curen 120/150 ºC. 

 

Op grond van deze bevindingen zijn de polyesterharsen Polynt 1580 IBA, Scott Bader 

L6184-SPR17043 en Polynt ER16773 en de epoxyharsen Greenpoxy 56, Resoltech 1800 

ECO en Supersap CLR geselecteerd. Van de zes geselecteerde harsen zijn composiet 

laminaten gemaakt door middel van vacuüminjectie. De bevindingen met de materialen bij 

de vacuüminjectie zijn hieronder vermeld: 

 

1. Polynt Composites – Productnaam Polynt 1580 IBA 

Bio-polyester met 28 % bio content is goed verkrijgbaar. Goede viscositeit, goed 

instelbaar, lage piekexotherm, laminaat erg bleek na 24 h veroudering in 80ºC water.  

De versie met 45 % bio content is zeer slecht leverbaar.  

2. Sicomin – Productnaam Greenpoxy 56 

Bio-epoxy die goed verkrijgbaar is. Goede viscositeit, te korte geltijd en extreem hoge 

piekexotherm, waardoor niet toepasbaar voor grotere constructies. Laminaat vertoont 

weinig visuele verandering na 24 h veroudering in 80ºC water. 

3. Resoltech – Productnaam Resoltech 1800 ECO 

Bio-epoxy die goed verkrijgbaar is. Goede viscositeit, lange potlife en lage 

piekexotherm. Laminaat een beetje bleek na 24 h veroudering in 80ºC water.  

4. Entropy Resins – Productnaam Supersap CLR 

Bio-epoxy die goed verkrijgbaar is. Goede viscositeit, goed instelbaar (3 

componenten) en acceptabele piekexotherm. Laminaat behoorlijk bleek na 24 h 

veroudering in 80ºC water. 

5. Polynt – Productnaam ER16773 

Bio-polyester die niet zo goed verkrijgbaar is. 

6. Scott Bader – Productnaam L6184-SPR17043 of Crystic PD10565 

Bio-polyester die goed verkrijgbaar is. Goede viscositeit, goed instelbaar en lage 

piekexotherm. 
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Bijlage 3   

Specificatie testen voor bio-based brug Ritsumasyl 

1. Screening testen  

 

Voor het screenen van de bio-based composiet materialen wordt de ILSS test (afschuiving 

uit het 

vlak gebruikt. Deze test zal veelvuldig gebruikt worden en dient daarom snel beschikbaar 

te zijn om na te gaan of een materiaal geschikt is. Zie voor de specificatie van de ILSS test 

hieronder. 

 

2. Materiaal testen voor ontwerpeigenschappen 

 

Op de bio-based composiet materialen die na de screening geselecteerd zijn, worden de 

testen weergegeven in onderstaande tabel uitgevoerd om de ontwerpeigenschappen vast 

te leggen.  

Als referentie worden glasvezel polyester en glasvezel vinylester ook getest. 

 

Prioriteit Materiaaleigenschap Materiaalgegevens 

1 Afschuiving uit het vlak (ILSS) ILSS-sterkte 

2 Trek Treksterkte en E-modulus 

2 Druk Druksterkte en E-modulus 

2 Afschuiving in het vlak (facultatief) Afschuifsterkte en G-modulus 

2 Tg-bepaling (of HDT)  Glasovergangstemperatuur 

3 Hot/wet gedrag (trek, ILSS) (+ vorst) Verlies van sterkte en stijfheid  

3 UV-veroudering (facultatief) Verlies van sterkte en stijfheid  

4 Vermoeiing (ILSS, trek, druk) S-N-curves  

4 Kruip (ILSS, trek, druk) S-t-curves en δ-t-curves 

 

Vraagstelling: 

1. Is de apparatuur beschikbaar voor de testen? 

2. Is deskundig personeel aanwezig voor uitvoering van de testen? 

3. Is waterstraal snijden van proefstukken mee in begrepen? 

4. Kunnen ILSS-testen binnen 1 week uitgevoerd worden? 

 

Hieronder zijn de testen nader gespecificeerd. 

 

ILSS testen volgens ASTM D2344 (niet volgens ISO), 

Minimaal 5 proefstukken voor screening, minimaal 10 proefstukken voor sterktedata.  

Testsnelheid:      v = 1 mm/min. 

Dikte laminaat UD (of 0/90):  4 mm 

Lengte proefstuk:   30 mm 

Breedte proefstuk:   8 mm  

Dikte/overspanning verhouding van 1 op 4 aanhouden. 

Proefstukken waterstraal snijden.  
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Trek testen volgens ASTM D3039 

Minimaal 10 proefstukken 

Testsnelheid:   v = 2 mm/min. 

Dikte laminaat UD:   3 mm   

Lengte proefstuk:   250 mm 

Breedte proefstuk:   15 mm 

Lengte tussen de klemmen:  150 mm 

Gage lengte voor meting E-modulus met extensometer: 50 mm 

E-modulus mag ook met rekstroken gemeten worden i.p.v. met extensometer. 

Bij voorkeur hydraulische klemmen toepassen. 

Proefstukken waterstraal snijden.  

 

Druk testen volgens ASTM D-6641 

Minimaal 10 proefstukken 

Testsnelheid:   v = 1,3 mm/min. 

Dikte laminaat UD of 0/90:   3 mm 

Lengte proefstuk:   140 mm 

Breedte proefstuk:   12 mm 

Gage lengte:    12,7 mm 

E-modulus meten met rekstroken aan beide zijden van het proefstuk in de gage lengte. 

Proefstukken waterstraal snijden (einden van proefstukken moeten parallel en recht zijn). 

 

Afschuiftesten in het vlak volgens ASTM D3518 

Minimaal 10 proefstukken 

Testsnelheid:   v = 2 mm/min. 

Dikte laminaat +/-45º symmetrisch:  3 mm 

Lengte proefstuk:   250 mm 

Breedte proefstuk:   25 mm 

Lengte tussen de klemmen:  150 mm 

Rekstroken in lengte en breedte aanbrengen voor bepaling G-modulus. 

Bij voorkeur hydraulische klemmen toepassen.  

Proefstukken waterstraal snijden  
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Hot/wet gedrag (+ vorst) 

Hot/wet testen worden voor de screening vereenvoudigd uitgevoerd door proefstukken 1 

dag in water van 80ºC te leggen. Invloed van vorst aansluitend op hot/wet test door 1 dag 

in de vriezer bij  

-18ºC. Daarna sterkteverlies door ILSS-test vast stellen. 

Op geselecteerde bio-based materialen vinden uitgebreidere hot/wet testen plaats door 

proefstukken in water van 4 verschillende temperaturen (30ºC, 45ºC, 60ºC, 75ºC)  te 

leggen gedurende 5 dagen.  

De proefstukken voor deze veroudering moeten geschikt zijn voor ILSS- en trektesten 

zoals hiervoor beschreven. De proefstukken worden als geheel met gecoate zijkanten 

verouderd. Na veroudering worden de testspecimens pas eruit gesneden. Per type 

laminaat zijn 4 proefstukken nodig. Van belang is dat de proefstukken een goede post-cure 

krijgen, zodat in de verouderingstest niet eerst een post-cure effect optreedt dat het 

verouderingseffect verstoort. Sterkteverlies door veroudering door middel van  ILSS-test en 

trektest aan specimens vaststellen. Het sterkteverlies is een maat voor de reactiesnelheid 

k in de Arrhenius-vergelijking. Op basis hiervan de Arrhenius-lijn bepalen, nagaan of dit 

een rechte lijn oplevert met een helling die de waarde voor de activeringsenergie E geeft 

(R is gasconstante).  Versnellingsfactor tleven/ttest  bepalen waarmee levensduur voorspeld 

kan worden.  

 

 

De versnellingsfactor  is uitgaande van bovenstaande methode alleen afhankelijk van 

temperatuur en activeringsenergie. Een accuratere methode is om naast 4 temperaturen 

ook 4 verblijftijden toe te passen en daarmee de factoren K en n van de Avrami-

vergelijking 𝑋 = 𝑋0 ∙ 𝑒−𝐾∙𝑡𝑛
 te bepalen. Dit vergroot de testomvang, maar geeft meer 

duidelijkheid over de tijdsinvloed. Zie: Toelichting hot/wet verouderingstesten. In dit geval 

zijn in totaal 16 proefstukken per laminaat nodig.  

 

Aanvullend kunnen verouderingstesten worden uitgevoerd in een klimaatkast op dezelfde 

type proefstukken. Dit kan op basis van ISO 4892-3, Table 4, Method A: Artificial 

Weathering, zie hieronder. Warmte, condensatie en/of watersproeien wisselen elkaar 

daarbij af, hetgeen dichter bij de werkelijke klimaatcondities ligt. Bij voorkeur wordt de 

hierbij gebruikelijke UV-straling niet toegepast, aangezien de coating bescherming 

hiertegen biedt. Keuze Cycle No. nog te maken (No. 1 eerder toegepast). Sterkteverlies 

door veroudering door middel van  ILSS-test en trektest vaststellen. Met versnellingsfactor 

dan levensduur bepalen. 

 

ln k 

1/T 

𝑘 = 𝐴 ∙  𝑒−
𝐸
𝑅

∙ 
1
𝑇  

ln𝑘 = ln𝐴 −
𝐸

𝑅
∙

1

𝑇
 

 

 

Arrhenius-lijn 

helling lijn = E/R 

𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛
𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 

= 𝑒
−
𝐸
𝑅

∙(
1

𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡
−

1
𝑇𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛

)
 

versnellingsfactor: 
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Vermoeiing  

ILSS, trek en druk testen op vermoeiingssterkte. Proefstukken maken zoals hiervoor 

beschreven voor deze drie typen testen. Van elk minimaal 10 proefstukken. 

Belastingniveau nader vast te stellen na statische testen. Testen uitvoeren met R = 

Smin/Smax ≈ 0. Reken op 3 x 2 miljoen wisselingen voor alle testen bijeen.   

 

Hieruit moet S-N-lijn bepaald kunnen worden. 

 

Kruip volgens ISO 899-1 en 899-2 

ILSS en trek testen op kruip. Zowel voor sterkte als voor vervorming. Van elk minimaal 10 

proefstukken. Belastingniveau nader vast te stellen na korte duur testen. Reken op 

minimaal 3 maanden testtijd. Hieruit moet S-t-lijn (creep rupture) en δ-t-lijn (creep curves) 

bepaald kunnen worden. Dit vereist twee verschillende typen testen.  

Voor de S-t-lijnen moet een relatief hoge belasting aangebracht worden: 70% tot 90 % van 

de korte duur sterkte. De tijd die het duurt totdat de proefstukken breken moet 

geregistreerd worden. Dit geeft dan een S-t-lijn die op log-log-schaal een nagenoeg rechte 

lijn moet opleveren.  

log S 

log N 

S-N-lijn 
log 𝑆 = log 𝑆0 − 𝑘 ∙ log𝑁 
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Voor de uitvoering van creep rupture trek- en druktesten is het van belang dat langdurig 

hoge kracht (10 kN tot 30 kN) op de proefstukken aangebracht moet kunnen worden in de 

testopstelling. Dit kan niet meer met gewicht alleen, tenzij een hefboom wordt toegepast. 

Ook de tijdsregistratie van de breuk moet betrouwbaar plaats kunnen vinden. Voor ILSS 

kan met kleinere krachten (1 kN tot 2 kN) volstaan worden. Dit kan nog met gewichten 

alleen gerealiseerd worden. 

Voor de δ-t-lijnen moet een relatief lage belasting aangebracht worden: 10% tot 50 % van 

de korte duur sterkte. De vervorming van de proefstukken met de tijd moet geregistreerd 

worden (na 1 min, 3 min, 6 min, 12 min, 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 100 h, 200 

h, 500 h, 1000 h, etc.). Dit geeft dan δ-t-lijnen die op log-log-schaal nagenoeg rechte lijnen 

moeten opleveren. 

 

De ILSS-proefstukken worden op dezelfde wijze (UD materiaal, 8 mm x 30 mm x 4 mm) 

als hierboven beschreven gemaakt. De trekproefstukken worden van QI-materiaal 

gemaakt en breder namelijk 36 mm x 250 mm x 3 mm en voorzien van verlijmde 

aluminium tabs. In de tabs wordt gaten Ø12 mm geboord waarin een pen aangebracht kan 

worden. Hiermee kan de belasting aangebracht worden zonder klemvoorzieningen. 

 

log S 

log t 

S-t-lijn 
log 𝑆 = log 𝑆0 − 𝑘 ∙ log 𝑡 

 

log δ 

log t 

δ-t-lijnen 
log𝛿 = log 𝛿0 + 𝑘 ∙ log 𝑡 

 

σ1 

σ2 

σ3 
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Secondaire bonding 

Bepalen secondaire bonding eigenschappen m.b.v. ILSS test, zoals hierboven 

beschreven. Proefstukken UD-laminaat van 8 mm dik x 16 mm breed en 60 mm lang. 

Laminaat van 8 mm maken in twee stappen: eerst 4 mm laminaat maken, 

scheurweefsel wegtrekken en hierop 4 mm laminaat injecteren. 10 proefstukken per type 

laminaat. 

 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 

Bepalen volgens ASTM E831 of ISO 11359-2. Nog in te vullen 

 

Brand 

Bepalen brandgedrag nog in te vullen 

 

 

3. Componenttesten 

 

Drie typen componenttesten zijn voorzien: 

1. Pasboutverbinding tussen bio-based composiet en metalen deel bewegingswerk 

2. Holloboltverbinding tussen bio-based composiet en metalen deel bewegingswerk 

3. Lijmverbinding tussen bio-based composiet delen van de brug 

Deze drie typen componenttesten moeten zowel statisch als op vermoeiingsterkte getest 

worden. De uitkomsten van deze testen worden gebruikt voor sterktebewijs van de 

verbindingen. 

 

Pasboutverbinding  

De pasboutverbinding is een enkele lapnaad verbinding tussen bio-based composiet en 

metaal (vermoedelijk staal). Er wordt één pasbout als verbinding getest. De pasbouten zijn 

M30. De composietdikte 20 mm QI-laminaat en de metaaldikte 20 mm. Breedte proefstuk 

180 mm.  

Over te brengen kracht is naar schatting 100 kN. Krachtsinleiding van de bank nader te 

bepalen (bouten of klemmen).  

 

250 

150 

36 

12 
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Minimaal 10 proefstukken statisch testen op trek. 

 

Minimaal 10 proefstukken op trekvermoeiingsterkte (R = 0) testen. Hoogtes van de 

vermoeiingskrachten nader te bepalen na statische testen. Reken op 2 miljoen wisselingen 

voor alle testen bijeen. Hieruit moet S-N-lijn bepaald kunnen worden. 

 

Hollobolt verbinding 

De Hollobolt M20verbinding wordt zowel voor krachten in het vlak als uit het vlak van het 

composiet toegepast wanneer de verbinding slechts van één zijde toegankelijk is. 

 

De Hollobolt verbinding in het vlak is qua uitvoering gelijk aan de pasboutverbinding met 

dien verstande dat het proefstuk iets breder en langer is vanwege de grotere gat diameter 

van 33 mm.  

De composietdikte 20 mm QI-laminaat en de metaaldikte 20 mm. Breedte proefstuk 200 

mm. 

 

 

 

De Hollobolt verbinding uit het vlak wordt in werkelijkheid door trek belast. Voor de 

bepaling van de sterkte is het eenvoudiger om deze op druk te testen vanaf de andere 

zijde. De composietdikte is 20 mm QI-laminaat. Breedte 200 mm en lengte proefstuk 300 

mm. 

 

 

180 

90 

200 

100 
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Voor beide type Hollobolt testen:  

 

Minimaal 10 proefstukken statisch testen op trek. 

 

Minimaal 10 proefstukken op trekvermoeiingsterkte (R = 0) testen. Hoogtes van de 

vermoeiingskrachten nader te bepalen na statische testen. Reken op 2 miljoen wisselingen 

voor alle testen bijeen. Hieruit moet S-N-lijn bepaald kunnen worden. 

 

Lijmverbinding  

 

Kritisch voor een lijmverbinding zijn beëindigingen. Vandaar dat meestal een lapnaad 

wordt getest. Om een nagenoeg constante lijmspanning te verkrijgen wordt meestal een 

‘thick adherent’ test gedaan, zoals beschreven in ISO 11003-2. De proefstukken hieronder 

zijn twee maal zo groot gemaakt vanwege de afmetingen die bij civieltechnische 

verbindingen voorkomen. 

Deze lijmverbinding is een enkele lapnaad verbinding tussen twee bio-based 

composietdelen van 10 mm dikte. De lijm die getest wordt is eveneens bio-based (wordt uit 

een bio-based epoxy gemaakt). De lijmnaaddikte is 2 mm. Breedte proefstuk 50 mm. Twee 

sneden tot op lijmnaad in proefstuk 15 mm uit elkaar. Over te brengen kracht naar 

schatting 15 kN. Krachtsinleiding via pen-gat (mag geen buiging op de verbinding komen). 

 

 

In de praktijk is deze test gevoelig gebleken. Enerzijds is het maken van de proefstukken  

lastiger dan verwacht, omdat het aanbrengen van de sneden bij onregelmatige 

materiaaldikte van het bio-based composiet ongewenste variaties geeft. Verder blijkt het 

snijden van bio-based composiet moeilijker dan van glasvezelcomposiet, waardoor de 

snede rafeliger wordt. De proefstukken zijn verder gevoelig bij het hanteren. Het vallen van 

. 

200 

300 

200 

300 

200 

50 

220 

15 

22 
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een proefstuk kan al tot breuk leiden. Deze factoren maken dat deze test niet gekozen 

wordt voor het op grote schaal bepalen van de lijmsterkte. 

  

Een alternatief proefstuk voor het testen van de lijmverbinding is hieronder weergegeven. 

De basis vorm een 3 puntsbuigproef volgens ISO14125 Class III. Het proefstuk is 

tweemaal groter gemaakt dan in de norm: 120 mm x 30 mm x 4 mm UD-laminaat en aan 

de onderzijde is in het midden een stukje UD-laminaat van 6 mm x 30 mm x 4 mm verlijmd. 

De nominale lijmdikte is 1 mm.  

 

 

Deze test is niet genormeerd, maar bevat een beëindiging. De proefstukken zijn 

eenvoudiger te maken en de test is eenvoudiger uit te voeren. De puntlast moet precies 

boven het midden van het gelijmde stukje aangebracht worden. De eerste terugval in de 

grafiek is maatgevend voor de sterkte. De sterktebepaling van de lijm is indirect. Het 

moment leidt tot een buigspanning in het verlijmde stukje. Deze buigspanning moet via de 

lijmnaad opgebracht worden. Omdat het stukje kort is werkt dit weer als een ‘thick 

adherent’ en kan de lijmspanning nagenoeg als gelijkmatig verdeeld beschouwd worden. 

Daarnaast geeft de dwarskracht nog enige schuifspanning in de lijm. 

De lijmsterkte wordt als volgt berekend: 

 

Breedte proefstuk:  b (nominaal 30 mm) 

Dikte basisproefstuk:  h (nominaal 4 mm) 

Totale dikte bij verlijming:   htot (nominaal 2 x 4 mm + 1 mm lijmdikte) 

Lengte verlijmde stukje:  a (nominaal 6 mm) 

Overspanning:   L (nominaal 80 mm) 

Belasting bij eerste terugval: F 

 

Weerstandsmoment ter plaatse van verlijming: 

 

𝑊𝐷 =
𝑏 ∙ ℎ ∙ (4 ∙ ℎ2 − 6 ∙ ℎ ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡 + 3 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡

2 )

3 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡
 

 

Moment ter plaatse van verlijming:    

 

 𝑀 = 1
4⁄ ∙ 𝐹 ∙ 𝐿 

 

Buigspanning ter plaatse van verlijming: 

  

𝜎𝐷 =
𝑀

𝑊𝐷
=

3
4⁄ ∙ 𝐹 ∙ 𝐿 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡

𝑏 ∙ ℎ ∙ (4 ∙ ℎ2 − 6 ∙ ℎ ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡 + 3 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡
2 )

 

 

80 

6 

4 

4 1 
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Schuifspanning in de lijm door buiging en dwarskracht: 

 

𝜏 =

1
2

∙  𝜎𝐷 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡

𝑎
+

3
4

∙ 𝐹

𝑏 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡
=

3
8⁄ ∙ 𝐹 ∙ 𝐿 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡

2

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ (4 ∙ ℎ2 − 6 ∙ ℎ ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡 + 3 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡
2 )

+

3
4

∙ 𝐹

𝑏 ∙ ℎ𝑡𝑜𝑡
  

 

Minimaal 10 proefstukken statisch testen op buiging. 

 

Minimaal 10 proefstukken op buigvermoeiing (R = 0) testen. Hoogtes van de 

vermoeiingskrachten nader te bepalen na statische testen. Reken op 2 miljoen wisselingen 

voor alle testen bijeen.  

Hieruit moet S-N-lijn bepaald kunnen worden. 

 

Ander alternatief is de lijmsterkte door middel van een ILSS-test. Dan is er geen 

beëindiging van de lijmnaad in de test en wordt de hoogst mogelijke lijmsterkte gevonden. 

Proefstukken te maken door 2 UD-laminaten van 4 mm dikte op elkaar te lijmen met 1 mm 

lijmdikte en hiervan proefstukken te snijden met de volgende afmetingen: 9 mm (2 x 4 mm 

+ 1 mm) x 18 mm x 60 mm. Oplegafstand weer 4 maal de dikte kiezen d.w.z. 36 mm. 

 

 

4. Full scale brugdeel test 

Een test op een full scale brugdeel test is voorzien. In het brugdeel wordt het bio-based 

composiet en een verbinding aan het bewegingswerk als geheel getest. Dit wordt t.z.t. 

nader uitgewerkt. 

  

5. Monitoring 

Monitoring kan plaatsvinden door vervorming, frequentie, demping en rekken te meten. 

Vervorming meten onder een gedefinieerde last op specifieke plaatsen. Frequentiemeting 

door een zak zand op specifieke plaatsen op de brug te laten vallen en dan het 

versnellingssignaal te registreren. Rekken meten door rekstrookjes of glasvezels in het 

composiet. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. 

 

6. LCA 

Een Life Cycle Analysis (LCA) van de bio-based brug uitvoeren en vergelijken met die voor 

een glasvezelcomposiet brug. 

 

7. Brand 

Een brandtest uitvoeren en vergelijken met die voor een glasvezelcomposiet brug 

 

 
 

36 

4 

4 
1 
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Toelichting hot/wet verouderingstesten 

 

Voor de hot/wet verouderingstesten worden twee bekende vergelijkingen uit de 

proceschemie toegepast, namelijk Arrhenius en Avrami: 

 

Arrhenius vergelijking:  𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒−
𝐸

𝑅
∙ 

1

𝑇      
𝑋0−𝑋

𝑡
= 𝐴 ∙ 𝑒−

𝐸

𝑅
∙ 

1

𝑇 

 

Avrami vergelijking:  𝑋 = 𝑋0 ∙ 𝑒−𝐾∙ 𝑡𝑛
  

 

De k in de Arrhenius vergelijking is de hoeveelheid materiaal (mol) die per tijdseenheid en 

per volume omgezet (lees: verouderd) wordt bij een bepaalde absolute temperatuur. In een 

pure chemische reactie kan men dit direct bepalen, maar hier is dit alleen indirect mogelijk. 

De hoeveelheid omgezet materiaal per volume wordt indirect bepaald door de mate waarin 

sterkteverlies optreedt. De oorspronkelijke sterkte X0 wijzigt naar de verouderde sterkte X 

in een bepaalde tijd. Dit leidt tot k = (X0 – X) / t. Eenzelfde verlies van sterkte tijdens de test 

en gedurende het leven van het materiaal is hiermee alleen afhankelijk van de 

temperatuur:  

 
𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛

𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 
= 𝑒

−
𝐸
𝑅

∙(
1

𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡
−

1
𝑇𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛

)
 

 

Deze wijze van werken heeft het voordeel dat relatief snel een resultaat wordt gevonden. 

Door proefstukken een vaste verblijftijd in de verouderingstest bij verschillende 

temperaturen te geven kan de activeringsenergie E bepaald worden en daarmee de 

levensduur berekend worden. Het nadeel is dat het effect van de tijd op de parameters 

buiten beschouwing blijft.  

Door toepassing van de Avrami vergelijking is dit wel mogelijk. Dit vereist echter dat 

meerdere verblijftijden worden toegepast. Daarnaast is het ook weer noodzakelijk dat de 

temperatuur in de verouderingstest verhoogd wordt om een versnelling van het proces te 

krijgen. Dit betekent dat ook nu een factor bepaald moet worden voor het 

temperatuureffect. Dit is de factor K(T) in de Avrami vergelijking. Deze verschilt in principe 

van k(T) in de Arrhenius vergelijking.  

In een artikel van het NPL http://www.npl.co.uk/upload/pdf/depc_mpr_016.pdf wordt de 

factor K gelijk gesteld aan k
n
. Op deze wijze worden beide vergelijkingen gecombineerd. 

Deze werkwijze wordt hier niet zonder meer geadopteerd, omdat de juistheid hiervan uit de 

testen moet blijken  Bovendien leidt dit dan tot precies dezelfde uitkomst als hierboven en 

voegt dan niks toe.  

 

Voor de uitwerking van de testen wordt de Arrhenius vergelijking omgezet naar: 

 

ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸

𝑅
∙

1

𝑇
 

 

Dit is in theorie een rechte lijn waarvan de helling de waarde E/R oplevert en het snijpunt 

met de verticaal de waarde A. Beoordeeld moet worden of dit ook echt een rechte lijn is. 

Dit kan alleen als meer dan 2 temperatuurmeetwaarden beschikbaar zijn, vandaar dat 

minstens 4 temperatuurmeetwaarden genomen worden om dit te kunnen beoordelen. De 

waarde E/R is nodig om de levensduurvoorspelling te kunnen doen. 

 

Voor de uitwerking van de testen wordt de Avrami vergelijking omgezet naar: 

http://www.npl.co.uk/upload/pdf/depc_mpr_016.pdf
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𝑙𝑛 (− 𝑙𝑛 (
𝑋

𝑋0
)) = 𝑙𝑛(𝐾) + 𝑛 ∙ 𝑙𝑛 (𝑡) 

 

Dit is in theorie ook een rechte lijn waarbij de helling de waarde n oplevert en het snijpunt 

met de verticaal de waarde K. Zoals reeds gesteld moet ook deze test versneld worden om 

binnen afzienbare termijn meetbare verouderingseffecten te verkrijgen. Dit gebeurt weer 

door de temperatuur te verhogen. Ook dit wordt in een viertal stappen gedaan om de 

robuustheid van de voorspelling van K als functie van T te kunnen beoordelen. De 

levensduurvoorspelling ziet er in dit geval als volgt uit: 

𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛

𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 
= (

𝐾(𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡)

𝐾(𝑇𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛)
)

1/𝑛

 

 

Alleen indien beide levensduurvoorspellingen gelijk zijn, volgt daaruit dat K = k
n
. Uit de 

testresultaten moet blijken of dat het geval is of niet. Een van de redenen dat het kan 

afwijken is dat de niet-verouderde hoeveelheid materiaal in een volume in de tijd afneemt. 

Zolang deze afname gering is heeft dat nauwelijks effect, maar als de afname groter wordt 

kan dit merkbaar worden. De Avrami vergelijking neemt deze afname in de tijd mee. Een 

andere reden kan zijn dat de toegankelijkheid van de het materiaal verandert waardoor het 

verouderingsproces in de tijd kan wijzigen. 

 


