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Abstract Severe stone deterioration is evident at the
Cologne cathedral. In particular, the ‘‘Drachenfels’’ trachyte, which was the building material of the medieval
construction period, shows significant structural deterioration as well as massive formation of gypsum crusts. The
present article investigates crust formation on limestone,
sandstone, and volcanic rock from the Cologne cathedral
as well as from the Xanten and Altenberg cathedrals.
These three buildings, showing varying degrees of deterioration, are located in different areas and exposed to
varying industrial, urban, and rural pollution. Thin laminar and black framboidal crusts form on calcareous as
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well as silicate stone. The lack of a significant intrinsic
calcium and sulfur source for the formation of the gypsum crusts on the Drachenfels trachyte indicates major
extrinsic environmental impact: a sufficient offer of SOx
from pollutant fluxes as well as external calcium sources
(e.g., pollution, mortars, neighboring calcite stones).
Chemical analyses reveal strong gypsum enrichment
within the crusts as well as higher concentrations of lead
and other pollutants (arsenic, antimony, bismuth, tin, etc.),
which generally can be linked to traffic and industry. The
formation of weathering crusts in an industrial environment is clearly distinguishable from that in rural areas.
Scanning electron microscopy observations confirm that
the total amount of pollution is less at the Altenberg
cathedral than at the Cologne and Xanten cathedrals. XRF
analyses show that the formation of gypsum occurs in
lower amounts at Altenberg. This correlates well with the
measured SO2 content and the intensity of the decay at
the different locations. Furthermore, the different types of
crusts, e.g., framboidal and laminar, can be differentiated
and assigned to the different locations. The black
weathering crusts on the silicate Drachenfels trachyte
contribute to the degradation of the historic building
material. They enhance mechanical moisture-related
deterioration processes and the decay by chemical corrosion of rock-forming minerals. Although SO2 concentrations in air have shown a strong decrease over the past
30 years, degradation in connection with weathering
crusts is still observed. This indicates that not only contemporary or recent emissions, but also past pollutant
concentrations have to be considered.
Keywords Cologne cathedral ! Xanten cathedral !
Altenberg cathedral ! Weathering crusts ! Pollution impact !
Stone decay processes ! Drachenfels trachyte
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Introduction
The effect of air pollution on stone decay has been a
subject in the field of stone deterioration for a long time
(Kaiser 1910; Grün 1931; Kieslinger 1932; Winkler 1970;
Luckat 1973a, 1984; and listed in Charola and Ware 2002).
It is generally accepted that the main pollution-related
deterioration processes are gypsum formation and carbonate dissolution (Sabbioni 2003). Most debated is the crust
weathering of limestone as a result of the transformation of
calcium carbonate into calcium sulfate due to the impact of
air pollutant concentration in the atmosphere and the
deposition of anthropogenic sulfur (Henley 1967; Sabbioni
2003). Although SO2 concentrations have decreased over
the last decades degradation in connection with weathering
crusts is still observed. Acid rain, as a result of the contamination of rain water with sulfur, nitrogen oxides and
carbon oxides, affects stone material and corrodes rockforming minerals (Martinez and Martinez 1991). Pollution
has changed into a complex multi pollutant situation with
increasing particulate matter, enhancing the acidic impact
in terms of dust deposition (Wolff 1986; Charola and Ware
2002; Brimblecombe 2003). The weathering crusts mainly
consist of newly formed minerals, e.g., gypsum, with
atmospheric particles embedded within. These can be
grouped as porous carbonaceous particles (soot), smooth
aluminosilicate particles, and metal particles mainly composed of iron (Del Monte et al. 1981; Esbert et al. 1996;
Derbez and Lefèvre 1996). These atmospheric particles
derive from different sources; fuel oil combustion of
domestic heating and power plants, coal combustion, and
gas oil emission (Sabbioni 1995). Vehicle exhaust
(Rodriguez-Navarro and Sebastian 1996) and biomass
combustion (Ausset et al. 1992) were also identified as
sources.
Cologne cathedral is one of the most important cultural
monuments of northern Europe and faces severe stone
deterioration. The different building stones of the cathedral
show a large variety of weathering phenomena. The
Drachenfels trachyte, which was the building material of
the medieval construction period, shows significant structural deterioration as well as massive formation of gypsum
crusts. Already Grün (1931) addressed environmental
influence as a factor in the deterioration of the building
stones of the Cologne cathedral. Knetsch (1952) described
the geological and climatic context in respect to the deterioration of the Cologne cathedral. Luckat and Wolff
(Luckat 1973a, 1974, 1975, 1977, 1984; Wolff and Luckat
1973; Wolff 1986; Mirwald et al. 1988) conducted a
research program on the influence of air pollutants and
especially of flue gas on the deterioration of natural
building stones in the 1970s and tested potential preventive
conservation treatments. Efes and Lühr (1976) highlighted
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the influence of environmental pollutants as a significant
factor contributing to stone decay. Further studies dealt
with the different deterioration processes in several natural
building stones of the Cologne cathedral (Kraus 1980,
1985a, b; Kraus and Jasmund 1981; Mirwald et al. 1988;
Knacke-Loy 1988, 1989). Kraus (1985a, b) and von
Plehwe-Leisen et al. (2007) describe the negative interferences between the original building stone, Drachenfels
trachyte and the Krensheimer Muschelkalk. Stronger flaking and exfoliation are observed on the Drachenfels trachyte ashlars placed next to carbonate stone. Wolff (1992)
reported on the negative interferences between the
Schlaitdorfer sandstone and Londorfer basalt lava, which
mainly deteriorates the sandstone and with it the neo-gothic
building structure.
In this article, the formation of black weathering crusts
as a function of pollution on different building stones in
three different environmental settings is discussed. Crust
formation on the Drachenfels trachyte, a volcanic rock, in
the Cologne cathedral as well as in the Xanten and
Altenberg cathedrals, is investigated and compared to crust
formation on limestone. Data are compared to those from
other sites, including monuments in Hungary, confirming
the weathering gradient of natural building stones from a
rural to an urban environment.
The cathedrals in Cologne, Xanten, and Altenberg are
three major gothic buildings of the Rhineland region, built
during the thirteenth and fourteenth centuries using the same
construction materials. Construction started in Cologne in
1248, in Xanten in 1263, and in Altenberg in 1259. The main
construction material of the medieval building period
was the Drachenfels trachyte from the quarries of the
‘‘Siebengebirge’’. Later restoration and reconstruction
phases mainly in the nineteenth century employed similar
building materials at all three monuments: ‘‘Stenzelberg’’
latite, ‘‘Obernkichen’’ and ‘‘Schlaitdorf’’ sandstone, and
‘‘Krensheimer Muschelkalk’’ as well as ‘‘Londorf’’ basalt
lava. Mortars employed were lime mortars in the medieval
period, in the nineteenth century customary cement mortars
were in use.
The building stones show severe deterioration phenomena, especially the Drachenfels trachyte (Graue et al.
2011). Thin laminar and black framboidal crusts, which
incorporate particles from the pollution fluxes, cover the
building stones. Weathering crusts also form on the silicate
stone and contribute to the degradation of the historic
building material. On the Drachenfels trachyte, the crust
formation is strongly correlated to the disintegration of the
stone. Gypsum is not only found within the crusts, but also
in deeper zones of disintegrated stone material. The crusts
tend to detach, and further structural deterioration follows.
Contour scaling, flaking and exfoliation are characteristic
decay features on the Drachenfels trachyte, leading to
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granular disintegration and crumbling. On the Obernkirchener sandstone and on the Stenzelberg latite weathering
crusts form in very thin scales, 2–3 mm thick, which tend to
detach from the stone. The Schlaitdorfer sandstone shows
thick black weathering crusts, which are regularly accompanied by severe contour scaling several centimeters thick,
as well as pronounced granular disintegration. On the
Krensheimer Muschelkalk, the crusts seem to temporarily
stabilize the stone surface (Siegesmund et al. 2007). On
surfaces exposed to rain, solution phenomena can be
observed, e.g., microkarst (Graue et al. 2011).
Although the impact of biological weathering is not
investigated in this study, some general aspects of the
influence of microorganisms need to be discussed. In
general, the presence of microorganisms—such as algae,
lichen and fungi—indicates higher humidity, which may
enhance deterioration processes (Wihr 1986). Biological
deterioration of microorganisms can be divided into biophysical and biochemical deterioration processes (Adamo
and Violante 2000; Dornieden and Gorbushina 2000; Pinna
and Salvadori 2000; Wierzchos and Ascaso 1998). The
extent of biological weathering is dependent on qualitative
and quantitative distribution of microorganisms and their
metabolic products. The different natural building stones
constitute various substrates and provide different living
conditions for the organisms (Knöfel 1979).
The colonization of microorganisms results in the formation of alteration patinas on stone surfaces, e.g., on
marble mainly consisting of calcium oxalate layers (Jones
and Wilson 1985), which are linked to biological weathering (Krumbein 1988; Warscheid et al. 1990). Microorganisms produce organic acids, which may function as
acids as well as chelating agents (Jones et al. 2000). This
aspect may enhance the feldspar hydrolytic weathering of
silicate rock in general.
Another aspect of biological weathering is the colonization with lithotrophic bacteria and fungi. These microorganisms oxidize inorganic substances (Fuchs 2006;
Winkler 1975) and may directly support the formation of
calcium sulfate dihydrate (Zappia et al. 1998). Out of the
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lithotrophic bacteria, nitrifying bacteria oxidize nitrous
gases (NOx-components) to nitric acid, which again contributes to the deterioration of the stone material (Fuchs
2006). Sulfoxidant organisms are very often set in connection to crust formation and stone decay (Frediani et al.
1976; Barcellona-Vero and Montesila 1978).
Pohl and Schneider (2005) mention a possible protecting
effect of biofilms on carbonate rocks, which in some cases
can also be linked to a preservation function on silicate
rocks.
These are only a few aspects of biological weathering or
the influence of microorganisms. However, the above
points clearly indicate contribution of biological colonization to the deterioration of stone monuments and reveal
the broadness and complexity of this topic, which needs
further discussion.
The present investigation aims to access the problem of
stone deterioration due to weathering crusts related to
atmospheric pollution. Mineralogical and geochemical
methods are combined; optical microscopy, X-ray diffraction (XRD) and fluorescence (XRF), as well as scanning
electron microscopy (SEM), coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM–EDX) and wavelength
dispersive microprobe analyses (WDS). Furthermore, laser
ablation inductively coupled plasma mass spectrometry
(LA-ICP-MS) and inductively coupled plasma optical
emission spectrometry (ICP-OES) as well as ion chromatography analyses with spectroscopy (IC) are used to
address the issue. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
are determined by microwave accelerated extraction and
subsequent gas chromatography with mass spectrometric
detection (MAE-GC–MS).

Environmental settings
The three buildings are located in very different environmental settings (Fig. 1). Cologne cathedral (53 m above
NN) is located in a metropolitan center with one million
inhabitants next to the river Rhine. Xanten cathedral

Fig. 1 The cathedrals and their environmental settings: a Cologne, b Xanten, c Altenberg
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(22 m above NN) is the Catholic church of a small city on
the Lower Rhine with 18,000 inhabitants and with smaller
industrial effects (Arnhem, NL), while Altenberg cathedral
(149 m above NN) is situated in a greenfield setting surrounded by forested mountains in the ‘‘Bergisches Land’’.
Middle Europe belonging to the mid-latitudes has a
damp, cool temperate climate. The western German climate shows a maritime influence due to its geographical
proximity to the North Sea and the Atlantic, and therefore
the Gulf Stream has an impact through the West Wind Drift
(Lauer and Bendix 2004). This geographic position provides mild winters and moderate summers. Temperature,
relative humidity, and rainfall at the three locations differ
only a little (Table. 1). The mean annual temperature is
11.4 "C in Cologne, 10.6 "C in Xanten, and 7.1 "C in
Altenberg. Warmest months are July and August; coldest
months are January and December, with temperatures
around -10 to ?30 "C and relative humidity ranging
between 65 and 95 %. The relative humidity shows highest
annual values of 90–95 % in winter (November–February)
and lowest annual values for April–August from 65 to
75 % (Table 1). Climate data from Hungary show less
maritime but more continental influence.
The buildings are exposed to ubiquitous air pollutants of
anthropogenic origin. These are mainly gaseous pollutants
like SO2 and NOx. Concentrations of both of these have
decreased over the last decades, causing an increase in
precipitation pH (Fig. 2). The effect of particulate matter in
the form of settling dust shows continuously steady values.
SO2 shows highest annual values in the winter months
(December–March) and lowest annual values in August.
Data for the SO2-fluxes show a strong decrease over the
past 30 years, with a comparable impact for Cologne and
Xanten and a lower influence in Altenberg. The particulate
matter (PM10) has been monitored since 2003/2004 and
shows the highest values for Xanten and the lowest for
Altenberg. The relatively high values for Xanten in comparison to Cologne may be explained by a certain pollution
impact from the bigger city of Arnhem, NL, from which
pollution fluxes are transported with west winds. Also
Altenberg is subject to west winds and therefore, to a
certain impact by the pollution fluxes of the industrial area
of Cologne, Leverkusen, and Düsseldorf. In general, the
comparably low values for Altenberg reflect a low impact
Table 1 Climate and annual
mean concentration of air
pollutants for Cologne, Xanten,
and Altenberg as well as general
data from Hungary (data
compilation from Török et al.
2011; LANUV 2010; WMOUN 2012)
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region of an arborous rural area. The Cologne cathedral is
located in the city center next to the main railway station,
which has served as an active traffic interchange since the
industrial era. Within the city of Cologne there are four
power plants, and 15 km south west of Cologne is a larger
coal-fired power plant.

Analytical techniques
To understand the context of building stone diversity and the
different deterioration features, a sample field at Cologne
cathedral was mapped analogous to the system developed
by Fitzner et al. (1995). Samples from crusts and dust as well
as unweathered and weathered rock samples were collected
from the Cologne, Xanten, and Altenberg cathedrals from
the different building stones (Drachenfels trachyte,
Obernkirchner sandstone, Krensheimer Muschelkalk).
Sample preparation and sample analyses were performed on the different sample types using overlapping
techniques in mineralogical and geochemical analyses
whenever possible. Thin sections perpendicular to the
exposed surface of the rock were prepared and textural
analysis of thin sections was performed by polarizing
microscopy. The chemical data presented focus on C, Na,
Mg, Si, S, K, Ca, Al, Ti, Mn, Fe, Zn, As, Sb, Pb, Bi
contents of the host rocks and crusts.
The chemical composition was obtained by XRF spectroscopy. Major element oxides and the trace elements Ba,
Cr, Ga, Nb, Ni, Rb, Sr, V, Y, Zn, and Zr were analyzed by
XRF on 105 "C-dried samples, prepared as fused disks of
lithium tetraborate-metaborate (FLUXANA FX-X65,
sample-to-flux ratio 1:6). A PANalytical Axios Advanced
wavelength-dispersive spectrometer and matrix correction
programs were used to calculate concentrations. H2O? and
CO2 were determined using a Vario EL III (Elementar
Analysensysteme GmbH, Hanau/Germany). An ELTRA
CS 2000 (ELTRA GmbH Neuss) is used for measuring
sulfur.
The mineralogical composition of the samples (black
crusts and dust) was determined by XRD. Powder X-ray
patterns were obtained using a PANalytical Empyrean
powder diffractometer with Cu Ka radiation, automatic
divergent and antiscatter slits and a PIXcel3D detector.

Parameter

Cologne

Xanten

Altenberg

Hungary

Mean annual temperature

11.4 "C

10.6 "C

7.1 "C

10.3 "C

Min/max temperature

-10.8/29.9 "C

-14.6/29.0 "C

-17.3/27.4 "C

-12/? 42 "C

Annual precipitation

520–850 mm

490–890 mm

920–1,690 mm

550–600 mm

Coldest/warmest month

July/January

July/December

July/December

July/December
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Fig. 2 a SO2 and PM10 fluxes of industrial (Cologne), urban
(Xanten), and rural (Altenberg) locations versus pH precipitation
(Waldhof), 1981–2010 (mean annual fluxes) (LANUV 2010; UBA
2011); b-d Mean annual fluxes from industrial, urban, and rural
environment: b NO2 from 1987 to 2010; c SO2 from 1987 to 2010;
d PM10 from 2004 to 2010. Data are based on measuring stations
from Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV). For Cologne, the data were acquired from

the LANUV station in Cologne-Rodenkirchen at a distance of 6 km
from the cathedral. For Xanten, local data were available from the
LANUV station in Wesel at about 13 km distance from Xanten
cathedral on the other side (east bank) of the river Rhine. For
Altenberg the data of several LANUV stations were compared and the
data of Netphen in the Rothaargebirge (70 km east from Altenberg
also in a rural hilly and forested region) showed similar values

The diffraction data were recorded from 5" to 85" 2h via a
continuous scan with a step-size of 0.013 and a scan time
of 60 s per step. The generator settings were 40 kV and
40 mA. The Rietveld algorithm BGMN was used for
quantitative analysis (Bergmann et al. 1998).
Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analyses were performed on thin slices of the
samples. The laser used was a Compex 110 Excimer (ArF
193 nm) by Lambda Physic (Goettingen, Germany),
a GeoLas optical bench by MikroLas (Goettingen,
Germany), a small volume sample chamber, an ablation pit
with a diameter of 120 lm, 10 Hz repetition rate for the
laser pulses, and about 3 J/cm2 available energy. The mass
spectrometer was a Perkin Elmer DRC II (Siex, Canada).
Calibration was done using NBS610 (NIST, USA), internal
Standard 43Ca, dwell time 10 ms/isotope, 0.925 s per
sweep, and a total of 250 sweeps giving a total measurement time of 3 h and 50 min. Measured isotopes were: Li7,
Na23, Mg24, Mg25, Al27, Si29, P31, S34, Cl35, K39,
Ca43, Sc45, Ti47, Ti49, V51, Cr53, Mn55, Fe57, Co59,
Ni60, Cu63, Cu65, Zn66, Ga71, Ge73, As75, Rb85, Sr88,
Y89, Zr90, Nb93, Mo9.
To visualize the microfabric of the crust and the host
rock and to detect elemental-mineralogical composition of

samples, SEM–EDX techniques were applied on thin sections as well as on small fragment samples (LEO GEMINI
SEM 1530 and LEO 1455 Gemini as well as AMRAY
1630). EDX-analyses were performed on a Quantra 200F
(Fei) with a field emission cathode with an initial voltage of
20 kV (Department of Crystallography, Geoscience Center
University of Goettingen, Germany).
Wavelength dispersive microprobe analyses were performed with a JEOL JXA 8900 RL instrument (Department
of Geochemistry, Geoscience Center University of Goettingen, Germany). For quantitative measurements, 15 kV
acceleration voltage, 15 nA beam current on the Faraday
cup, a defocused beam of 3.5 lm, and counting times
between 15 s on the peak for Na, Mg, Al, Si, K, Ca, and Fe
and 30 s for P, S, Ti, and Ba were chosen. Data processing
was done with the CITZAF routine in the JEOL software,
which is based on the U (qZ) correction method (Armstrong 1991, 1995). The following standards were used for
the analysis: Albite for Na, MgO (synthetic) for Mg,
anorthite for Al, wollastonite for Si and Ca, sanidine for K,
apatite for P, baryte for S, TiO2 (synthetic) for Ti, rhodonite for Mn, haematite for Fe and celsian for Ba. Detection
limits are calculated from the error propagation of the two
measurements of the background signals of each X-ray line
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Fig. 3 a Secondary electron picture of Drachenfels trachyte: altered
volcanic glass fractions in the interstitial areas are much fractured
showing a very distinct porosity; b the fluidal structure of the
groundmass produces several textural domains with preferred orientation of the groundmass feldspar laths (marked with red arrows;

crossed polars; image width 1.68 mm); c recrystallized and altered
volcanic glass fractions in an unweathered rock sample, showing high
interferences in crossed polars (marked with arrow; image width 0.42
mm); d accumulation of calcite and Fe-oxides as a result of alteration
processes (crossed polars; image width 1.68 mm)

and are given as a 2-sigma value. The element distribution
of Mg, Al, K, Ca, Fe (WDS) and S, Si (EDS) was mapped
using an acceleration voltage of 15 kV and beam current of
30 nA. The acquisition time was set to 50 ms per step. The
scan grid was spaced at 0.5 lm per step, covering in total
400 9 400 steps. Simultaneous acquisition of the backscatter signal in composition mode was performed.
For PAH analysis, the pulverized rock samples (1 g) were
weighted into Teflon vessels, internal standards (acenaphthen D 10, phenanthren D 10, pyren D 10, chrysen D 12,
perylen D 12, and bBenzo (g,h,i) perylen D 12) and 5 mL
isohexane/acetone (3:1 v:v) were added and subsequently
extracted on a MARS XPRESS microwave system at
130 "C for 20 min. After cooling, the supernatant was
removed and transferred into purging vials and after the
addition of 500 lL toluene purged in a gentle stream of
nitrogen until dry. The remains were redissolved into
500 lL toluene, transferred into autosampler vials and

centrifuged at 5,000 rpm for 10 min. They were then
immediately analyzed on a GC–MS (Agilent 7890A,
5975E). Separation of the analytes was achieved using a
Varian VF5-ms column (30 9 250 9 0.25) and a steady
temperature gradient of 6"/min up to a final temperature of
325 "C. Data were recorded in single ion monitoring mode
(quantifier in parenthesis) with a dwell time of at least 50 ms
per amu for the following analytes: acenaphthylen (152),
fluorene (166), phenanthrene (178), anthracenene (178),
pyrene (202), 7H-benzo-fluorene (216), cyclopenta(c,d)pyrene (226), benzo(a)anthracene (228), chrysene (228),
5-methyl-chrysene (242), benzo (b,j,k) fluoranthene
(252), benzo(a)pyrene (276), indeno(1,2,3-cd)-pyren (278),
dibenzo(a,h)-anthracene
(276),
benzo(g,h,i)-perylene
(302), dibenzo(a,l)-pyrene (302), dibenzo(a,e)-pyrene
(302), dibenzo(a,i)-pyrene (302), dibenzo(a,h)-pyrene (302).
Quality was assured by simultaneous scanning 50–350 amu.
The method quantitation limit was 1 lg/kg.
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Fig. 4 Weathering forms of Drachenfels trachyte. a Framboidal weathering crust, showing bulging and flaking of the rock underneath;
b deformed and detached scale; c surface deterioration and flaking; d structural disintegration and crumbling to total fabric collapse

The Drachenfels trachyte and its decay features
The Drachenfels trachyte, used for construction in the
Rhineland since Roman times (Berres 1996; Wolff 2004),
was the main construction material for the three investigated buildings. The trachyte has a medium porosity of
11.9–13.4 % and is of light gray color (Graue et al. 2011).
Two different varieties of Drachenfels trachyte can be
distinguished macroscopically: a partially pale grayish one
and a yellowish reddish porphyritic trachyte (Simper
1990). The fabric of the trachyte can be divided into three

different fabric elements: the very large phenocrysts of
sanidine, up to 7 cm in size, are a characteristic feature of
the stone. Plagioclase phenocrysts are observed as well.
Secondly, a micro- to cryptocrystalline groundmass consists of mainly feldspar laths and quartz. Thirdly, altered
volcanic glass fractions as interstitial material between the
small feldspar laths of the groundmass form a mesostasis.
These interstitial areas of recrystallized glass are much
fractured with a high and distinct porosity (Fig. 3a). The
Drachenfels trachyte has a classical porphyry fabric: the
large-oriented phenocrysts are embedded in a very fine
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crystalline fluidal groundmass. The sanidine phenocrysts
show a preferred orientation, tracing the flow fabric due to
the former flow direction of the magma. The small lathshaped feldspars flow around the large idiomorphic crystals, with the result that several textural domains with
preferred orientation of the groundmass feldspar laths exist
(Fig. 3b). The sanidine as well as the plagioclase phenocrysts show significant crack formation, which can be
considered as a secondary porosity. This probably traces
back to geological relaxation processes during the rise of
the magma.
The rock mainly consists of sanidine (50 wt. %), plagioclase (24 wt. %) and quartz (13 wt. %). Other components are augite (5 wt. %) and biotite (5 wt. %) and
common accessory minerals are ore (2 wt. %) and apatite,
zircon and sphene (1 wt. %) (Vieten 1961). The sanidine
phenocrysts often show Carlsbad twins and oscillatory
zonation. Biotite is often strongly altered. The micro- to
cryptocrystalline groundmass (64 wt. %) consists of feldspar and quartz (Simper 1990). The plagioclases are zonal
structured and contain about 30 mol % anorthite
(Ab70An30) (Kraus 1985a, b). The interstitial volcanic glass
fractions are often recrystallized and altered to montmorillonite (Koch 2006) (Fig. 3c). Vieten (1961) detected
1–5 wt. % montmorillonite in samples from different outcrops at the Drachenfels. In places, calcite occurs in contiguity with Fe-oxides (Fig. 3d) indicating alteration
processes.
The different building stones of the Cologne cathedral
show a large variation of weathering phenomena. In particular, the Drachenfels trachyte shows severe deterioration
in the form of cracks, surface deterioration, and backweathering coexisting with flaking, exfoliation, and structural disintegration to crumbling and the massive formation
of gypsum crusts (Fig. 4a) (Graue et al. 2011). The flaking
can occur in a very pronounced fashion (von PlehweLeisen et al. 2007), which eventually leads to structural
disintegration and complete material loss (Fig. 4c).
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Back-weathered areas often display stronger further decay
in terms of microcracks, crumbling to total fabric collapse
(Fig. 4d). Scaling is observable and very often shows a
granular disintegrated zone on the reverse side of the scale,
whereas the original stone surface generally still exists
(Fig. 4b). Formation of fissures may also propagate many
centimeters in depth into the stone. The flow direction of
the Drachenfels trachyte, which is indicated by the orientation of the large crystals of sanidine, has a certain impact
onto the weathering behavior of the stone. In the Drachenfels trachyte, the deterioration is more intense when
the flow fabric is parallel to the visible surface of the
building stone, i.e., the preferred orientation of sanidines is
surface parallel. Sanidine crystals and the groundmass
matrix often show different weathering behavior depending
on the mounting direction of the building stone. The large
crystals are either weathered-out or are protruding due to
the loss of the surrounding matrix. A third variation is the
surface parallel weathering of components, matrix and
phenocrysts (surface parallel-oriented) show a simultaneous back weathering.
On the Drachenfels trachyte, the formation of thin
laminar crusts as well as thick framboidal crusts is
observed (Fig. 4a). Black framboidal crusts tend to bulge
out and detach from the stone surface. The stone structure
in the background of these crusts is strongly weakened and
disintegrates in the form of multiple flaking, exfoliations,
and further crumbling. Thin laminar crusts often build up
on structurally intact stone surfaces but contour scaling
often accompanies this. These surface parallel scales show
a thickness of a few millimeters to 1–2 cm with the
formation of a brittle disaggregated zone on the back.

Crust classification
The deposition of airborne particulates and the formation
of crusts can be observed on surfaces over the entirety of

Fig. 5 a Cauliflower-like or framboidal crust on Drachenfels trachyte contributing to the disintegration of the stone leading to flaking and
material loss; b laminar crust on Drachenfels trachyte tracing the stone surface where working traces are still visible
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Fig. 6 Mapping of a flying buttress of the choir at Cologne cathedral;
a lithology: Drachenfels trachyte (red), Krensheimer Muschelkalk
(green), basalt lava (blue), joints (purple); b structural deterioration:

surface deterioration (light blue), flaking (green), scaling (yellow),
cracks (red); c surface alteration: microbiological infestation (dark
red), laminar crusts (orange), framboidal crusts (light green)

Cologne cathedral. These surface deterioration features
appear in different manifestations from patina-like grayish
black surface depositions and soiling to thin black laminar
crust and thick framboidal- or cauliflower-like black crusts.
Especially in context with framboidal crusts surface
detachment and loss as well as further disintegration is
observed (Fig. 5a). These cauliflower-like weathering
crusts vary extremely in thickness from 2 to 15 and even
30 mm (Török et al. 2011). Their specific morphology also
describes them as dendritic (Török et al. 2011), globular
(Bonazza et al. 2007), ropey (Antill and Viles 1999), or
framboidal (Török 2003, 2008). They display globular or
rosette-like formations of gypsum crystals. Calcareous and
also quartz particles cover the stone surface and organic as
well as inorganic particles from the pollution fluxes are
incorporated into the crusts. Framboidal crusts generally
build up in sheltered to moderately exposed areas as well as
in cavities on vertical stone surfaces. They are often
observed at different sites and for different building stones
(Amoroso and Fassina 1983; Camuffo 1995; Sabbioni
1995; Bonazza et al. 2004, 2007).
Thin laminar black crusts trace the stone surface and
may cover complete sections of the building’s structure not
necessarily preferring protected sites (Fig. 5b). This kind of
crust does not change the morphology of the stone surface
(Fitzner et al. 1995) and seems to have very strong bonds

with the stone surface (Török et al. 2011; Siegesmund et al.
2007). Scaling is often observed in context with laminar
crusts.
Other investigated building stones of Cologne cathedral
also show crust formation. On the Schlaitdorfer sandstone
massive gypsum crusts build up due to the carbonate cement
(app. 14 %) leading to characteristic disintegration in the
form of scaling, flaking, and granular disintegration into sand
(Lukas 1990). The main deterioration phenomenon of Stenzelberg latite is a typical formation of scales with a thickness
of 2–3 mm (Graue et al. 2011). Obernkirchner sandstone has
a high weather resistance, but shows black crusts and the
formation of gypsum crusts in posterior and sheltered areas.
Krensheimer Muschelkalk as a carbonate building stone
shows massive gypsum crust formations. This is visible in
rain-protected areas, while on surfaces exposed to rain,
solution phenomena can be observed, e.g., microkarst.
Unlike the Drachenfels trachyte, the limestone shows no
structural disintegration with crust formation. At first, it has
almost a consolidating or inhibiting function.
In order to describe the variations of the different
building stones and the specific deterioration features, a
representative survey area has been mapped in accordance
with the classification by Fitzner et al. (1995) (Fig. 6). The
building material and the deterioration phenomena-surface
deterioration, gypsum crusts, scaling, flaking, cracks and
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Fig. 7 Black weathering crusts on Drachenfels trachyte a framboidal
crust (transmitted light) black interface layer, very porous polymineral composition with heterogeneous particle size; b framboidal
crust—same detail as Fig. 7a (crossed polars); c laminar crust on

Drachenfels trachyte, very thin opaque surface layer (crossed polars);
d thick framboidal crust with a black interface layer and surface
parallel cracks in the host rock (crossed polars)

depositions-have been mapped displaying their distribution
within the selected wall area. The detailed map illustrated
in Fig. 6 shows a section on the northern pillar of the flying
buttresses of the choir, indicating that the major deterioration is on the Drachenfels trachyte.
If the three cathedrals from the industrial (Cologne),
urban (Xanten), and rural (Altenberg) locations are compared, they show clear differences in terms of deterioration
gradients and crust formation. While Altenberg cathedral
shows only very little stone deterioration, in Xanten and
especially in Cologne the decay is significant. At Cologne
cathedral, severe damage can be observed entailing static
disturbances. At all three cathedrals, scaling and flaking are
the main deterioration features, though the observed effect
is less at Xanten and Altenberg. As the mapping shows
(Fig. 6), scaling and flaking are mainly concentrated in the
Drachenfels trachyte. At Xanten and Altenberg cathedrals
the deterioration is often located in superficial areas of the
building stones of Drachenfels trachyte, reaching into
the stone material only for several centimeters in depth.
Here, it seldom reaches such a significant depth where the
structural disintegration comprises crumbling and total

fabric collapse, as seen at Cologne cathedral. The same can
be ascertained for the intensity of surface soiling and
weathering crusts. At Cologne cathedral, weathering crusts
on building stones become apparent whether as dark
brownish–black surfaces of a mostly already detached stone
surface or as framboidal crusts with a disintegrated stone
matrix underneath (Fig. 5). In Xanten weathering, crusts are
more to be addressed as thin laminar crusts or soiling on a
mostly structurally intact original building stone surface.
The current condition of Altenberg cathedral reflects the
extensive restoration and repair works carried out since the
1990s. Nevertheless, previous investigations only detected
black weathering crusts to a minor degree (IBS 1990).
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Mineralogy and fabric of black weathering crusts
Microscopic observation reveals high porosity of the
framboidal crusts (Fig. 7a) and very small (10–50 lm) and
evenly spread acicular gypsum crystals (Fig. 7b). Cavities
within the crystals cause the high porosity of the crust. The
crust contains a significant amount of widely spread
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Fig. 8 Surface detections of
black weathering crusts on
Drachenfels trachyte: a SEM
picture (SE detection) of the
outer surface of a framboidal
crust; b EDX spectrum of the
outer surface of a framboidal
crust; c EDX map (calcium) of
the outer surface of a framboidal
crust; d EDX map (sulfur) of the
outer surface of a framboidal
crust; e SEM picture (SE
detection) of the outer surface of
a laminar crust; f EDX spectrum
of the outer surface of a laminar
crust

organic matter (black opaque particles). The crust formation on the Drachenfels trachyte is characterized by a thin,
dense black layer on the surface of the host rock
(10–20 lm) mainly consisting of organic material or carbonaceous particles (containing elemental and organic
carbon) (Saiz-Jimenez 1993; Turpin and Huntzicker 1995),
which may function as catalyst for the formation of gypsum (Amoroso and Fassina 1983; Rodriguez-Navarro and
Sebastian 1996; Ausset et al. 1992). On this surface layer, a
porous framboidal crust builds with finely distributed
gypsum crystals and crystal aggregates together with
quartz and feldspar particles (\0.1 mm) (Fig. 7d). The
brownish tanning derives from iron-oxides/hydroxides (Do
2000). Framboidal black crusts on Drachenfels trachyte can
be described as a porous mixture of gypsum, organic
compounds, iron oxides, quartz, and feldspar particles. A
large number of siliceous as well as carbonaceous fly ash
particles are commonly embedded in such crusts and high
ratios of Fe-rich particles are detected. In the limestone
samples, the fly ash particles are firmly incorporated into
the gypsum crust, surrounded by gypsum crystals and

overgrown with sub-micron size gypsum crystals (Török
et al. 2011). However, although fly ash particles are found
embedded in the trachyte structure in the samples of Drachenfels trachyte, their incorporation into the crust is not as
strongly wedded to the growth of gypsum crystals as is the
case in the crust on limestone. SEM–EDX analyses of the
crust surface reveal a high gypsum concentration for
framboidal crusts (Fig. 8a–d), whereas on laminar crusts a
composition mainly of silicate and organic components is
detected (Fig. 8e–f). The thin opaque black layer on the
surface of the host rock marks the boundary of the stone, on
which the crust forms. In some places, this defined line is
distorted, which may be attributed to the structural disintegration of the stone material underneath. Surface parallel
cracks are often observed in the host rock beneath the crust.
These cracks not only run along grain boundaries, but also
characteristically cut through larger grains and minerals
(Fig. 7d). This structural degradation of the host rock
finally leads to the detachment of the crust including the
upper superficial region of the host rock. The width of this
detached zone is not limited to the crust but reaches into
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Table 2 Main element composition of samples (data set of XRF analyses in wt. %)
Sample

No. sample

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

H2O

CO2

SO3

Host rock

n=5

64.31

0.72

16.97

3.49

0.11

0.85

2.43

4.56

5.22

0.18

0.92

0.22

0.04

P

Altenberg

n=3

63.17

0.77

16.68

3.92

0.09

0.63

2.41

4.58

4.69

0.19

1.56

1.21

0.30

100.2

Cologne

n = 10

54.45

0.65

13.79

3.86

0.09

0.68

6.72

3.71

4.05

0.51

0.92

0.92

5.90

100.3

Xanten

n=5

59.80

0.71

15.12

4.06

0.14

0.74

4.24

4.24

4.39

0.22

0.99

0.54

2.77

99.8

99.9

Table 3 Concentrations of sulfur (wt. %) (calculated from SO42- content of soluble salts) detected in the black crusts on stone masonry from
different urban sites in Europe
S (wt. %)

13.8

14.6–23.3

10.5–16.2

Investigated
sites

Rome, Italy

Venice, Italy

Northern and central Italy

Mediterranean coast

Eleusis, Greece

Brocco et al.
(1988)

Fassina
(1988)

Sabbioni and Zappia (1992a) and
(1992b)

Torfs and van Grieken
(1997)

Moropoulou et al.
(1998)

the host rock with a thickness of 3–10 mm. The host rock
shows further structural disintegration in the form of
multiple flaking and exfoliation (Fig. 4).
Laminar crusts are very thin (5–15 lm, where bulging
occurs up to 50 lm) and have a dense composition of
mainly organic compounds with parts of gypsum, iron
oxides, quartz, and feldspar particles (Fig. 7c). As observed
with framboidal crusts, the host rock beneath laminar crusts
also shows surface parallel cracking with a lower quantity
and latitude of the cracks. In context with laminar crusts,
the structural disintegration of the stone is often manifested
in the form of scales 0.5–1.5 cm thickness.

Geochemical characterization
The results of the XRF analyses show a significant relative
depletion of SiO2 (2–15 %) and of Al2O3 (2–19 %) in the
crust samples in respect to the host rock (Table 2). Also
K2O shows an average decrease of 10–22 % and Na2O of
0.5–19 %. The mean enrichment of Fe2O3 for the samples
from Altenberg is 12 %, for the Xanten samples 16 %, and
for the Cologne samples 11 %. The enormous increase of
P2O5 concentration is striking, which is three times higher
for the Cologne samples. An enrichment of CaO within the
crust is clearly noticeable for the samples from Cologne
(factor 2.8) and from Xanten (factor 1.7). The average
CaO-enrichment in the Altenberg samples is within the
measurement accuracy. The increase in SO3, respectively,
the sulfur concentration, shows a similar tendency: the
Cologne samples shows an enrichment of sulfur with factor
139, the Xanten samples with factor 65, and the Altenberg
samples with factor 7. The depletion of the oxides associated with silicate phases (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O)
correlates with the increase in SO3.
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10.3–13.4

13.2–20.3

In crusts on limestone, where the substrate consists
almost entirely of CaCO3, a depletion of CaO and an
enrichment of SiO2 as well as aluminum and iron in the
crust are detected (Török et al. 2011). The contrary is found
for crusts on silicate stones: a relative depletion of oxides
associated with silicate phases and an enrichment of CaO
in the crust along with an enormous increase in sulfur,
indicating high gypsum enrichment in the crust. The
average sulfur concentrations normalized to the host rock
correlate to gypsum contents for Altenberg (0.6 wt. %),
Xanten (5.9 wt. %) and Cologne (12.6 wt. %). The sulfur
concentration found in crust samples on limestone—
investigated by Török et al. (2011)—correlates to an
average gypsum amount of 22 wt. % in respect to the host
rock. Gypsum concentrations in samples from marble and
limestone from different sites range from 10.3 (Torfs and
van Grieken 1997) to 23.3 wt. % (Fassina 1988) (Table 3).
The data show a clear discrimination of framboidal and
laminar crusts (Table 4). A stronger depletion for SiO2,
Al2O3, and Na2O as well as for K2O is detectable. The
increase of CaO and SO3 concentrations from laminar to
framboidal crusts is significant.
The calculated content of gypsum in the analyzed samples of framboidal crusts from Cologne is about 60 wt. %,
and in the samples of framboidal crusts from Xanten about
29 wt. %. However, the samples of laminar crusts show a
quite similar low gypsum concentration for the three locations: Altenberg 0.55 wt. %, Xanten 0.04 wt. %, and
Cologne 0.88 wt. %. In terms of the mineralogical determination by the Rietveld method, the gypsum concentration
of the laminar crust samples are below the detection limit
for gypsum by XRD, but the framboidal crust samples
clearly indicate gypsum content (Table 5; Fig. 9).
The enrichment of CO2 in the samples for Altenberg
(factor 5.6), Cologne (factor 4.2) and Xanten (factor 2.5)
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Table 4 Enrichment factors of
main elements in laminar and
framboidal crust samples from
Altenberg, Xanten, and Cologne
relative to the host rock

Sample

1107

No. sample

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Na2O

K2O

P2O5

SO3

Altenberg

3

0.98

0.98

1.12

0.99

1.01

0.90

1.05

Xanten

5

0.99

0.96

1.19

1.03

1.02

0.90

1.25

1.41

Cologne

8

0.98

0.95

1.18

1.38

0.98

0.90

1.21

10.57

Laminar crusts
7.05

Framboidal crusts

Table 5 Main mineral phases
of black crust and host rock
(xxx: major, xx: medium,
x: minor) (see sample
description in Table in
‘‘Appendix’’)

Xanten

1

0.71

0.66

1.02

4.46

0.61

0.63

1.05

319.6

Cologne

2

0.33

0.27

0.81

8.33

0.16

0.29

9.55

651.8

Sample code

Cathedral

DT-03

–

x

xxx

xxx

x

x

AL-02

Altenberg

xx

xxx

xxx

xx

x

AL-03

Altenberg

xx

xxx

xxx

x

x

CL-06

Cologne

xx

xxx

xxx

x

x

CL-08

Cologne

xx

xxx

xxx

x

x

CL-07

Cologne

xx

xxx

xxx

x

x

CF-09

Cologne

x

xxx

xxx

x

x

XF-06

Xanten

x

xxx

xxx

x

XL-05

Xanten

x

xxx

xxx

xx

(Table 2) indicates a certain amount of carbonaceous fly
ash particles in the investigated material as well as a partition of organic material, especially for the investigated
samples from Altenberg. This again illustrates the importance of settling dust and particles in terms of weathering
crust formation.

Microscale chemical investigation
Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry analyses show clear trends in terms of major and
trace element distribution in the black crusts and the host
rock. The microscale chemical investigation also reveals
little change in oxides associated with the silicate phases.
An enrichment of sulfur, lead, antimony, bismuth, and
arsenic in black weathering crusts developed on Drachenfels trachyte is detected (Fig. 10). The crusts of the
Cologne cathedral show an average concentration of
1,849 ppm Pb, those of Xanten 1,944 ppm Pb, while the
crusts of Altenberg only show 890 ppm Pb—which corresponds to enrichment factors of 105, 110, and 50 in
respect to the host rock (Table 6; Fig. 10).
The samples from the three locations are clearly
distinguishable. Comparing industrial, urban and rural
samples, data show high concentrations of heavy metals
(e.g., Pb and Bi), As and Si in black crust samples collected
from the industrial and urban sites (Cologne and Xanten).
The samples from the rural area (Altenberg) contain

Quartz

Sanidine

Plagioclase

Pyroxen

Biotite

Gypsum

x
x

x

significantly lower concentrations of heavy metals
(Table 6). This clearly indicates a very strong pollution
impact for the Cologne and Xanten samples, since the
content of these elements is due to an intense impact of
combustion emissions (Fig. 11).
In view of decreasing SO2 fluxes, the ban on leaded
petrol, and emission regulations, the high concentrations of
heavy metals as anthropogenic combustion tracers in the
samples from Cologne result not only from recent air
pollution but show the long history of industrial development at this location. The high lead concentrations in the
Xanten samples can be traced back to the strong impact of
the industrial area of Arnhem (NL) over a long period of
time.
The weathering crusts show high enrichment of the
detected elements, whereas within the first 100–300 lm of
the surface of the host rock a general decrease is detectable
(Fig. 10). An accumulation can be observed in cracks and
small cavities of the host rock (Fig. 10). This correlates
well with the phenomenon observed by Török et al. (2011),
that in the porous zone below the crust, an increase of Pb is
observed, which marks the accumulation of lead not only
within the crust but in the pores, too. The enrichment in the
cracks demonstrates, that pollutants are not only superficially fixed to the crust, but also penetrate deeper into the
stone and accumulate in structurally altered zones.
The plots of the S/Si, Ca/Si, and Pb/Si ratios show a
sharp increase in the crust, indicating a high enrichment of
Pb and S as well as of Ca in the crust (Fig. 10). The major
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Fig. 9 CaO versus SO3 content
indicates the part of gypsum at
the sample. The higher the
amount of SO3, the higher the
gypsum content of the sample.
The molar ratio of calcium
versus sulfur in gypsum
(CaSO4!H2O) is 1:1 (black line).
The samples are above this
molar ratio (Ca/S or CaO/SO3,
respectively), suggesting that
the total of sulfur in the samples
is present as gypsum. The CaO
content can be assigned to
gypsum as well as to the rockforming minerals (e.g.,
plagioclases). An enrichment of
calcite (CaCO3) cannot be
correlated (see also Table 5)

atmospheric impact is indicated by the enormous enrichment of heavy metals, which, as anthropogenic combustion
tracers, clearly refer to an atmospheric source. This is
reaffirmed by the content of siliceous and carbonaceous fly
ash particles in the crust.
If Pb concentrations are compared on an international
scale, similar concentrations are found for Cologne, Xanten, and Halle (Table 7). Values from these sites as well as
from Budapest, Milan, Rome, and Brussels can be related
to higher combustion emission impacts for example from
domestic heating, power plants, coal combustion, and
vehicle exhausts (Sabbioni 2003).

The PAH fingerprint
Microscopic analyses reveal particulate matter is abundant
on the stones’ surfaces and in the weathering crusts
(Lefèvre and Ausset 2002). The detection of the PAH
compounds reveals the organic fingerprint of the particulates of the settling dust. PAH as compounds indicative of
air pollution are detected in selected samples of black
weathering crusts, scales, and disaggregated material
as well as from dust. PAH mainly arise from the incomplete combustion of fossil fuels, organic matter, or wood.
The detected concentrations are referred to the values of
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the host rock. The range of the detected 21 PAH compounds are from acenaphthylene (m/z 152) to dibenzo(ah)pyrene (m/z 302).
The total concentrations of the PAH compounds varies
from 62 (laminar crust from Xanten cathedral) to
13,525 lg/kg OS (dust sample from Cologne cathedral)
(Table 8). The high-end values belong to samples from
Cologne cathedral and are typical for samples from an
industrial area. The PAH concentrations of the samples
from Xanten and Altenberg are in a close range (Table 8).
A clear relationship can be drawn between PAH concentration and sample type. If the Cologne samples are compared to each other, samples of dust, framboidal
weathering crusts, and strongly deteriorated stone material
(scale and disaggregated stone) generally show higher PAH
concentrations (1,362–13,525 lg/kg OS); samples of laminar crusts and slightly weathered stone show lower values
(247–482 lg/kg OS).
When data from Török et al. (2011) are included, the
higher PAH concentrations are in dust samples and from
framboidal crusts from Cologne, Budapest, and Halle
(Fig. 12; red ellipse). This group of samples also shows
high SO42- concentrations. A second group of low PAH
but higher SO42-concentrations (Fig. 12; black ellipse)
contains mainly laminar crusts from rural areas in Hungary
as well as from Xanten and Altenberg besides four samples
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Fig. 10 LA-ICP-MS analyses
along a profile perpendicular to
the surface on a thin cut of a
black weathering crust
(Drachenfels trachyte; Cologne
cathedral). a Concentration
profiles of S, Pb, Sb, Bi, and As;
b microscopic picture of the
ablated line; c S/Si, Ca/Si, and
Pb/Si ratios (and normalized Si
content) plotted against the
length of the line

Table 6 Mean values for S, Ca, Pb, Sb, Bi, and As in the host rock and in the crust from the Altenberg, Cologne, and Xanten samples
Sample
no.
n

Sulfur (S)

Calcium (Ca)

Lead (Pb)

Antimony (Sb)

Bismuth (Bi)

Arsenic (As)

Value
ppm

Value
%

Value
ppm

Value
ppm

Value
ppm

Value
ppm

Increase
factor

Increase
factor

Increase
factor

Increase
factor

Increase
factor

Increase
factor

Host rock

n=1

215

Altenberg

n=1

5,044

23

2

2

890

50

12

37

1

48

28

16

Cologne
Xanten

n=2
n=4

6,313
40,785

29
190

3
5

3
4

1,849
1,944

105
110

37
16

114
48

3
3

145
117

367
50

205
28

1

18

from Hungarian host rock. Except for one sample from
Xanten (Drachenfels trachyte), these crust and host rock
samples derive from limestone. A third group is formed

0

0

2

by deterioration samples from Cologne cathedral on
Drachenfels trachyte (Fig. 12; green ellipse). These samples show certain enrichment in SO42-, but a stronger
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Table 7 Concentrations (ppm) of lead (Pb) detected in the black
crusts on stone masonry from different urban sites in Europe
Location

Lead(Pb)
(ppm)

Stone substrate

Cologne

1,849

Trachyte

Xanten

1,944

Trachyte

Halle, GER*
Budapest*

2,000
1,000

Limestone
Limestone

Milan"

883

Marble and limestone

Venice"

123

Marble and limestone

Rome"

532

Marble and limestone

Bologna"

427

Marble and limestone

Eleusis"

300

Marble and limestone

Brussels"

516

Sandstone and calcarenite

Bologna"

160

Sandstone and calcarenite

Granada"

40

Sandstone and calcarenite

* (Török et al. 2011; " after Sabbioni 2003)

Discussion
Crust formation on Drachenfels trachyte in comparison
to limestone

Fig. 11 Distribution of sulfur (S), lead (Pb), antimony (Sb), bismuth
(Bi), and arsenic (As) in black weathering crusts developed on
Drachenfels trachyte normalized to earth crust values (blk) in
a Altenberg, b Cologne, and c Xanten. LA-ICP-MS analyses,
perpendicular to the sample surface (concentrations are in ppm),
showing an enrichment of S, Pb, Sb, Bi, As in the crust

increase of PAH. A fourth group with low SO42- and
moderate PAH concentrations (Fig. 12; blue ellipse) contains a host rock sample of the Drachenfels trachyte, and
further consists of samples of light weathered stone and of
laminar crusts from Cologne, Altenberg and, Naumburg as
well as rural areas in Hungary.
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As the investigations and mapping show, gypsum crusts
not only build on calcareous stones, but also on silicate
stones. In comparison to black weathering crusts on limestone, the crusts on the silicate Drachenfels trachyte are
lower in gypsum content (223 g/kg on average on limestone, 126 g/kg on average on Drachenfels trachyte; relative to the corresponding host rock). Also framboidal crusts
are less frequent than laminar crusts on Drachenfels trachyte than on limestone. This is easily explained by the
calcium source for the gypsum. The limestone displays a
vast source of calcium ions for the formation of gypsum
crusts, as a matter of transformation from CaCO3 into
CaSO4. The Drachenfels trachyte, however has an original
concentration of 2.43 wt. % CaO, which is mainly contained in silicate minerals and is not easily available for the
formation of gypsum.
For crusts on limestone, a significant difference in
chemical composition between host rock and crust is
reported (Török et al. 2011). This is not the case for black
weathering crusts on Drachenfels trachyte, where the crusts
show a similar chemical composition to the host rock with
a depletion of oxides associated with silicate phases and
enrichment in Ca and S. The morphology and composition
of the crusts’ surfaces on limestone and on silicate trachyte
differ significantly. Török et al. (2011) found a surface
composition of primarily gypsum crystals as well as calcite. They found idiomorphic rosette-like gypsum crystals
in samples from industrial environments and slightly
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Fig. 12 PAH versus SO42- concentrations of studied samples. The data set shows distinct fields with different origin of samples, indicating the
difference in composition of dust, black weathering crusts, and host rock

Table 8 PAH and SO42- concentrations of samples from Altenberg, Cologne, and Xanten, as well as Hungary and the city centers of Budapest
and Halle
Sample code

Stone

Description

DT-01

Drachenfels trachyte

Host rock

AL-02

Drachenfels trachyte

AL-03

Drachenfels trachyte

AF-04

PAH total lg/kg OS

SO4 mg/kg

179.12

299.92

Laminar crust

82.11

5,092.30

Laminar crust

669.13

2,995.47

Krensheimer Muschelkalk

Framboidal crust

226.89

43,364.10

CL-06

Drachenfels trachyte

Laminar crust

481.54

1,497.74

CL-07

Drachenfels trachyte

Laminar crust

3,872.46

3,295.02

CD-07
CL-08

Drachenfels trachyte
Drachenfels trachyte

Disaggregated material behind scale
Laminar crust

5,121.95
246.65

6,590.04
898.64

CD-08

Drachenfels trachyte

Disaggregated material behind scale

1,362.24

6,290.49

CF-11

Krensheimer Muschelkalk

Host rock

5,004.50

165,368.64

CS-01

Obernkirchner Sandstein

Dust surface deposition

XL-05

Drachenfels trachyte

Laminar crust

420.47

599.09

XL-07

Drachenfels trachyte

Laminar crust

62.25

33,549.29

dissolved gypsum crystals commonly associated with calcite in samples from rural places in Hungary and Germany.
The crusts on the silicate trachyte showed higher contents
of siliceous compounds and organic matter and smaller
content of gypsum compared to crusts on limestone. At
Cologne cathedral, the crust formation on limestone shows
a very dense crust without any transitional zone, whereas
the black crusts on the Drachenfels trachyte are a very
porous poly-mineral composition with heterogeneous particle size.

13,525.07

Sulfur and calcium sources
The crust samples on Drachenfels trachyte have a higher
sulfur as well as higher calcium content in correlation to
the fresh stone (enrichment factor for S: 7–139; enrichment
factor for Ca: 1–3). The chemical analyses reveal very low
calcium (1.74 wt. %) and sulfur (\0.02 wt. %) concentration in the Drachenfels trachyte (Table 2). This indicates
that for sulfur and calcium, external sources are responsible
for the crust formation. Lefèvre et al. (1998) report on
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Fig. 13 a Weathered surface of Krensheimer Muschelkalk showing surface roughness; b tests on the acid binding capacity showing the extent of
material solution

Fig. 14 Wall section at Cologne cathedral. Upper left stone:
Krensheimer Muschelkalk (KM); upper right and lower layer stones:
Drachenfels trachyte (DT). The left side of the lower Drachenfels
trachyte is in the flow direction of ion-loaded water from the
limestone, which enhances the crust formation and decay. Also, a

stronger deterioration of the Drachenfels trachyte is observed close to
the joints, where alkaline leaching products of the mortar might have
a certain impact. The massive surface deterioration on the left side of
the lower layered Drachenfels trachyte correlates with the coverage of
the top Krensheimer Muschelkalk

gypsum crusts on stained glass windows in areas sheltered
from rain. This again underlines the major impact of
external calcium and sulfur sources.
Sulfur derives from anthropogenic pollution impact and
imports via wet and dry deposition. The most important
sulfur sources are SO2 deposition from air and SO42- from
rainwater (Neumann et al. 1993). Torfs and Van Grieken
(1997) mention that gypsum formation is more likely
related to SO2, which is the airborne sulfur, indicating the
major impact of dust and dry deposition. This correlates to
the investigation by Furlan and Girardet (1983), who state
that, especially in highly polluted areas, the impact of dry
deposition is far more important than wet deposition as a
source of building stone decay. Laboratory analyses of

sulfate-rich fog water confirmed that 60 h after a main fog
event, gypsum crystals were formed (Del Monte and Rossi
1997). This indicates that the SO42- import from rainwater
and fog as well as the dry deposition of SO2 in the context
of corresponding humidity (e.g., fog, condensation) function as sulfur sources for the gypsum formation.
The calcium import comes from aerosol deposition and
leaching products from mortars (e.g., joint mortar)
(Snethlage and Wendler 1997; Kraus 1980; Hughes et al.
1998) as well as from adjacent calcareous stones.
The role of particulate matter in the form of dry and wet
deposition and their contribution to the formation of black
weathering crusts has already been discussed (Amoroso and
Fassina 1983; Bonazza et al. 2004, 2005; Del Monte and
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Fig. 15 a In situ measurements of temperature and relative humidity
(rH) at Cologne cathedral, August 2011: outside temperature (blue),
outside rH (red), data logger 1 rH (purple), data logger 2 rH (green),
data logger 3 rH (yellow). b Scheme of sensors: data logger 1 is

placed in the Krensheimer Muschelkalk (KM), data logger 2 is placed
in the Drachenfels trachyte (DT) with little distance to Krensheimer
Muschelkalk (KM) and the joint, data logger 3 is placed centered in
the Drachenfels trachyte (DT)

Vittori 1985; Del Monte et al. 2001; Fassina et al. 2002;
Lefèvre and Ausset 2002; Moropoulou et al. 1998; Smith
et al. 1988; Trudgill et al. 2001; Viles 1994; Thornbush and
Viles 2004). The dry deposition of airborne particles also
includes calcium-rich aerosols, which therefore play their
part in calcium import (Charola and Ware 2002). The total
suspended particulate (TSP) matter is to be differentiated
into PM10 and PM2.5 not only based on size, but also to
differences in source, amount of emission, and physical and
chemical behavior (Kainka et al. 1997). The composition of
PM10 is generally dominated by large soot agglomerates,
particles from tire abrasion and geogenic clay minerals and
silica particles. In industrial areas, it may also contain slag,
xenomorphic silica, salts, and gypsum and metallic particles. The coarse PM10 fraction from clean air regions
contains particles mostly of biogenic and geogenic origin,
but also clay minerals and quartz. Typical components from
combustion are soot conglomerates (sometimes with balllike morphology) charcoal, fly ash particles of different
sizes, xenomorphic silicates, and sulfates including gypsum. The finer PM2.5 fraction contains single soot particles
or small soot agglomerates and fly ash particles (small
balls). The latter are amorphous silica material with a high
content of heavy metals. The fine PM2.5 fraction from clean
air regions contains silicates and a few soot particles.
The amount of PM2.5 can be smaller than PM10 in clean air
regions. Geogenic particles, e.g., silicates, derive from
mechanical abrasion and are found mostly in coarse fractions (PM10). The particulate air pollution caused by traffic
is highly concentrated in the fine fraction (PM2.5), which is
detected in all areas, and also in clean air regions (Kainka
et al. 1997). Thus, in industrialized areas generally higher

PM concentrations are measured with high contents of soot,
charcoal, and particles from tire abrasion as well as slag,
and salts, e.g., gypsum and metallic particles. In general, a
higher ratio of particulate air pollution is found, which is
caused by traffic and contains large amounts of heavy
metals. In clean air regions, however, particulate matter is
dominated by biogenic and geogenic components as well as
clay minerals, silicates, e.g., quartz, and a few soot particles,
with an overall lower ratio of particulate air pollution
caused by traffic.
Calcareous and sulfur compounds are constituents of
weathering crusts and they participate in their formation in
different ways. Dust and soot particles—especially when
containing hygroscopic salts—can serve as condensation
nuclei for droplets and thus provide sufficient moisture for
further reactions (Charola and Ware 2002; Moroni and Poli
2000). Higher content of metallic compounds in the PM of
industrial environments and higher concentration of carbonaceous particles enhance the SO42- formation on stone
surfaces (Charola and Ware 2002; Zappia et al. 1998).
Metals are mentioned to act as catalysts for the oxidation of
SO2 into SO42-. Soot particles containing heavy metals
and metallic components of the particulate matter, e.g.,
abrasion material from tires, may function as reaction
catalysts for the formation of calcium sulfate dihydrate,
thus contributing to gypsum crust formation and stone decay.
The experimental studies by Zappia et al. (1998) indicate two
different reaction mechanisms for the formation of calcium
sulfate dihydrate: an intermediate state of hemihydrate calcium sulfite or a direct formation of calcium sulfate dihydrate.
The latter is linked to the presence of efficient catalysts, e.g.,
metallic compounds and strong oxidants.
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Fig. 16 a Gypsum (marked by arrows) is enriched in the crust as
well as in the cracks (SEM); b rosette-shaped gypsum crystals on the
reverse of a scale (SEM); c structurally disturbed zones, where no

gypsum is detected, indicating corrosion of feldspar grains (SEM);
d fine-grained birefringent secondary minerals (marked by arrow)
formed along the cleavage planes of sanidine phenocryst

Even though SO2 concentrations have been higher in the
past and their effect on rock weathering might have been
more significant than today, the SO2 concentrations today
still have an effect on the stone deterioration, especially in
the context of increasing particulate matter. The NOx
concentration of the air pollution plays a specific role. On
the one hand, NO2 can function as an oxidant and increase
the reaction rates of the sulfation processes significantly
(Johansson et al. 1988). On the other hand, NOx gases can
be oxidized by lithotrophic bacteria to nitric acid, thus
contributing to stone decay (Fuchs 2006).
The different incorporation of particulates, e.g., fly ash
particles, into the gypsum crusts on limestone or on Drachenfels trachyte clearly indicates a very different formation process of the black weathering crusts. The limestone
itself delivers the calcium component for the transformation of calcite into gypsum as an intense crystal growth
takes place, where extrinsic particles, e.g., fly ash particles,
are firmly incorporated. On the Drachenfels trachyte, a
siliceous rock, calcium components are transported
from external sources, as are other particles, e.g., fly ash

particles. As the crust builds, it forms as a more or less
loose and porous mixture of the different particles delivered by the pollution fluxes.
Already Grün (1931) considered the mortars used as
a potential source for the deterioration. Wolff (1972)
addressed the formation of gypsum crusts on Obernkirchner sandstone—sandstone with very little calcium content—to leaching alkaline components of the joint mortars.
Mortars with latently hydraulic binders, e.g., puzzolana and
diatomaceous earth, or cement components are commonly
known for their capability to release water-soluble forms of
sodium, potassium, calcium, and magnesium components
(Arnold 1981, 1992; Bläuer-Böhm 2005; Kraus 2002;
Kraus and Droll 2009; Schwiete et al. 1965). At Cologne
cathedral, it can be observed that in many places the decay
on the Drachenfels trachyte starts from the joints, which is
indicated by gypsum crusts, flaking and scaling (Graue
et al. 2011).
Besides alkaline mortars, neighboring calcareous stones,
especially limestone, are also considered as a possibly
contributing calcium source. As surface roughness

123

Environ Earth Sci (2013) 69:1095–1124

1115

Fig. 17 a SO3 distribution in a depth profile of Drachenfels trachyte
(SO3 concentrations of depth specific samples) indicating a zone
where salts (e.g., gypsum) preferably precipitate (sample index see
Table in ‘‘Appendix’’); b anions and cations from water extractions of

deteriorated stone material (IC-analysis) indicating high salt concentrations in the disaggregated material on the reverse of scales as well
as in other deteriorated material

evaluations on several calcareous stones show a continuous
increase of roughness is detectable, indicating the solution
of the calcite stone (Grimm and Völkl 1983). The surface
deterioration is very much dependent on the exposition.
Higher deterioration correlated roughness is detectable on
the weather-exposed side within a factor of 1.5 in correlation to the protected side. Grimm and Völkl (1983)
measured 0.002–0.005 mm/year material loss on the
weather-exposed side for the investigated stones. On the
Krensheimer Muschelkalk at Cologne cathedral, a surface
roughness is observable (Fig. 13a). The calculated rate of
diluted calcium ions from one square meter of Krensheimer
Muschelkalk with a matrix density of 2.72 g/cm3 (Lukas
1990), a calcium concentration of 37.14 wt. % and an
average thickness of material loss due to corrosion of
0.0035 mm/year is about 9.52 g/sq m year Krensheimer
Muschelkalk and thus 3.54 g/sq m year Ca. This would
correlate to 12 g/sq m year CaSO4 or 15.2 g/sq m year
gypsum (CaSO4!2H2O). The possibly diluted calcium ions
are probably not transferred into gypsum at a 1:1 ratio. The
higher share is probably lost as dust in air turbulences.
The acid buffering capacity of eight tested natural
building stones was measured by titration with hydrochloric acid and the resulting solute ions buffering the acid
at pH 4 were detected. As expected, the experiments on the
eight tested stones revealed similar amounts for volcanic
stones and sandstones. The carbonate-rich sandstone
(Schlaitdorfer sandstone) buffers a volume of HCl, which
is 12 times higher. The limestone (Krensheimer Muschelkalk) shows an acid-binding capacity enlarged by factor
320 (Fig. 13b). On the one hand, these experiments indicate a higher liability for crust formation of stone with

higher acid binding capacity. On the other hand, they
reflect that upon an acidic impact the limestone also readily
solutes and provides calcium ions, which therefore may be
transported to other stones and contribute to the formation
of gypsum crusts (Fig. 14).
In terms of a stone-immanent calcium source, it must
firstly be considered that Drachenfels trachyte as host rock
has a low calcium concentration, which is mainly associated with feldspars as rock-forming minerals, e.g., plagioclases. The decrease of the alkali metals within the crust
(K2O 10–28 % and Na2O of 0.5–27 %) indicates certain
feldspar corrosion. However, the much higher calcium
concentration of the investigated crusts in respect to the
host rock indicates an external source for calcium and a
stone-immanent calcium source is of minor impact.
Interferences of adjacent stones
Already Kraus (1985a, b), Mirwald et al. (1988) and von
Plehwe-Leisen et al. (2007) noted that there are strong
indications that the decay of the Drachenfels trachyte is
especially critical when it is placed adjacent to carbonate
stones. Investigations on site reveal that crust formation on
Drachenfels trachyte can be enhanced by neighboring
limestone, depending on the exposition of the affected
section of the wall (Fig. 14). Krensheimer Muschelkalk
exposed to an acidic environment solutes into its ion
compounds. Rainwater leaches the rock components of the
limestone. This calcium ion loaded water runs off and is
directly transported to the building stones in the flow
direction. It is absorbed by the Drachenfels trachyte and
accumulates in the cavities. Additionally, these cavities are
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Fig. 18 K2O depletion and
H2O increase in deterioration
samples indicating the
formation of phyllosilicates
(sample index see in
‘‘Appendix’’)

a preferred location for the deposition of pollutants—on the
one hand due to the rock’s surface character and secondly
due to the better adsorption of airborne particles onto
humid surfaces (Charola and Ware 2002). Due to the
environmental impact of sulfuric pollutants, salt, e.g.,
gypsum, formation takes place. As illustrated in Fig. 14,
the affected wall section has to be in the relevant flow
direction. Water transport and input have to be in a relation
allowing enough ions to be dissolved and transported. At
the same time, the appropriate amount of water has to
guarantee the formation and precipitation of salts. This
means that interferences are strongly dependent on the
exposition of the wall section concerned and the placement
of adjacent stones in relation to each other. However,
neighboring calcareous stones do not play an initial role in
the formation of crusts, but may contribute if extrinsic
factors such as environmental impact, exposition, and
localization are already present.
The Drachenfels trachyte not only shows enhanced crust
formation and stronger decay in cavities, but also along
joints. These deterioration features can be ascribed to the
dissolution of alkaline components of the mortars as well
as to a perturbation of the flow of water.
The dissolution of the carbonate rock and the impact of
alkaline components increase the pH of the floating solutions. The Drachenfels trachyte with a SiO2-content[63 %
due to the quartz concentration (13 %) and the high
abundance of feldspars, can be referred to as an acid silicate rock. If the described alkaline waters come into contact with the Drachenfels trachyte, a stronger deterioration
of the volcanic rock takes place, because of the increased
solution of quartz and feldspars in alkaline milieu.
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Furthermore, a higher pH together with the calcite particles increases the oxidation rate for SO42- from SO2
(Charola and Ware 2002; Zappia et al. 1998). Wiese et al.
(2012) ascertained that for the deposition velocity of SO2 on
silicate stone the relative humidity is not as relevant as the
buffering capacity available for the dissolution reaction of
SO2. The solubility of SO2 strongly decreases with
decreasing pH. Therefore, a rise of pH through the impact of
calcite adjacent stones may enhance SO2 deposition velocity
and contribute to the sulfation process. If the aforementioned extrinsic factors are present, these aspects contribute
to a stronger crust formation on the Drachenfels trachyte.
Continuous in situ measurements of temperature and
humidity inside the different stone materials indicate
higher water content for the Krensheimer Muschelkalk
than for the Drachenfels trachyte at a depth of 32 mm
(Fig. 15a). It can be seen, that the data logger in the Drachenfels trachyte with little distance to the Krensheimer
Muschelkalk shows higher values of relative humidity than
the data logger in the center of the ashlar (Fig. 15b). These
observations may indicate on the one hand a higher water
import through the joints, where the alkaline mortar sits.
On the other hand, the Krensheimer Muschelkalk might
serve as a long-term source of water for the Drachenfels
trachyte. In both cases, the Drachenfels trachyte is provided with ion-loaded water over an extended period of
time, where this stone would not have absorbed either as
much water or as high a volume of alkaline components.
Even though no direct water flow over the surface of the
stone is provided, a potential import of alkaline components arises, raising the pH and delivering ions for the
formation of damaging salts.
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Fig. 19 The very fine
recrystallized grain structure of
the altered volcanic glass
fractions in the interstitial area
of the Drachenfels trachyte
show high and distinct porosity
(microprobe backscattered
electron image in composition
mode)

Exposition and crust formation

Correlation of crust formation and stone decay

Besides the question of material import as a factor for crust
formation, another vital point is the surface character and
exposition of the building stone. Laminar crusts are
observed on vertical and smooth stone surfaces. Black
framboidal crusts build in sheltered areas and show significant formation in cavities on even stone surfaces as
well. In sheltered areas, the dry deposition of particulate
matter is stronger than onto unprotected surfaces. A higher
pollutant concentration and higher moisture are expected
leading to significant acidity (Charola and Ware 2002).
Due to relevant air turbulences in sheltered areas the
transport mechanisms provoke an accumulation of airborne
particles. These particles are then firmly deposited and are
not washed off by direct rain water. The necessary
moisture for the crust formation is provided by higher
relative humidity, especially in the case of fog or dew
(Amoroso and Fassina 1983; Del Monte and Rossi 1997)
as well as by indirect water input (Kraus 1985a, b). Furthermore, these protected zones stay moist for longer,
further contributing to adhesion conditions appropriate for
the deposition of particles. The deposition of particles
provides nucleation sites for the growth of gypsum crystals (Charola and Ware 2002; Sabbioni 2003), which
develop better in sheltered, protected zones, where
evaporation is retarded. The morphology of these framboidal crusts provides a larger reaction surface, not only for
intensive particulate deposition, but also for the condensation of fog and dew or high relative humidity in general.
This clearly indicates that the growth of framboidal crusts
is an exponential reaction.

The investigation shows that crust formation is strongly
correlated to the structural disintegration of the Drachenfels
trachyte. Depth-specific samples and analyses reveal a
gypsum distribution, which is coherent with the detected
decay phenomena. Microscopic, SEM and EDX analyses
clearly indicate that gypsum enrichment is not only found
within the crust but also in deeper zones of the disintegrated
stone material. In deteriorated areas, gypsum accumulates in
cracks (Fig. 16a) and on the backside of the detached scales,
where significant gypsum formation is observed (Fig. 16b).
The disaggregated stone material underneath the scale is the
zone where salts, e.g., gypsum, mainly precipitate and the
highest concentrations are found (Fig. 17a). In deeper zones
of the stone, sulfur decreases as the stone material becomes
unaffected by environmental impact and salt migration as
the analyses of drill cores reveal (Fig. 17a).
Dependent on the moisture distribution in the building
stone, a zone of maximum moisture defines. In this zone,
salts preferably accumulate and precipitate, causing structural disintegration and leading to a zone of disruption
(Snethlage and Wendler 1997). Gypsum has a comparably
low solubility and shows little migration; therefore, it tends
to accumulate in the pore space (Charola et al. 2007).
Higher moisture conditions, e.g., retarded drying due to
pore clogging through gypsum or crust formation, allow for
an increased solubility and migration of the less soluble
gypsum (Charola et al. 2007, 346f). A small amount of the
oversaturated gypsum in the pore space is diluted again. If
the diluted gypsum recrystallizes in fissures or interstitial
areas at grain contacts, the stress induced by the growth
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Fig. 20 Microprobe mapping a backscattered electron image in
composition mode of unweathered Drachenfels trachyte, arrows
marking areas of altered volcanic glass fractions; b magnesium
mapping of the same area as Fig. 20a, the yellow–orange–red areas
indicate higher magnesium concentration of the altered volcanic glass
fractions; c backscattered electron image in composition mode of

weathered Drachenfels trachyte, arrows marking areas of pore spaces
filled with gypsum. The altered glass fractions are originally located
in these interstitial areas, but are now replaced through secondary
gypsum formation; d sulfur mapping of the same area as Fig. 20c, the
yellow–orange–red areas marking higher sulfur concentration as an
indication of gypsum

of gypsum crystals may cause the disintegration of the
fabric (Charola et al. 2007). Furthermore, calcium sulfate
solutions tend to supersaturate and may provide for the
generation of high crystallization pressures (Steiger 2005).
Salt analyses confirm the on-site observations and SEM
analyses. Gypsum is found in the water extractions from
scale samples, and the enrichment of Ca and SO42- is
significantly higher in the disaggregated zone and the
backside of the scales (Fig. 17b). In the samples of flaking
and crumbling, high concentrations of Ca and SO42- are
detected as well (Fig. 17b). This indicates that even though
the gypsum content in the crusts themselves is not as high

as in the crusts built on limestone, gypsum clearly contributes to the damage process of flaking, scaling, and
crumbling to total fabric collapse of the Drachenfels
trachyte.
Structurally disturbed zones, where no gypsum is found,
are detected as well (Fig. 16c). This suggests that preexisting fabric and especially mineral in-homogeneities are
disrupted due to a chemical and mechanical deterioration
impact. Microscopic analyses not only show the displacement of separate grains, but also detect the opening of
cleavage surfaces in minerals and their disruption
(Fig. 16d). Leaching experiments on the Drachenfels
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trachyte in different pH solutions show the dilution of
alkali and alkaline earth metals (Na, K, Mg, Ca), indicating
feldspar breakdown. The chemical analyses show a
decrease of K2O (14 %) and an enrichment of H2O (22 %)
in the depth-specific samples, indicating clay mineral, e.g.,
kaolinite, formation from the alteration of feldspars and
volcanic glass fractions (Fig. 18).
Scanning electron microscopy analyses detect high
porosity of the aforementioned altered volcanic glass fractions of the mesostasis (Fig. 19). Due to the high capillarity
of the altered glass fractions caused by the distinct porosity of
their very fine recrystallized grain structure, these interstitial
fillings are very sensitive to penetrating pore water. Vieten
(1961) and Koch (2006) attribute a certain content of
montmorillonite to these recrystallized glass fractions.
Microprobe analyses identify the areas of altered glass
fractions through higher magnesium concentrations
(Fig. 20a, b). If sections of unweathered stone material
(Fig. 20a, b) are compared to altered material (Fig. 20c, d),
the interstitial area of the fabric, where the glass fraction is
originally located, seems to be replaced by secondary gypsum formation (Fig. 20c, d).
These observations lead us to a model for the deterioration of the Drachenfels trachyte. Primarily through a
certain water uptake of the Drachenfels trachyte ion-loaded
water reaches the pore space. Mechanical and chemical
deterioration processes of the rock-forming minerals take
place: moisture dilatation provokes a grain displacement.
Snethlage et al. (1996) ascertained a three- to fourfold
higher hydric expansion induced by a saturated gypsum
solution compared to dilatation with pure water. Mineral
grains corrode and decompose along inherent weak points,
e.g., cleavage planes as predetermined breaking points.
These processes enlarge the pore space, giving rise to water
impact and import of pollutants. Due to the higher concentration of pollutants in the pore water and a decrease of
pH, the chemical corrosion of the rock-forming minerals

1119

increases, resulting in the further comminution of the
mineral grains and the disintegration of the fabric
(Fig. 16c). With increasing moisture supply, the fractions
of altered volcanic glass in the aforementioned mesostasis
become more affected. Due to the changes of pore space
forming new pathways and the high capillarity of the
interstitial areas of recrystallized volcanic glass, the ionloaded water penetrates into the interstitial areas and
gypsum accumulates. Due to the confinement of the gypsum in these delimited areas and the continuous crystal
growth provided by the transport from the supersaturated
gypsum solution high crystallization pressures are generated (Steiger 2003). The swelling and shrinking behavior of
the montmorillonite may further contribute to degradation
and mechanical deterioration processes.
Through the corrosion of the rock-forming minerals and
the degradation of the altered volcanic glass fractions,
porosity changes, and salt solutions are given new pathways. With repetitive wetting and drying cycles, different
zones of moisture and evaporation form, and the ion content of the pore water increases. Salts precipitate, produce
and manifest the displacement of the grains; hence the
structural disintegration. The interaction of these decay
mechanisms is characterized by their coupled feedback
mechanism, e.g., moisture dilatation is much more significant in the presence of salts, leading to structural degradation (Snethlage et al. 1996; Snethlage and Wendler
1997). Where dilatation processes have been reversible in
salt-free systems, they become intensified and irreversible
in salt-containing systems. Due to constantly repeating
dilatation and contraction processes caused by moisture,
temperature, and ionic species (salts), grains are permanently displaced relative to each other. The deterioration
processes are interactive leading to proceeding decay
phenomena from surface parallel formation, e.g., scaling
and flaking, to non-directional manifestations such as
crumbling. Surface deterioration may start with crust

Fig. 21 SEM picture of gypsum formation on samples a from Cologne, showing an accumulation of large gypsum crystals; b from Altenberg,
displaying gypsum crystals of smaller grain size and number
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formation as well as contour scaling and the detachment of
these scales. The weathered surface may then progress into
flaking and crumbling, resulting in total fabric collapse.
Conclusions
Investigations on the crust formation on Drachenfels trachyte
clearly identify the impact of pollution. The elevated contents
of S, Ca, As, Pb, Sb, Bi, and As in the crusts result from the
impact of anthropogenic pollution mainly deriving from
combustion. The analyses show an enrichment of sulfur
associated with the higher abundance of gypsum. The lack of
an important intrinsic source for calcium and sulfur in the
Drachenfels trachyte for the formation of gypsum crusts
demonstrates the major environmental impact of pollution as a
source. Although SO2 in air has shown a strong decrease in
concentration over the past 30 years, the pollutants are still
present in the building stones and degradation in context with
weathering crusts is still observed. This indicates that not only
recent emission but also the pollutant concentrations of the past
have to be considered and that the impact of particulate matter
in the form of settling dust plays an important role today.
In addition, the formation of gypsum crusts can be
enhanced by interferences between different building
materials, e.g., mortars and adjacent stones (e.g., limestone). Furthermore, the surface character and exposition of
the relevant building stones pose a crucial question for the
formation of the weathering crusts, promoting or hindering
the deposition of settling dust, as well as the formation
processes coupled to corresponding moisture supply.
If gypsum formation is compared using the data obtained
from the three between the three different cathedrals, the
data from XRF analyses are consistent with the observations under the SEM. Gypsum formation on samples from
Cologne shows a high accumulation of large, occasionally
rosette-like, gypsum crystals. In comparison, gypsum
crystals in Xanten are smaller and less abundant. In the
samples from Altenberg, the gypsum crystals are even finer
grained and normally only present in the form of a salt
efflorescence (Fig. 21). These observations correlate well to
the environmental SO2 concentrations and the intensity of
the decay at the different locations. The trace element distribution in the crusts from industrial areas shows increasing
values for lead and other heavy metals, which generally can
be linked as typical pollutants to traffic and industry.
Although crust formation on the Drachenfels trachyte is
not as significant as on limestone, black crust formation on
the silicate stone more strongly correlates with structural
degradation. The formation of gypsum crusts and salt
deterioration play an essential part in the structural disintegration of the Drachenfels trachyte. The chemical corrosion of the rockforming minerals and the further
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alteration of volcanic glass fractions also contribute to the
disintegration, besides mechanical decay processes.
Mechanical deterioration processes (e.g., frost weathering,
moisture dilatation) in a feedback mechanism with chemical corrosion of rock-forming minerals, degradation due to
salt deterioration and swell-able clay minerals lead to an
exponential disintegration of the rock fabric to total
material collapse. The environmental impact in terms of
pollutant import as well as climatic factors plays a key role.
A model for the deterioration of the Drachenfels trachyte
is therefore concluded: gypsum crusts enhance moisturerelated deteriorationprocesses by hindering drying. Moisture
and temperature cycles as well as varying moisture distribution promote the enrichment of gypsum in characteristic
zones. Moisture dilatation is enhanced by the presence of
gypsum salts. The acidic impact of anthropogenic pollution,
e.g., the SO2 and NOx concentrations in the atmosphere and
the import of pollutants, leads to chemical weathering in the
form of the alteration of feldspars and volcanic glass fractions. This is shown by the structural degradation and corrosion of the minerals and the increase of H2O concentration.
These chemical and physico-mechanical decay processes
open the pore space through mineral comminution and grain
displacement. The fabric becomes structurally impaired and
the pore space is altered, thus water and pollutant import
increases. Through these newly opened pathways gypsum,
which usually scarcely migrates, reaches the interstitial areas
of high capillarity. In these confined areas, the crystallization
of gypsum possibly generates high crystallization pressures.
The sum of these factors leads to stress and fabric decomposition as well as the degradation of the rock-forming
minerals; hence the deterioration of the stone in the form of
scaling, flaking, and crumbling.
Regarding these deterioration mechanisms as solitary
processes, not a single one is distinctively significant or
could be addressed as the key mechanism for the deterioration of the Drachenfels trachyte. However, their feedback
interaction and their permanent repetition in continuous
cycles lead to a material fatigue, which finally results in the
collapse of the material.
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Appendix

Table 9 Index of analyzed samples
Sample code

Cathedral

Stone

Descripton

DT-1

-

Drachenfels trachyte

Host rock

DT-2

-

Drachenfels trachyte

Host rock

DT-3

-

Drachenfels trachyte

Host rock

DT-4

-

Drachenfels trachyte

Host rock

DT-5

-

Drachenfels trachyte

Host rock

AL-0l

Altenberg

Drachenfels trachyte

Laminar crust

AL-02

Altenberg

Drachenfels trachyte

Laminar crust

AL-03

Altenberg

Drachenfels trachyte

Laminar crust

AF-04

Altenberg

Krensheimer Muschelkalk

Framboidal crust

CL-01

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CL-02
CL-03

Cologne
Cologne

Drachenfels trachyte
Drachenfels trachyte

Laminar crust
Laminar crust

CL-04

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CL-05

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CL-06

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CL-07

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CL-08

Cologne

Drachenfels trachyte

Laminar crust

CF-09

Cologne

Drachenfels trachyte

Framboidal crust

CF-10

Cologne

Drachenfels trachyte

Framboidal crust

CF-11

Cologne

Krensheimer Muschelkalk

Framboidal crust

XL-01

Xanten

Drachenfels trachyte

Laminar crust

XL-02

Xanten

Drachenfels trachyte

Laminar crust

XL-03

Xanten

Drachenfels trachyte

Laminar crust

XL-04

Xanten

Drachenfels trachyte

Laminar crust

XL-05

Xanten

Drachenfels trachyte

Laminar crust

XF-06

Xanten

Drachenfels trachyte

Framboidal crust

CD-la
CD-lb

Cologne
Cologne

Drachenfels trachyte
Drachenfels trachyte

Scale (0.5 mm thickness)
Drill core behind scale (0–10 mm)

CD-lc

Cologne

Drachenfels trachyte

Drill core behind scale (11–31 mm)

CD-2a

Cologne

Drachenfels trachyte

Scale (1 mm thickness)

CD-2b

Cologne

Drachenfels trachyte

Disaggregated material behind scale

CD-2c

Cologne

Drachenfels trachyte

Decay material from flaking

CD-2d

Cologne

Drachenfels trachyte

Drill core behind scale (0–10 mm)

CD-2e

Cologne

Drachenfels trachyte

Decay material crumbled area

CD-2f

Cologne

Drachenfels trachyte

Drill core behind scale (11–31 mm)

CD-07

Cologne

Drachenfels trachyte

Disaggregated material behind scale

CD-08

Cologne

Drachenfels trachyte

Disaggregated material behind scale

CS-01

Cologne

Obernkirchner Sandstein

Dust surface deposition
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156/1:81–92
Rodriguez-Navarro C, Sebastian E (1996) Role of particulate matter
from vehicle exhaust on porous building stones (limestone)
sulfation. Sci Total Environ 187:79–91
Sabbioni C (1995) Contribution of atmospheric deposition to the
formation of damage layers. Sci Total Environ 167:49–56
Sabbioni C (2003) Mechanism of air pollution damage to stone. In:
Brimblecombe P (ed) The effects of air pollution on the built
environment, vol 2. Air Pollut Rev, pp 63–88
Sabbioni C, Zappia G (1992a) Atmospheric-derived element tracers
on damaged stone. Sci Total Environ 126:35–48
Sabbioni C, Zappia G (1992b) Decay of sandstone in urban areas
correlated with atmospheric aerosol. Water Air Soil Pollut
63:305–316
Saiz-Jimenez C (1993) Deposition of airborne organic pollutants on
historic buildings. Atmos Environ 27B:77–85
Schwiete HE, Kastanja P, Ludwig U (1965) Das mörteltechnische und
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a b s t r a c t
The main objective of this study was to identify the potential of different concrete deteriorating acid producing
microbes for removing surface layers of contaminated concrete structures. Studies were made using an acid producing fungus, Fusarium sp in a humidity chamber for one year and compared the degradation with the
Thiobacillus sp. The growth of fungus as a black bioﬁlm on the normal concrete surface in the humidity chamber
was conﬁrmed by culture techniques even after one year. Results of degradation parameters showed higher pH
reduction, weight loss and thickness loss under Fusarium sp. bioﬁlms. Epiﬂuorescence micrographs clearly conﬁrmed dense growth of ﬁlamentous Fusarium sp. Laser Raman spectroscopic and XRD analysis showed weakening of calcium silicate bands and presence of calcium oxalate bands conﬁrming biodegradation. Thus by thinning
of the concrete specimen by 2.27 mm in one year the potential of this species for cleaning contaminated concrete
surfaces is demonstrated.
© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
Parker [1] isolated for the ﬁrst time a highly acidophilic sulfur
oxidizing bacteria (SOB) Thiobacillus sp. and reported the microbial
involvement in the corrosion deterioration. These chemoautotrophs
oxidize several sulfur compounds to produce sulfuric acid which reacts
with free lime producing a corroding layer on concrete surface [2]. The
potential of these concrete deteriorating acid producing microbes were
studied for removing contaminated radioactive layers of concrete surfaces [3,4]. The porous nature of concrete makes cleanup of radioactive
surfaces difﬁcult. Physical operations such as sandblasting or pneumatic
chisel generates lot of dust creating an air borne contamination, and
working with wet surface reduce dust problem, but water cause soluble
forms of contamination like uranyl nitrate to soak into the concrete.
Techniques such as acid etching create a voluminous waste stream or
further penetrate contaminants into concrete [5]. Microbial etching of
concrete is known to occur in bridges and especially sewer systems
where H2S is present. Bacteria on the concrete, exposed to both air
and H2S, oxidize the sulfur compound to H2SO4 which attacks and dissolves the concrete. This process is being developed at the INEEL [5] as
an intentional way of loosening the upper contaminated layers of
concrete surfaces by using Thiobacillus thiooxidans bacteria. However
various studies explain the difﬁculties in growing Thiobacillus sp. on
concrete surface under humid environments alone as it needs special
enrichment medium during isolation and maintenance [6,7]. Studies
by Ji-Dong Gu et al. [8], Fomina et al. [9] and Wazny [10] indicated
⁎ Corresponding author. Tel.: +91 44 27480121; fax: +91 44 27480301.
E-mail address: rani@igcar.gov.in (R.P. George).
0008-8846/$ – see front matter © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.01.010

that fungi also play an important role in the deterioration of concrete.
They observed both weight loss and release of calcium when concrete
was exposed to Fusarium isolate. According to these workers degradation by fungi can proceed more rapidly than degradation by Thiobacillus.
Fungal species are not so fastidious as Thiobacillus sp. and can easily
grow in humid environments. Hence this study looks into the possibility
of using an acid producing fungus for biodegradation purpose.
Under humid conditions, the fungi bioﬁlm was encouraged to
grow on the surface of the normal concrete specimens and allowed to
slowly degrade the concrete because of its interaction with the products
of microbial metabolism. The growth of fungus on the surface was
followed by epiﬂuorescence microscopy and culturing techniques. The
degradation kinetics was followed by the weight loss, decrease in thickness and diameter of specimens and by pH decrease studies. Detailed
Surface Enhanced Raman scattering experiments were carried out on
the pure and fungi-developed concrete surfaces to identify the growth
of Fusarium sp. on the concrete surface and the effect of these bioﬁlms
on concrete chemistry. XRD studies were also done to analyze the
phase changes in concrete composition due to fungal growth. Comparative studies of biodegradation potential of Fusarium sp. were done with
sulfur oxidizing Thiobacillus sp. and results are presented with possible
explanation.
2. Experimental
2.1. Specimen preparation
The mix details of the normal concrete is given in Table 1. This
concrete mix was referred to as normal concrete (N) and was crushed
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Table 1
Mix details of the normal concrete N/20/30/60 with a slump 60 mm.
Mix proportions

Free water

Cement

Fine aggregate

Coarse aggregate

Ratio
Kg m-3 of concrete

0.45
180

1
400

1.71
684

2.92
1168

with hard blue granite rock and river sand. These concrete mixes are
basically on 20 mm maximum size aggregate (well graded aggregate),
river sand (Palar River), O.P. Cement and water. Concrete specimens
of sizes 35 mm diameter x 13 mm thickness (circular discs) were cast
and cured in the concrete laboratory. The above specimens were cast
from the mortar fraction of the above concrete mixes, as the thickness
is 13 mm only, which cannot accommodate 20 mm size aggregate
fraction.
2.2. Exposure studies in Humidity Chamber
The specimens were kept in a humidity chamber made of perspex.
The perspex tank is ﬁlled with water up to half the height and specimens
were kept in boats ﬂoating on the water. The tank was covered with a lid
to prevent excessive evaporation of water. The lid has several small holes
to permit aeration. Room temperature of 28 °C is maintained inside the
chamber too. Below the lid, water condensations leads to dripping of
water inside the chamber maintaining good humidity.
2.3. Development of Fungal bioﬁlms on Concrete Specimens
Pure cultures of Fusarium oxysporum (MTCC No. 284) was brought
from Microbial Type Collection Center (MTCC) of Institute of Microbial
Technology, Chandigarh. The culture was maintained in Potato Sucrose
Agar (Diced potato 200 g L-1, Sucrose 20 g L -1, agar 20 g L -1, pH 6.5) as
recommended by MTCC. Initially for a week the specimens were sprinkled once daily with Fusarium species cultured in Czapek Dox (CDOX)
broth medium (Sucrose 30 g L -1, Sodium nitrate 3 g L -1, dipotassium
phosphate 1 g L -1, magnesium sulfate 0.5 g L -1, potassium chloride
0.5 g L -1, ferric sulfate 0.01 g L-1, pH 7.3) to start the growth of this species on concrete surface. Subsequently CDOX broth alone was sprinkled
on daily basis. This medium favored the fungal growth and the fungal
ﬁlm appeared as black patches on the specimens. The fungal ﬁlm was
isolated [11] on fungal agar plates and its morphology closely monitored to identify the growth of Fusarium sp. The specimens were withdrawn after 6 months and 1 year exposure for post exposure analysis.
2.4. Development of Thiobacillus sp. Bioﬁlms on Concrete Specimens
Pure cultures of Thiobacillus thiooxidans (MTCC No. 468) was brought
from Microbial Type Collection Center (MTCC) of Institute of Microbial
Technology, Chandigarh. The culture was maintained in Starkey medium
((NH)2SO4 0.2 g L-1, MgSO4 7H2O 0.5 g L-1, CaCl2 0.25 g L-1, KH2PO4
3.0 g L-1, FeSO4 0.005 g L-1 with elemental S 1 g L-1) as recommended
by MTCC. To one set of specimens in humidity chamber Thiobacillus sp.
culture was sprinkled for a week once daily. Then Starkey broth without
S was sprinkled on daily basis. The specimens were withdrawn at known
intervals to monitor growth of Thiobacillus sp. and other degradation
parameters.
2.5. Post Exposure Studies
The normal concrete specimens with Thiobacillus sp. bioﬁlm and
Fusarium sp. bioﬁlm were withdrawn and analysed for various parameters. Using DSLR Camera (Make Nikon D3) the photographs of
exposed and unexposed samples were taken to get a clear picture of
fungal growth on the surface. Fungal bioﬁlm was scraped into fungal
medium and the medium was observed under the binocular microscope to conﬁrm the growth of Fusarium sp. After removing the bioﬁlm,
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the weight loss, decrease in diameter and thickness of the concrete
specimens was measured to follow the degradation kinetics. Reduction
in pH on the surface was monitored using potable pH meter (pH3110)
with a ﬂat surface electrode of WTW GmbH, Germany make. Laser
Raman studies were done on unexposed and exposed concrete specimens after removing the bioﬁlms. Surface enhanced Raman scattering
was also done on the fungi bioﬁlms on the concrete surface. XRD studies
were done to characterize the chemical changes in the concrete under
fungal bioﬁlm.

2.5.1. Epiﬂuorescence microscope studies
Concrete specimens were gently washed with sterile water and
air-dried in a sterile chamber and the surface was ﬂooded using
0.1% acridine orange in distilled water [12]. After 2 min, the excess
stain was drained off and washed in sterile water, dried and observed
under a Nikon Eclipse E600 epiﬂuorescence microscope (excitation
ﬁlter BP 490; barrier ﬁlter O 515).

2.5.2. Raman protocol
All the experiments were carried out with an HR 800 (Jobin Yvon)
Raman spectrometer equipped with 1800 grooves/mm holographic
grating, He–Ne laser of 633 nm was used as an excitation source. The
laser spot size focused on the surface was approximately 3 μm and
laser power was 20 mW at the sample. Raman spectra were recorded
using super cooled (b−110 °C) 1024 x 256 pixels CCD detector. The
system consists of an Olympus optical microscope mounted at the entrance of the Raman spectrograph. Both Raman excitation and scattering were performed using a 10x long distance objective (180° back
scattering). The holographic grating in the spectrograph covers the
spectral regions from 150 to 4000 wave numbers, spectral resolution
4 cm-1, with each exposure of the CCD detector. Data acquisition was
controlled by a software package. The laser beam was focused tightly
on the area of interests. Different regions of the bioﬁlms were analyzed
using Raman chemical Imaging. Raman spectra were obtained from
unexposed normal concrete and exposed normal concrete with fungus
bioﬁlm. After cleaning the bioﬁlm from the concrete surface mapping
experiments were also done.

2.5.3. XRD studies
The powder method of X-ray diffraction was adopted in the present
study by PANalytical Xpert with a X-ray source of Cu Kα radiation
(λ = 1.5418 Å) was used. The scan step size was 0.02°, the collection
time was 1 s, and in the scan range of 2θ from 5° to 65°. The X-ray
tube voltage and current were ﬁxed at 40 kV and 30 mA respectively.
The standard database (JCPDS database) for X-ray powder diffraction
pattern was used for phase identiﬁcation for a large variety of crystalline
phases in a sample. Unexposed and one year exposed concrete specimens were powdered and XRD analysis were done.

3. Results
Figs. 1–3 show the photographs of unexposed concrete, one year
exposed concrete with Fusarium sp. bioﬁlm and the exposed normal
concrete specimens cleaned of all the bioﬁlm, respectively. The growth
of fungus as black ﬁlm was visible with the naked eye (Fig. 2). Once the
bioﬁlm is removed by ultrasonication, the surface of exposed specimens
showed removal of small aggregates and corresponding empty holes on
the surface (Fig. 3). The bioﬁlm of one year exposed concrete surface
was ultrasonically removed into sterile buffer and was inoculated in
Czapek Dox broth medium for culturing Fusarium sp. Optical microscopic observation (Fig. 4a, b) conﬁrmed growth of Fusarium sp. in the
one year bioﬁlm.
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Fig. 1. Normal concrete specimen unexposed to humidity chamber.

3.1. Results on Degradation Parameters
The pH estimation of the surfaces showed a reduction from >12
on the unexposed sample to b 8 on the concrete surface exposed to
Fusarium sp. bioﬁlm for one year. After 6 months exposure under
Thiobacillus sp. and Fusarium sp bioﬁlms the weight loss of concrete
specimens was calculated. There was no decrease in diameter and
thickness after 6 months. Table 2 shows the results of the weight loss,
decrease in diameter and thickness of the concrete specimens after
one year exposure under Fusarium sp. bioﬁlms.

Fig. 3. Cleaned surface of normal concrete specimen exposed for a year in the humidity
chamber under Fusarium sp. bioﬁlm.

dominant calcite species in the concrete. Also, the peaks due to calcium sulphate were identiﬁed. Other two Raman spectra showed some
lower frequency peaks around 200–500 cm -1 due to iron and silicate
phases.
The Raman experiments on the exposed concrete surface on which
fungal bioﬁlm was grown showed vibrations around 1460 cm-1 due
to calcium oxalate (Fig. 7) species. The presence of calcite was not
observed, indicating the interaction of calcite of the concrete with the

3.2. Results on Epiﬂuorescence Microscopy Studies
Epiﬂuorescence micrographs of concrete specimen exposed for
one year under Fusarium bioﬁlms showed good growth of ﬁlamentous
Fusarium species. Another interesting observation was the loose broken
upper layers of concrete surface along with dense growth of fungi
(Fig. 5).
3.3. Results of Raman Spectroscopic Studies
The major components of cement are the tricalcium and dicalcium
silicates, which have the nominal compositions Ca3SiO5 and Ca2SiO4.
Also, tricalcium aluminate (Ca3Al2O6), tetracalcium aluminate ferrite
(Ca4Al2Fe2O10), calcium sulfate and numerous other minor phases
are present in the concrete [13]. The Raman spectra of the concrete
was mainly expected to show the predominant bands of calcium silicates, carbonates along with minor oxide traces of iron, aluminium
and silicon. Fig. 6 depicts the Raman spectra of the unexposed normal
concrete showing the presence of calcite (calcium carbonate) [13].
The observed Raman peaks at 280, 713, 1087 cm -1 were due to

Fig. 2. Normal concrete specimen exposed for a year in the humidity chamber showing
dense growth of fungus, Fusarium sp. as black bioﬁlm.

Fig. 4. (a) Filaments of Fusarium sp. cultured from the one year bioﬁlm in fungal medium
broth (b) showing spores along with ﬁlaments.
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Table 2
Results on Degradation Parameters.
Degradation parameters/Bioﬁlm
Characteristics

Thiobacillus sp.
6 months

Fusarium sp.
6 months

Fusarium sp.
1 year

pH
Weight loss (g)
Decrease in Thickness (mm)
Decrease in diameter (mm)

>11
0.18 ± 0.06
Nil
Nil

b10
3.2 ± 0.54
Nil
Nil

b8
6.2 ± 0.6
2.27 ± 0.16
1.42 ± 0.04

fungal bioﬁlm. It was reported that the oxalic acid excreted during the
growth of fungal ﬁlm interact with the concrete and form calcium oxalate species [14]. In addition to that, a weak band was observed around
1002 cm-1 due to the formation of gypsum (calcium sulphate) during
the degradation of the concrete. Also, the observed Raman intensities
of silicates in fungi exposed sample were lesser in magnitude than
that of the control sample. This inferred that the possibility of leaching
of silicates along with calcium when interacting with fungi bioﬁlm.
The fungal exposure mainly cause interaction of calcite and silicates
with the oxalic acid excreted from fungal surface, leading to the formation of abundant free calcium oxalate at the surface. This has been
conﬁrmed by both XRD and Raman experiments. The reaction path is
earlier reported [15] as:
H2 C2 O4 þ CaCO3 þ CaSO4 :2H2 O " " " " " ➔ CaC2 O4:2H2 O þ CO2 ðgÞ
þ CaSO4 :2H2 O
The fungal ﬁlm formed at the concrete surface was removed and
the surface was thoroughly cleaned and experiments were conducted
on the same surface to study the effect of fungi on the interfacial region
of the concrete. The degraded surface after cleaning was very porous
and the Raman analysis were performed even in side the porous region
of the concrete. The presence of calcium oxalate and some carbonaceous material were clearly detected inside the porous region of the
concrete (1300 cm-1- 1600 cm-1).
Raman mapping experiments were carried out over 100 x 100 μm2
surface area to ﬁnd out the calcium compounds semi quantitatively.
Generally, Raman map gives the intensity distributions of one particular
spectral range from which the changes in the composition of a speciﬁc
component can be determined. Also, the Raman map represented the
image distribution of one particular wave number range correspond
to one component. The results of Raman mapping (Fig. 8) at 463 cm-1
showed the marked decrease in the calcium silicate phase upon fungal

Fig. 6. Raman spectra taken from the various regions of unexposed normal concrete
sample. Corresponding light microscopic image of the concrete was also depicted as
adjacent ﬁgure.

exposure and clearly indicated the leaching of silicates from the concrete, which will further contribute to the degradation of the concrete.
3.4. Results of XRD studies
The diffraction pattern of unexposed concrete (a) and concrete
exposed under fungus bioﬁlm for a year (b) are shown in Fig. 9. The
unexposed concrete showed peaks of calcium sulfate hydrate, calcium
hydroxide, calcium aluminium sulfate hydrate and several peaks of
calcium silicate hydrate. In the exposed concrete calcium aluminium
sulfate hydrate, calcium carbonate hydrate peaks have disappeared,
and intensity of calcium silicate peaks decreased. Two new peaks of
calcium oxalate are seen in the exposed concrete.
4. Discussion
This study mainly looks into the probability of using the biodegradation property of an acid producing fungus Fusarium sp. to degrade
and thereby reduce thickness of normal concrete surfaces. Thus an attempt was made to convert the normal concrete biodeterioration
1000
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Fig. 5. Epiﬂuorescence micrograph of bioﬁlm on concrete specimen exposed for one
year under Fusarium sp. bioﬁlm dense showing ﬁlamentous fungal growth and loosened
upper layers of concrete due to biodegradation.

Fig. 7. Raman spectrum taken from the exposed normal concrete with fungal bioﬁlms. Corresponding light microscopic image of the fungi ﬁlm was also depicted as adjacent ﬁgure.
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Fig. 8. Light microscopic image and the Raman map taken from the a) control concrete surface and b) cleaned concrete surface under fungal bioﬁlm. The square box inside the light
microscopic image indicates the region where Raman maps were recorded. Raman maps were recorded from 400–500 cm-1 (corresponds to calcium silicate).

capability of microbes to useful biodegradation potential which can
be used in future for cleaning radioactively contaminated concrete
structures in nuclear industry. Highly acidophilic sulfur oxidizing
Thiobacillus sp. is reported [15] to be mainly responsible for concrete
biodeterioration by oxidizing sulfur to sulfuric acid that reacts with
lime of concrete. Biologists are attempting to use the potential of
this concrete deteriorating acid producing microbe Thiobacillus sp.
to remove contaminated layers of concrete surfaces by holding the
species along with sulfur in a gel [16]. Since literature shows that
Thiobacillus sp. needs enrichment media for isolation and growth [7]
and non-fastidious acid producing fungus, Fusarium sp. can cause biodeterioration at a faster rate [8], the main objective of this study was to
use the potential of Fusarium sp. for biodegradation of concrete.
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Calcium silicate sulfate
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Calcium silicate
Calcium silicate

40

Calcium carbonate hydrate

Calcium silicate sulfate
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Fig. 9. X-Ray Diffraction patterns of unexposed normal concrete and normal concrete
exposed to fungus bioﬁlm in humidity chamber for a year, Blue arrows shows the
peaks of calcium silicate and calcium sulfate hydrate that disappeared in fungal exposed
concrete. Red arrows show new calcium oxalate peaks in fungal exposed concrete.

Good growth of fungus Fusarium sp. was observed as black ﬁlaments on the concrete after one year exposure. Using epiﬂuorescence
microscopy and culturing techniques, the presence of actively growing
Fusarium species on concrete specimens were conﬁrmed. Epiﬂuorescence
micrographs further showed the loose upper layers of concrete surface
under the degrading effect of acidic metabolites of fungus. Results of
degradation parameters showed weight loss, decrease in thickness and
diameter of specimens, and reduction of pH on the surfaces.
Raman spectroscopic experiments on unexposed concrete surface
showed the presence of basic calcium carbonate and predominant silicate components. However, the surface on which the fungi was grown
showed distinct Raman peaks of calcium oxalate due to the interaction
of fungal metabolic product oxalic acid with calcium compounds of
the concrete. Raman intensities of silicates on fungal exposed concrete was weak indicating leaching of silicates under the fungal
bioﬁlms. Raman mapping experiments for semi-quantitative estimation of calcium compounds speciﬁcally selecting calcium silicate
clearly showed marked decrease indicating degradation. XRD results
complimented LRS studies showing formation of calcium oxalate due
to long term exposure under Fusarium sp. bioﬁlms. Reduction in
calcium silicate peaks and formation of calcium sulfates was also
observed.
Fungi produce a wide range of organic acids like, acetic, oxalic and
glucuronic acids [17]. These acids form insoluble calcium complexes
like calcium oxalate. They can also etch the concrete surfaces and favour penetration of fungal hyphae deep into the concrete which can
result in enlargement of damaged area and increase in porosity [18].
Koestler et al. [19] also reported this on dolomitic limestones. This
can result in loosening and removal of the upper layers which was
clearly seen in the epiﬂuorescence micrographs of this study. There
are also reports stating that calcium in concrete induce higher oxalic
acid production by fungal species [20]. Thus it can be inferred that
more organic acids produced by fungi by forming more calcium complex cause higher weight loss along with reduction of thickness of the
concrete specimen due to penetration of fungal hyphae. This is further
proved by comparative studies of biodegradation potential of Fusarium
sp. with sulfur oxidizing Thiobacillus sp.
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The aggressive corrosion capability of Thiobacillus sp. leading to
severe corrosion of sewer pipelines is not compared in this study.
And the aggressive conditions that favours growth of Thiobacillus sp
in sewers such as carbonation and neutralization of hydrogen sulﬁde,
sulfur cycle provided by sulfate reducing bacteria etc. is absent in this
environment. Our attempt is to biodegrade contaminated concrete
structures in humid environments where high pH of the structures
may hinder the growth of microbes.
The present results clearly showed that maintenance of Thiobacillus sp.
bioﬁlm in the humidity chamber on concrete surfaces was difﬁcult and by
six months absence of growth was observed. After six months, the weight
loss of the specimens under Thiobacillus sp bioﬁlm was far less (0.18 g)
compared to the specimens under Fusarium sp. bioﬁlms (3.2 g). The
present study clearly demonstrated that under these environments
Fusarium sp. accelerated the biodegradation of concrete compared to
Thiobacillus sp. The most signiﬁcant result of this study is the thinning
of the concrete specimen by 2.27 mm in one year under the Fusarium
sp. bioﬁlm which indicated the potential of this species for cleaning contaminated concrete surfaces. Future attempts can be made by providing
higher temperature and CO2 atmosphere for faster pH reduction of the
surface that can further accelerate the biodegradation by Fusarium sp.
and this may achieve the ideal thickness reduction of 4 mm which
can take care of total contamination problems [21].
5. Conclusions
This study attempted to biodegrade normal concrete surface using
an acid producing fungus, Fusarium sp bioﬁlm in a humidity chamber
for one year and compared the degradation with the bioﬁlm of sulfur
oxidizing Thiobacillus sp. The conclusions are as follows:
(1) The growth of fungus as a black bioﬁlm on the normal concrete
surface in the humidity chamber was seen visibly and conﬁrmed
by culture techniques.
(2) Results on degradation parameters showed pH reduction from
12 to 8, weight loss of 6.2 g, reduction in thickness and diameter
by 2.27 and 1.47 mm respectively with Fusarium sp. bioﬁlms.
(3) Under Thiobacillus sp. bioﬁlms a weight loss of 1.8 g only was
observed in six months, and absence of growth beyond six months
was observed.
(4) Epiﬂuorescence microscopic observation of Fusarium sp. bioﬁlmed
concrete specimens showed dense growth of Fusarium sp. ﬁlaments along with loose and broken upper layers of concrete.
(5) Laser Raman spectroscopic (LRS) analysis showed weakening of
calcium silicate bands and presence of calcium oxalate bands
on fungal bioﬁlmed concrete surface.
(6) XRD patterns complimented LRS studies with the presence of
calcium oxalate and decrease in calcium silicate peaks.
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Voorwoord
Op het oppervlak van beton treffen we biologische aangroei aan in de vorm van onder
meer algen en mossen. Het is de vraag of deze biologische aangroei alleen een esthetisch
aspect is of dat ook de kwaliteit van het betonoppervlak lijdt onder de aanwezigheid van
organismen die verantwoordelijk zijn voor de verkleuring en begroeiing.
Er was daarom genoeg aanleiding om in juni 2015 een Stutech studiegroep op te richten
die zich bezig houdt met alle facetten van het fenomeen biologische aangroei op beton en
de invloed daarvan op het beton.
De studiegroep heeft beschikbare literatuur geraadpleegd, gebruik gemaakt van de resultaten van onderzoek dat gedurende de periode dat de studiegroep actief was beschikbaar
kwam en een aanzet gemaakt voor een veldonderzoek om na te gaan of de opgestelde
hypothesen een verklaring geven van de in de praktijk waargenomen fenomenen. Dat
laatste is echter nog niet afgerond. Voorgesteld wordt dat door een nieuw op te richten
studiegroep verder te laten uitwerken.
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Nantko Speelman heeft vanaf de start van deze studiegroep enthousiast en betrokken zijn
inbreng getoond. Medio 2016 is hij ernstig ziek geworden, maar heeft hij nog zo lang als
mogelijk zijn bijdrage aan de studiegroep geleverd. Helaas is Nantko kort na het verschijnen van het concepteindrapport overleden.
De leden van de studiegroep willen dit rapport dan ook graag aan hem opdragen.
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Afkortingen en begrippen
Algen
Algen kunnen zowel eencellige als meercellige micro-organismen zijn en relatief gecompliceerde vormen aannemen zoals sommige zeewieren. Algen hebben geen wortels, stengels en bladeren, structuren die de hogere planten typeren, maar hebben soms een bouw
die daar wel op lijkt. De meeste algen zijn fotoautotroof (zie definitie van autotroof) en
gebruiken dus energie in de vorm van zonlicht.
Autotroof
Autotrofe organismen zijn organismen die CO2 gebruiken als bron van koolstof voor hun
cellen. Ze halen hun energie uit anorganische stoffen of uit zonlicht (fotoautotroof). De
energie gebruiken zij om kooldioxide om te zetten in glucose.
Biofilm
Een biofilm kan worden beschreven als een collectie van micro-organismen, vooral bacteriën, schimmels en algen, dat zich als een dunne laag op een oppervlak bevindt.
Heterotroof
Een heterotroof is een organisme dat organische bestanddelen nodig heeft als koolstofbron voor zijn opbouw en groei. Een heterotroof organisme (zoals de mens) is dus afhankelijk van andere (heterotrofe en/of autotrofe) organismen.
Korstmos
Korstmossen (officieel “lichenen” genoemd) zijn een samenlevingsvorm (symbiose) van
een schimmel en een alg of cyanobacterie
Mos
Mossen zijn primitieve planten met stengels en bladen. Mossen hebben wortelachtige
hechtdraden, rhizoiden, die zich vastzetten in poriën en spleten.
Schimmel
Schimmels (of zwammen, wetenschappelijke naam: Fungi, ook wel Myceteae) zijn (micro-)
organismen die uit cellen bestaan met onder meer een celkern. Tot de schimmels behoren
zowel meercellige organismen zoals paddenstoelen maar ook eencellige organismen
zoals gisten.
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Samenvatting
Op basis van de meldingen over aangroei op beton en de mogelijke gevolgen daarvan
voor dat beton is door Stutech een studiegroep opgericht met als taakstelling:
Het vastleggen onder welke voorwaarden specifieke biologische aangroei op beton
voorkomt en welke relatie dit heeft met de eigenschappen van het beton, voortkomend
uit mengselsamenstelling, uitvoering en expositie.
De werkgroep is op basis van beschikbare literatuur nagegaan:
 welke soorten aangroei plaatsvinden (hoofdstuk 2.1);
 welke invloedsfactoren daarbij een rol spelen (hoofdstuk 2.2);
 wat de gevolgen voor het betonoppervlak kunnen zijn (hoofdstuk 2.3);
 op welke wijze de aangroei zo veel mogelijk kan worden voorkomen (hoofdstuk 5).
Op basis van de verkregen informatie zijn een aantal hypothesen (hoofdstuk 4.1) opgesteld die met behulp van veldonderzoek geverifieerd moeten worden.
Tevens zijn op basis van het literatuuronderzoek en de geformuleerde hypothese maatregelen geformuleerd om de vorming van een biofilm en de aantasting zoveel mogelijk te
beperken (hoofdstuk 4.2).
Het veldonderzoek is nog niet afgesloten. Voorgesteld wordt dat door een nieuw op te
richten studiegroep verder te laten uitwerken.
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1.

Inleiding

1.1

Achtergrond en probleemstelling

De laatste jaren lijkt sprake te zijn van een verandering van het oppervlak van beton dat
aan de buitenlucht is blootgesteld. Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van
een biofilm, zichtbaar als een zwarte, bruine, rode en/of groene verkleuring van het betonoppervlak of zelfs begroeiing met mossen (figuur 1 - 3). Ook in literatuur afkomstig uit de
Verenigde Staten wordt opgemerkt dat donkere verkleuringen tien jaar geleden nog niet
voorkwamen op oppervlakken van betonnen snelwegbruggen in Georgia, maar inmiddels
in versterkte mate [1].

Figuur 1 - Voorbeeld van betonoppervlak waarop een biofilm
aanwezig is. (Foto: Marc Ottelé)

Figuur 2 - Korstmossen op trotoirtegels (bron: BLWG, 2016)
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Figuur 3 - Moskussens op kalkhoudend gesteente (bron BLWG, 2016)

Is hier sprake van een nog niet bekend verschijnsel? Gaat het om een esthetisch fenomeen zoals bijvoorbeeld de zwartverkleuring van verticale betonoppervlakken, goed zichtbaar bij bijvoorbeeld geluidsschermen (figuur 1)? Er zou echter ook sprake zijn van aantasting van het betonoppervlak, direct of indirect veroorzaakt door biologische aangroei op
beton. In Louisiana constateert/suggereert men een verhoogde aanwezigheid van vlekken
en relatief snelle achteruitgang van bruggen en andere constructies ten gevolge van de
aanwezigheid van biofilms [2].
De hoeveelheid literatuur op het gebied van generieke biologische aangroei op beton en
als gevolg daarvan aantasting van beton is sinds het einde van de negentiger jaren sterk
aan het toenemen [2]. In 2013 is een RILEM technische commissie ingesteld om over het
onderwerp interactie tussen micro-organismen en cementgebonden materialen een stateof-the-art rapport op te stellen vóór 2019.
De vraag is dus of biologische aangroei alleen een esthetisch aspect is of dat ook de
kwaliteit van het betonoppervlak lijdt onder de aanwezigheid van organismen die verantwoordelijk zijn voor de verkleuring en begroeiing. Heeft het schoner worden van de lucht
(minder zuur) invloed is op de aangroei. Tenslotte vragen we ons af of de samenstelling
van het beton zelf of de uitvoering van het betonwerk van invloed is.
Het is de taak van de Stutech studiegroep biologische aangroei (op beton) antwoord te
vinden op deze vragen.
1.2

Doelstelling en uitgangspunten

De doelstelling van de studie door de studiegroep is: Het vastleggen onder welke voorwaarden specifieke biologische aangroei op beton voorkomt en welke relatie dit heeft met
de eigenschappen van het beton, voortkomend uit mengselsamenstelling, uitvoering en
expositie.

STUTECH rapport 35 “Biologische aangroei op beton“

Pagina 8

De onderzoeksdoelstelling kan vertaald worden naar de volgende onderzoeksvragen:
1 Welke vormen van biologische aangroei komen voor op beton?
2 Komt er meer aangroei voor op beton dan vroeger?
3 Onder welke voorwaarden treedt biologische aangroei op?
4 Welke onderliggende betontechnologische aspecten dragen bij aan deze
voorwaarden?
5 Beïnvloedt biologische aangroei de levensduur van beton?
6 Welke methoden voor reparatie en/of preventie zijn beschikbaar?
1.3

Aanpak

De werkgroep heeft bij de aanpak van het onderzoek een aantal taken geformuleerd, een
en ander zoals hieronder verwoord:
Inventarisatie
Inventarisatie van de in de beschikbare literatuur genoemde soorten biologische aangroei
op beton en welke condities daarbij aanwezig zijn, zowel omgevingscondities als de
eigenschappen van het beton waarop deze aangroei voorkomt.
De inventarisatie wordt ook uitgevoerd als veldonderzoek. Voor het veldonderzoek is een
protocol opgezet. Betonnen objecten die voor een deel begroeid zijn en voor een deel niet
zijn extra van belang omdat dit in de analysefase informatie kan verschaffen over de voorwaarden waaronder de aangroei plaatsvindt en de mogelijke gevolgen daarvan.
Omdat biologische aangroei ook plaats vindt op andere materialen zoals glas en keramiek
en dit additionele inzichten kan opleveren, wordt ook dit fenomeen in deze studie meegenomen.
Opstellen van hypothesen
Op basis van de resultaten van de inventarisatie en de in de werkgroep aanwezige betontechnologische kennis en ervaring zijn hypothesen opgesteld om te kunnen verklaren
waarom op sommige betonnen objecten wel en op andere geen of nauwelijks biologische
aangroei plaatsvindt.
Toetsen van de hypothesen
De hypothesen worden getoetst door middel van de resultaten van het veldonderzoek. Zo
nodig aangevuld met extra onderzoek aan geselecteerde objecten.
Beoordelen onderliggende betontechnologische aspecten
De invloedsfactoren en groeivoorwaarden die herleidbaar zijn naar de eigenschappen van
het betonoppervlak, zijn uiteindelijk ook gerelateerd aan het mengselontwerp, de uitvoering en expositie van het oppervlak.
Beoordelen invloed biologische aangroei op levensduur van beton
Een wezenlijke vraag is: welke invloed heeft biologische aangroei op eigenschappen en
de levensduur van het beton, een en ander mede in relatie tot andere invloedsfactoren
zoals vorst-dooiwisselingen en carbonatatie.
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Methoden voor preventie en herstel
Er is geïnventariseerd welke methoden geschikt zijn om aangroei te voorkomen en/of de
oppervlakte-eigenschappen te beïnvloeden.
Herstel kan in ieder geval bestaan uit verwijderen van aangroei.
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2.

Literatuur inventarisatie

2.1

Voorkomende organismen op beton

Voor de aangroei op steenachtige materialen en met name op beton zijn vier organismen
van belang:
- Schimmels, aanwezig in biofilms en korstmossen
- Bacteriën, eveneens aanwezig in biofilms en korstmossen
- Algen, o.a. aanwezig in korstmossen
- Mossen
Uiteindelijk kan het leiden tot de aanwezigheid van vaatplanten.
In de volgende paragrafen , die voor een belangrijk deel zijn overgenomen uit het rapport
Biofilms, mossen en korstmossen op beton van Laurens Sparrius [14] wordt een en ander
verder toegelicht.
2.1.1 Biofilm
Een biofilm kan worden beschreven als een collectie van micro-organismen, vooral bacteriën, schimmels en algen, dat zich als een dunne laag op een oppervlak bevindt. De microorganismen zijn vaak ingebed in een organische polymeermatrix van microbiologische
oorsprong. Biofilm vorming heeft een dynamische aard zodat het altijd door een bouwsloop-bouw cyclus gaat [6].
In het veld is een biofilm vaak te herkennen aan een donkere verkleuring van het (beton)oppervlak. Cwalina, Macedo et al. en Urzi et al. [21, 22, 23] noemen als veel gemelde
organismen op geëxponeerd kalkhoudend gesteende (inclusief beton) onder relatief
droge, zwavelarme en tegelijk zuurstofrijke (oxiderende) condities, grofweg op volgorde
van veel naar weinig biomassa:
Biomassaproducenten (autotroof door fotosynthese)
- Eéncellige en draadvormige groene algen (Chlorophyta, o.a. Chlorococcum,
Klebsormidium)
- Cyanobacteriën (o.a. Nostoc, Gloecapsa), ééncellige, kolonievormende en in
langwerpige ketens van cellen groeiende soorten
Reducenten (afbraak van biomassa)
- Bacteriën en schimmels (veelal zwarte gisten) die complexe organische
verbindingen afbreken
Bodembacteriën die anorganische afbraakproducten van reducenten verder oxideren
- Ammoniumoxiderende bacteriën (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira,
Nitrosobolus)
- Nitrietoxiderende bacteriën (Nitrobacter, Nitrococcus)
- IJzer- en mangaanoxiderende bacteriën
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Door al deze organismen wordt zuur (H+) en CO2 uitgescheiden, die de pH van het betonoppervlak verlagen tot onder de pH 13. Daarmee wordt het betonoppervlak een steeds
aantrekkelijker milieu voor andere micro-organismen. Hierdoor ontstaat een zelfversterkend effect en kan de biomassa blijven toenemen.
Veel onderzoek (o.a. Ismail et al. [24]) is gedaan naar biofilms in zoutwater (biofouling) en
in afvoerbuizen onder resp. zoute (chloride) en zuurstofarme (Thiobacillus spp.) omstandigheden, die hier niet van toepassing zijn en een sterke afwijkende microbiële samenstelling hebben.
2.1.2 Korstmossen
Korstmossen (officieel “lichenen” genoemd) zijn een samenlevingsvorm (symbiose) van
een schimmel en een alg of cyanobacterie. In Nederland komen zo’n 700 soorten voor
(Van Herk & Aptroot [25]). De meeste soorten zijn strikt gebonden aan bepaalde milieuomstandigheden. Op verweerde betonoppervlakken kunnen zo’n 10 soorten korstmossen
regelmatig aangetroffen worden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen die een groot
deel van de steen bedekken. Korstmossen komen in verschillende vormen voor.
De meest voorkomende soorten vallen weinig op en zitten deels ingezonken in de steen
en zijn zwart (Verrucaria nigrescens), grijs (Lecanora semipallida en Aspicilia contorta) of
geel (Caloplaca flavovirescens, Caloplaca lithophila). Zie figuur 4. Wanneer korstmossen
opvallend aanwezig zijn, dan gaat het vaak om de poedervormige soort Caloplaca citrina
of de bladvormige soort Xanthoria parietina.

Figuur 4 - Voorbeeld van een algemene voorkomende korstmos:
Betoncitroenkorstmos (Caloplaca flavovirescens) (bron: Wikimedia)

Aangroei van korstmossen ontstaat wanneer de biofilm, carbonatatie en verwering heeft
gezorgd voor een wat lagere pH van het oppervlak. De korstmossen vestigen zich dan op
de biofilm. Korstmossen profiteren van de beschikbare voedingstoffen uit regenwater en
biofilm (afbraakproducten zoals ammonium en fosfaat) en het toegenomen vochtleverend
vermogen van het betonoppervlak. Korstmossen hebben een voorkeur voor zonnige,

STUTECH rapport 35 “Biologische aangroei op beton“

Pagina 12

droge plekken en groeien mede door de korte tijd waarop ze in een etmaal fysiologisch
actief zijn erg langzaam. Korstmossen zijn ook niet erg dik, en dringen hooguit tienden van
millimeters door het betonoppervlak.
In literatuur wordt over het algemeen aangegeven dat korstmossen geen negatief effect
hebben of zelfs een beschermende laag vormen [16]. Er is echter ook literatuur waarin
genoemd wordt dat er ook sprake kan zijn van aantasting van gesteente door korstmossen. Hierbij wordt gewezen op de indringing van de vezels (hyphae) in het gesteente,
resulterend in mechanische beschadiging. Door de indringing van de vezels kan water ook
een aanzienlijke diepte bereiken, waarbij bij temperaturen onder nul er door vorstexpansie
schade kan ontstaan. Verder vindt er door het nat worden en uitdrogen van korstmossen
ook wisselend expansie en samentrekking plaats, wat zou kunnen resulteren in verwering
van het substraat [7].
Korstmossen kunnen gesteente ook chemisch aantasten. Korstmossen produceren CO2
en zuren die worden aangeduid als licheenzuren. Op kalkrijke oppervlakken is dat meestal
oxaalzuur naast een grote variatie aan vaak soortspecifieke licheenzuren die vaak
chelaten/complexen met metaalionen kunnen vormen (Seaward [26]). Kalkgesteentes
verweren hierdoor meer door korstmossen dan andere typen gesteentes [7].
2.1.3 Mossen
De biofilm en de verwering van het betonoppervlak door de biofilm maken het beton geschikt voor aangroei van mossen. Mossen zijn primitieve planten met stengels en bladen.
Mossen hebben wortelachtige hechtdraden, rhizoiden, die zich vastzetten in poriën en
spleten. Mosplanten zijn een stuk groter en dikker (0,5-1,0 cm dik) dan korstmossen. De
groep heeft een voorkeur voor de wat meer vochtige en half-beschutte standplaatsen
omdat in de levenscyclus een fase voorkomt waarin bevruchting door zaadcellen plaatsvindt die door water van mannelijke naar vrouwelijke planten moeten zwemmen. De
meeste mossoorten hebben daardoor een voorkeur voor horizontale oppervlakken met
periodiek stagnerend water, geïsoleerde scheuren, en poreus beton met een hoog
vochtleverend vermogen. Minder vaak zijn mossen ook te vinden op verticale muren met
afstromend (regen)water.
Mossen op beton zijn er in twee groeivormen: de eerste groep betreft pioniersoorten die in
kussens groeien (o.a. Bryum argenteum, Grimmia pulvinata en Schistidium crassipilum).
Zie figuur 5. De tweede groep zijn matvormende soorten (o.a. Brachythecium rutabulum),
die vaak pas na vele decennia verschijnen, of het beton vanuit de omliggende vegetatie
(bijv. gazon of struweel) koloniseren. Deze laatste groep komt zelden voor.
De tot een microbodem uitgegroeide biofilm onder de moskussens is langer actief dan bij
biofilms en korstmossen, en dus wordt op jaarbasis meer zuur uitgescheiden. De meeste
mossen groeien aan de bovenzijde en sterven af aan de onderzijde. Een moskussen
produceert dus aan de bovenzijde biomassa, die aan de onderzijde door bacteriën en
schimmels wordt afgebroken. Zolang de onderzijde van de moskussens vochtig is, is er
biologische activiteit en dus uitscheiding van zuren naar het onderliggende beton. Dikke,
dicht op elkaar liggende moskussens kunnen dus voor meer verwering zorgen dan enkele
losse mosplanten.
Mossen houden het beton langer vochtig en zullen in combinatie met de indringing in
spleten en poriën zorgen voor extra schade bij vorstdooiwisselingen [14].
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Figuur 5 - Gewoon muisjesmos: een op beton voorkomende
mossen soort (Grimmia pulvinata) (bron: Wikimedia)

2.1.4 Vaatplanten
Op betonoppervlakken kunnen ook planten groeien. Meestal gebeurt dit door uitbreiding
van naastgelegen vegetatie, zoals klimplanten (klimop) en graszoden. Op horizontale
oppervlakken kunnen zich zodenvormende vetplanten vestigen (Sedum). Wanneer diepe
spleten aanwezig zijn, kunnen grassen, bomen en struiken zelfstandig wortelen.
Mostapijten bevorderen de overlevingskans van planten doordat ze vocht vasthouden
(figuur 6).
2.2

Invloedsfactoren op de groei van een biofilm op beton

In figuur 7 worden mogelijke oorzaken en randvoorwaarden voor de vorming van een
biofilm op een betonoppervlak weergegeven [1]. Dat blijken er heel veel te zijn. De
aanwezigheid van vocht en voedingsstoffen, omgevingsfactoren en de pH en de
eigenschappen van het betonoppervlak. Een en ander zoals ook al in hoofdstuk 2.1 aan
de orde is gekomen.
Een biofilm bestaande uit bacteriën en/of schimmels en/of algen geeft een verkleuring van
het betonoppervlak. Naast vervuiling kan een verkleuring van het betonoppervlak dus
wijzen op het ontstaan van een biofilm.
Een hoge pH waarde remt de vorming van een biofilm. Echter, zodra een paar mm carbonatatie heeft plaatsgevonden is de pH van het betonoppervlak gedaald tot 8 a 9. Alhoewel
nog steeds basisch, is deze pH geschikt voor vele micro-organismen. De carbonatatiesnelheid heeft daarmee invloed op het tijdstip waarop zich een biofilm kan vormen.
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reusable with simple sterilization techniques. The inoculation technique simulates the
contact contamination under ―
Means for Colonization‖ in Figure 4.23.

ESEM

micrographs showed biofilm growth obtained under lab conditions is morphologically
similar to biofilms on concrete and painted coating from the field. Photographic evidence
shows that some aspects of the biofilm’s macroscopic appearance can be reproduced in
the laboratory. This method also allows for multiple tiles to be tested simultaneously to
examine effects of ―
Hospitable Surfaces‖ . Additionally, variations in ―
Growth Factors‖ ,
Figuur 6 - Successie van plantengroei op steen: (a) kaal, biofilm, korstmossen (b, c) eerste
such as
and van
water
availability,encan
be organisch
easily implemented
with
varying
mossen
(d)food
opbouw
moskussens
dood
materiaal (e)
zaden
(f-h) media or
ontwikkeling van vaatplanten

cycling duration of the spray.

Figure 4.23 - Causes of Biofilm Growth
Figuur 7 - Oorzaken voor de groei van een biofilm [1].
Voor de groei van de biofilm zijn voedingsstoffen nodig. Deze voedingsstoffen kunnen zich
bevinden in regenwater, verven of ontkistingsmiddel dat is achtergelaten op het betonoppervlak, of verbindingen in de atmosfeer [1].
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Uit onderzoek, uitgevoerd door Van Nieuwpoort en ENCI, blijkt dat ook een curing
compound als voedingsbodem kan dienen en daarmee de vorming van een biofilm kan
versnellen [7], [19], [20]. Zie figuur 8.

Figuur 8 - Verkleuring van betontegels met (vooraan) en zonder
(achteraan) curing compound [7]

Het steeds schoner worden van het milieu zou een rol kunnen spelen in de toename van
biologische aangroei. De emissies van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zijn in de periode 1990-2000 fors afgenomen (figuur
9). Maar ook daarvoor was er al sprake van een sterke daling van de uitstoot van zwavel.
De emissie van zwaveldioxide lag in Nederland rond 1965 op 1 miljoen ton. In 1980 was
de emissie reeds gedaald tot 490.000 ton. In 2008 bedroeg de emissie 60.000 ton [3].

Figuur 9 - Emissie verzurende stoffen gedurende de periode 1980 - 2010 [3]

Door de overmatige depositie van zuur zijn in Nederland in het verleden onder andere
korstmossen sterk achteruitgegaan en zijn bospaddenstoelen verdwenen [3]. In de liter-
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atuur is uitgebreid de gevoeligheid van korstmossen, mossen en planten voor zwaveldioxide en de zure regen die hieruit ontstaat beschreven.
De depositiedaling van de laatste decennia heeft geresulteerd in een betere milieu- en
natuurkwaliteit. Snel reagerende, minder gevoelige korstmossen keren weer terug in het
bos [3]. Ook het aantal mossen neemt weer toe door de afname van zure regen [4].
Er is geen literatuur gevonden over de invloed van de stijging van de pH (dus het minder
zuur worden) van regenwater in de afgelopen decennia op de vorming van biofilms. Een
invloed ligt echter wel voor de hand. Niet voor niets wordt voor het verwijderen van zwarte
aanslag op tuintegels vaak behandeling met azijn geadviseerd.
En er is anekdotisch ‘bewijs’: Bij alle treurnis over de aantasting van de Sint-Jan is er ook
een lichtpunt dat dankbaar geregistreerd wordt. Lerou: “We hebben de laatste jaren veel
minder last van zure regen.” En hij wijst daarbij op beelden die in de twee jaar dat ze na
restauratie op de Sint-Jan zijn teruggekeerd al helemaal, wat Lerou noemt, ‘be-algd’ zijn.
“De algengroei, die het gevolg is van de huidige weersinvloeden, is het bewijs dat we
minder zure regen hebben” [13].
De pH van het regenwater lag in de eerste helft van de jaren tachtig nog tussen 4,0 en 4,5
en ligt tegenwoordig (2008) tussen 5,0 en 5,5. De hoeveelheid zuur in de neerslag is daarmee met een factor tien afgenomen [5].
In het rapport ‘Biofilms, mossen en korstmossen op beton’ [14] wordt de toename in biologische aantasting geweten aan de klimaatverandering. De zachtere winters en verhoogde neerslag leiden tot een verlenging van de groeiperiode van biofilms. De afname van
zure regen zou echter op beton zelf geen effect hebben gehad omdat de zure regen
nauwelijks effect had op beton door de bufferende werking.
Zware metalen zoals koper en zink zijn in hoge concentraties dodelijk voor de biofilm [1].
Dit verklaart waarom beton rondom verzinkte hekwerken niet verkleurd is. Zinken strips
(o.a. ZincArmor) worden toegepast om de groei van mossen, algen en schimmels op
beton en andere oppervlakken te voorkomen.
Micronutriënten zijn in veel kleinere hoeveelheden nodig voor de biofilm en omvatten
primair ijzer en sporen van diverse zware metalen. Deze kunnen ook worden gevonden in
cement, toeslagmateriaal en vulstoffen [1].
2.3

Aantasting van beton als gevolg van de aanwezigheid van een biofilm

Biofilms leveren door de (zwart)verkleuring esthetische schade op. Uit literatuur blijkt dat
er echter ook sprake kan zijn van aantasting van het beton zelf. Uit een onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat een zuur producerende schimmel onder laboratoriumomstandigheden in
staat is om ruim 2 mm beton in één jaar verwijderen [8].
Daarnaast is er ook literatuur waarin wordt beschreven dat biofilms zowel een negatief als
een positief effect kunnen hebben op bouwmaterialen, afhankelijk of de biofilm hydrofoob
of hydrofiel van aard is [10].
In deze paragraaf worden de organismen en de mechanismen beschreven die een rol
kunnen spelen bij de aantasting van beton door een biofilm.
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Cyanobacteriën (blauwalgen) scheiden organische materialen uit die als voedingsbodem
kunnen dienen voor schimmels en heterotrofe bacteriën die erg agressief kunnen zijn [9].
De primaire rol van cyanobacteriën kan dus zijn dat ze een voedingsbodem vormen voor
heterotrofe organismen die zuren produceren wanneer ze cyanobacteriën verteren [1]. De
(autotrofe) cyanobacteriën kunnen echter ook al bijdragen aan aantasting van het beton.
De toename in watergehalte bij een biofilm door de hydrofiele bestanddelen kan resulteren
in additionele verwering door vorst-dooiwisselingen en ongelijke zoutconcentraties. Ten
tweede zetten de bacteriën ook CaCO3 af wanneer ze aan licht blootgesteld worden en
lossen het weer op in het donker, waardoor ze kristallen van calciumzouten maken die
expansie veroorzaken.
Nitrobacteriën zetten ammonium uit de atmosfeer om in nitrieten en nitraten. Dit proces
heet nitrificatie. Nitrieten en nitraten reageren met calcium in het beton, waarbij calciumnitraat wordt gevormd [9]. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat er door deze bacteriën
onder optimale omstandigheden door de productie van salpeterzuur bij proefstukken
sprake kan zijn van een massaverlies van 3 % in 12 maanden [1].
Zowel sulfaatreducerende (productie van H2S) als sulfaatoxiderende (productie van
zwavelzuur) bacteriën kunnen voorkomen op het betonoppervlak. In beide gevallen is er
sprake van een daling van de pH. Voor de sulfaatreducerende bacteriën moet er sprake
zijn van een anaeroob milieu (afwezigheid van zuurstof). Dit milieu kan ontstaan onder een
biofilm met een dikte van slechts 12 m, waarbij zuurstof verbruikende organismen zoals
algen kunnen helpen om een anaerobe omgeving te creëren. Algen kunnen door fotosynthese ook zuurstof produceren en daarmee de groei van sulfaatoxiderende bacteriën
bevorderen [6]. Deze bacteriën, waarvan de soort thiobacillus de belangrijkste is, produceren zwavelzuur dat reageert met de vrije kalk, waarbij een laag gips wordt gevormd.
Deze nieuwgevormde gipskristallen zouden kunnen reageren met het calciumaluminaat in
het beton, waarbij ettringiet ontstaat. Door expansie kan dit resulteren in additionele
schade [11].
Algen vormen een complexe gevarieerde plantaardige groep. Ze overleven vrijwel overal
waar zowel licht als vocht zijn. Algen kunnen calcium, silicium en magnesium van de
cementsteen opnemen voor hun stofwisselingsprocessen, waarbij kleine holtes en
scheurtjes in het betonoppervlak ontstaan [6] [9].
Schimmels kunnen mechanische schade in de betonmicrostructuur veroorzaken via
indringing. Daarnaast tasten ze het beton chemisch aan door de productie van organische
en anorganische zuren [9]. Alhoewel de invloed van schimmels op beton pas sinds 1998
wordt onderzocht, is het mogelijk dat schimmels het beton meer aantasten dan bacteriën
[1]. Uit onderzoek blijkt dat de zuur producerende schimmel fusarium sp., zichtbaar als
een zwarte film op het betonoppervlak, onder laboratoriumomstandigheden (vochtkamer,
voeding) in staat is om ruim 2 mm beton in één jaar te verwijderen. Na ultrasoon reinigen
van het oppervlak is de verwijdering van kleine toeslagkorrels en overeenkomstige gaten
in het oppervlak zichtbaar. De pH van het oppervlak liet hierbij een daling zien van > 12 tot
< 8 [8].
Zoals eerder beschreven kunnen biofilms qua gedrag en samenstelling sterk variëren.
Sommige biofilms kunnen autotroof zijn en substantiële hoeveelheden chlorofyl (herken-
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baar aan de groene kleur) bevatten terwijl andere biofilms voornamelijk bestaan uit schimmels en zijn geïnitieerd door afzetting van organische verontreinigingen [1].
Biofilms zijn een belangrijke factor om te beschouwen bij de verwering van het beton(oppervlak). Er wordt geschat dat 30 % van de verwering van beton veroorzaakt wordt
door biologische bronnen [1][12]. Biofilms produceren organische en anorganische zuren
die de cementsteen oplossen en reageren met het beton. Daarna beginnen micro-organismen in de betonmatrix te dringen, waarbij de porositeit van het beton toeneemt [12].
2.4

Invloed beton(eigenschappen) op aangroei biofilm

De bepalende factoren voor de vorming van een biofilm zijn de geschiktheid van de ondergrond en de aanwezigheid van vocht en de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Hieruit
zijn een aantal aspecten uit de verwerking, nabehandeling en eigenschappen van beton af
te leiden die van invloed kunnen zijn op de vorming van een biofilm.
Oppervlakteruwheid
Hoe ruwer het betonoppervlak hoe langer het vochtig blijft en hoe langer nutriënten en
organisch materiaal worden vastgehouden. Een biofilm zal zich onder verder gelijke omstandigheden daardoor eerder vormen op een ruw oppervlak dan op een glad oppervlak.
De stortzijde van het beton zal door het verschil in oppervlakteruwheid meestal gevoeliger
zijn voor aangroei dan bekiste zijden, temeer daar de horizontale stortzijde na een regenbui langer vochtig zal blijven dan verticale bekiste zijden.
Locatie en oriëntatie
Voor de vorming van een biofilm is vocht nodig. Op beton dat beschut is zal daardoor
geen biofilm ontstaan (zie figuur 10), tenzij er sprake is van een hoge vochtigheid of
condensvorming.

Figuur 10 - Aangroei onder invloed van het al dan niet aanwezig zijn
van vocht. (foto: W.J.H de Moor)
Beton naast wegen dat in aanraking komt met dooizouten zal minder snel aangroei vertonen. Vegetatie in de buurt van beton bevordert de aangroei [14].
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Een horizontaal oppervlak zal langer vochtig blijven dan een verticaal oppervlak en om die
reden eerder aangroei vertonen. Bij verticale oppervlakken kunnen er verschillen in aangroei verwacht worden tussen verschillende oriëntaties ten opzichte van het zuiden.
Carbonatatie
Alvorens aangroei kan plaatsvinden moet het betonoppervlak zijn gecarbonateerd. Enkele
millimeters carbonatatie zal volstaan om de zuurgraad van het oppervlak geschikt te
maken voor aangroei [14].
Een biofilm zelf kan in theorie de carbonatatiesnelheid van beton zowel versnellen als
vertragen. Door de productie van CO2 en door het poreuzer maken van het beton kan de
biofilm de carbonatatie versnellen. Doordat het beton langer vochtig blijft bij aanwezigheid
van een biofilm wordt de carbonatatie juist vertraagd. Het is niet bekend of deze fenomenen een wezenlijke rol spelen bij de carbonatatie van beton en zo ja welk fenomeen
overheersend is.
Gebruik van ontkistingsmiddelen en curing compounds
Koolwaterstoffen zijn een voedingsbron voor diverse micro-organismen en kunnen daardoor de vorming van een biofilm bevorderen. Er zijn aanwijzingen dat ontkistingsmiddelen
en curing compounds de vorming van een biofilm kunnen versnellen [14, 17]. Voor bepaalde curing compounds is dit middels onderzoek ook aangetoond, zie hoofdstuk 2.2.
Ook anti-graffiti middelen zouden een voedingsbron kunnen vormen.
Bij beschikbaarheid van koolwaterstoffen bestaat een biofilm vermoedelijk vooral uit
schimmels [1] en in mindere mate uit bacteriën en algen. Schimmels zijn mogelijk schadelijker voor beton dan bacteriën en algen [8].
Hulpstoffen
Hulpstoffen in beton kunnen in theorie een voedingsbron zijn voor micro-organismen of
stoffen bevatten die remmend werken op de aangroei. Of reguliere hulpstoffen daadwerkelijk een effect hebben is onbekend.
Cementsoort en vulstoffen
Hoogovenslak en vliegas kunnen componenten bevatten die als voeding zouden kunnen
dienen voor micro-organismen, zoals koolstof in vliegas. Verder zou door de lagere kalkbuffer een biofilm zich eerder kunnen vormen. Anderzijds ontstaat door deze materialen bij
goede nabehandeling een dichtere microstructuur en is elementair koolstof zoals dat in
vliegas voorkomt in principe niet geschikt als nutriënt.
In [1] is onderzoek gedaan naar de invloed van vulstoffen op de vorming van een biofilm.
Hierbij is geconcludeerd dat vulstoffen geen invloed hebben op de vorming van een biofilm. De onderzochte vervangingspercentages waren hierbij 10 tot 25 % vliegas, 10 tot 50
% slak en 5 tot 15 % silica fume.
Toevoeging van titaandioxide aan cement heeft een sterk remmend effect op de aangroei
mits het beton wordt blootgesteld aan zonlicht [1].
Cement kan ook stoffen bevatten die remmend werken op de aangroei, zoals metaalionen.
Hoge concentraties metaalionen hebben een toxisch effect of zorgen voor verdringing van
nutriënten [14]. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om tweewaardig ijzer en mangaan die in
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hoogovenslak aanwezig zijn (de in slak aanwezige ijzersulfide en mangaansulfide, die
vrijkomen bij de hydratatie van de slak, zorgen voor de blauwkleuring van beton op basis
van hoogovencement).
In [18] wordt op basis van onderzoek geconcludeerd dat hoogovencementen een antischimmel effect vertonen; hoe hoger het slakgehalte hoe sterker het effect.
Porositeit/permeabiliteit
Door de poreuze structuur blijft beton na een regenbui langer vochtig dan dichte materialen zoals staal en glas. Het vochtnalevend vermogen wordt bepaald door de porositeit en
de poriestructuur van het beton. Beton met een lage water-cementfactor (en goede nabehandeling) zal vanwege de dichte structuur minder gevoelig zijn voor aangroei dan beton
met een hoge water-cementfactor, hetgeen ook is bevestigd door onderzoek. Ook bij een
water-cementfactor van 0,3 treedt echter nog aangroei op.
De nabehandeling beïnvloedt de microstructuur aan de buitenzijde van het beton. Goed
nabehandeld beton zal minder gevoelig zijn voor aangroei dan slecht nabehandeld beton.
De nabehandeling dient uiteraard te zijn afgestemd op de reactiviteit van het bindmiddel.
Een trager verhardend bindmiddel zal langer moeten worden nabehandeld.
Zie ter illustratie figuur 11. Er is daar sprake van twee oppervlakken:
 beton met een dichte structuur en hierop
 een geluidsabsorberende bekleding met een open structuur.
Op het beton is geen of nauwelijks mos aanwezig in tegenstelling tot de poreuze geluidsabsorberende bekleding (open van structuur).

Figuur 11 - Verschil in mosgroei op een oppervlak met verschillende
porositeit (foto: W.J.H. de Moor)
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3.

Veldonderzoek

Door leden van de werkgroep zijn enkele projecten onderzocht waar sprake is van de aanwezigheid van een biofilm of mos begroeiing op het beton. De waarnemingen zijn opgenomen in een formulier dat speciaal daarvoor is opgesteld. Bijlage 1 geeft het format van het
opnameformulier. Bij het verschijnen van dit rapport in oktober 2016 was het veldonderzoek nog niet afgerond. Als gevolg daarvan zijn onvoldoende resultaten beschikbaar om in
dit rapport te kunnen worden opgenomen om de hypothesen al dan niet te kunnen onderbouwen.
In een vervolgstudie zullen de resultaten van het veldonderzoek worden opgenomen en
zal worden getracht daaraan conclusies te verbinden.
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4.

Hypothesen

4.1

Formulering van hypothesen

Op basis van de uitgevoerde literatuurstudie en het in het kader van deze Stutech studiegroep uitgevoerde onderzoek zijn onderstaande hypothesen geformuleerd. Onderzoek in
het veld gecombineerd met laboratoriumonderzoek zal voldoende informatie moeten
opleveren om deze hypothesen te kunnen bevestigen of verwerpen.
1.

In de afgelopen decennia is de lucht aanzienlijk schoner geworden. De hoeveelheid zuur in de neerslag is met een factor 10 afgenomen. Daarnaast is (door
klimaatverandering) de hoeveelheid neerslag toegenomen en zijn de winters
zachter geworden. Door deze veranderingen neemt de groei van organismen
zoals mossen toe. Ook biofilms, een verzameling van micro-organismen van
vooral bacteriën, schimmels en/of algen, zullen makkelijker gevormd worden en
overleven.

2.

Afbraakproducten van curing compounds en/of van ontkistingsolie dienen als
voedingsbodem voor met name schimmels, waardoor er versneld een biofilm op
het beton ontstaat. De biofilm is zichtbaar als een zwarte verkleuring.

3.

Biofilms tasten het beton aan door de vorming van zuren, het onttrekken van
mineralen aan de cementsteen en door indringing. De aantasting vindt echter
alleen plaats als de biofilm actief is, hetgeen het geval is als de biofilm vochtig is.

4.

De massa en daarmee de mate van zuurproductie van een biofilm is beperkt
Vermoedelijk verloopt de aantasting van beton door een biofilm daardoor traag en
is er vooral sprake van esthetische schade.

5.

De biofilm dient als voedingsbodem en initiator voor de afzetting van andere organismen zoals mossen.

6.

Bij aanwezigheid van een dichte begroeiing van mossen ontstaat er een microbodem die dikker is en langer vochtig blijft dan een biofilm. Hierdoor wordt er op
jaarbasis meer zuur geproduceerd. De aantasting van beton verloopt bij de aanwezigheid van een moskussen hierdoor aanzienlijk sneller dan bij de aanwezigheid van alleen een biofilm.

7.

Een moskussen met microbodem resulteert in meer vorstschade, zowel doordat
het beton langer vochtig blijft als door de indringing van hechtdraden van mossen
en schimmeldraden in spleten en poriën.

8.

Bij de aanwezigheid van moskussens ontstaat er schade door zowel vorst als door
de aantasting door bacteriën, algen en schimmels.

9.

De aantasting speelt zich af aan het betonoppervlak; de aantastingssnelheid is
daarmee afhankelijk van de kwaliteit van het betonoppervlak. Dit wordt bepaald
door de betonsamenstelling en de nabehandeling. De aantasting verloopt minder
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snel bij een goede nabehandeling en een lage water-cementfactor.
10. De invloed die de cementsoort heeft op de aantastingssnelheid is nog onduidelijk.
4.2

Veld- en laboratoriumonderzoek ten behoeve van toetsen hypothesen

Het toetsen van de hypothesen vindt plaats door middel van veldonderzoek aan betonnen
objecten. Hiervoor is een protocol opgesteld, waarmee inmiddels is proefgedraaid bij
enkele objecten (zie bijlage 1). Daarnaast zullen monsters genomen tijdens het veldonderzoek in het laboratorium onderzocht worden.
Het storten van proefplaten met verschillende nabehandeling en expositie behoort ook tot
de mogelijkheden.
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5.

Methoden voor preventie

Op basis van de beschreven relaties tussen betoneigenschappen en de vorming van een
biofilm kunnen de volgende maatregelen worden geformuleerd om de vorming van een
biofilm en de aantasting zoveel mogelijk te beperken.
1. Werk betonoppervlakken glad af. Hoe gladder hoe beter. Een biofilm ontstaat
makkelijker op een ruw oppervlak dan op een glad oppervlak.
2. Gebruik in een vochtig (niet bereden of belopen) milieu geen curing compounds.
Ook andere materialen die direct of op termijn een voedingsbodem voor organismen kunnen vormen kunnen mogelijk risico's met zich mee brengen. Uiteraard
dienen betonoppervlakken wel goed te worden nabehandeld, afgestemd op de
reactiviteit van het bindmiddel.
3. Hanteer een lage water-cementfactor. Hoe lager hoe beter, zowel ten aanzien van
de snelheid van de vorming van een biofilm als ten aanzien van de schade die als
gevolg hiervan kan ontstaan.
4. Hydrofobeermiddelen kunnen mogelijk de vorming van een biofilm vertragen doordat het betonoppervlak minder vocht opneemt en daardoor minder lang vochtig
blijft. Omdat koolwaterstoffen een voedingsbron voor micro-organismen vormen,
moeten de toe te passen hydrofobeermiddelen bij voorkeur wel zonder koolstof zijn,
dus volledig op basis van silicium. Anders zouden na verloop van jaren, wanneer
het hydrofobeermiddel is uitgewerkt, de restanten van het middel de vorming van
een biofilm in theorie weer kunnen versnellen.
5. Verven en anti-graffiti coatings kunnen afhankelijk van de samenstelling op termijn
als voedingsbodem voor micro-organismen dienen. Materialen die koolwaterstoffen
bevatten kunnen beter niet worden toegepast.
6. Met “keimen”, dat is het verven van beton met een mengsel van waterglas en een
pigment, wordt het betonoppervlak minder poreus.
7. Beton op basis van cement met titaniumdioxide zal aanzienlijk minder snel aangroei
vertonen dan beton zonder titaniumdioxide. Voorwaarde hiervoor is wel dat het
betonoppervlak wordt blootgesteld aan zonlicht.
8. Er zijn hulpstoffen voor beton die het beton beschermen tegen aangroei van bacteriën, algen en schimmels (‘antimicrobial admixtures’). Deze hulpstoffen zijn vooral
bedoeld voor beton voor rioolbuizen en putten, maar is wellicht in een lage dosering
ook nuttig voor reguliere betontoepassingen. De werking van deze hulpstoffen is
o.a. gebaseerd op zouten met anti-microbiologische werking.
9. De praktijk laat zien (en dit kan theoretisch worden onderbouwd) dat de vochtbelasting op het betonoppervlak belangrijk is voor het ontstaan en de groei van een biofilm. Hoe lager de vochtbelasting op het betonoppervlak is des te minder kans op
de groei van een biofilm.
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Daarbij speelt ook de detaillering van het betonoppervlak een belangrijke rol.
Langdurig contact met water moet worden vermeden en na het nat worden van het
oppervlak moet het ook snel weer kunnen opdrogen. Het is ook belangrijk water af
te voeren langs die zijden van het beton die niet in het zicht komen om in elk geval
storende esthetische schade te voorkomen.
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Bijlage A – Voorbeeld opnameformulier veldonderzoek
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Aanwezigheid aangroei: mosgroei
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2 SAMENVATTING
Dit rapport bevat een literatuurstudie over biofilms en aangroei van (korst)mossen op beton bij
droge (niet permanent vochtige) omstandigheden buiten. Hierbij is zoveel mogelijk gekeken naar de
relevantie voor Nederlandse situatie. Onder biofilms verstaan we micro-organismen die zich aan een
oppervlak hechten. De biofilm wordt gevoed door opgeloste stoffen in regenwater. Ook breekt de
biofilm, door de aanwezigheid van bacteriën en schimmels, zelf organisch materiaal af, bijvoorbeeld
tuinaarde, maaisel en afgevallen blad dat op het oppervlak terecht komt. De samenstelling van de
biofilm varieert sterk met de zuurgraad en de expositie. Biofilms op beton kunnen zich ontwikkelen
tot een begroeiing van korstmossen (op relatief droge plekken) en mossen (op relatief vochtige
plekken). De ontwikkelingssnelheid van biofilms hangt vooral af van de ruwheid van het
betonoppervlak (minder afspoeling van nutriënten en sporen van organismen) en reiniging. Biofilms
en aangroei dragen door het vormen van zuren bij aan de verwering of biodetoriation of biocorrosion
van het betonoppervlak. Naast factoren op lokale schaal, lijken klimaatverandering en
stikstofdepositie de belangrijkste factoren voor de toename van biofilms in de afgelopen 10 tot 20
jaar.
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3 INLEIDING
De belangrijkste factoren voor schade en verwering van beton bij toepassingen buiten zijn
klimatologische invloeden (vorst) en chemische aantasting (zuren en zouten) (Ritzen, 2004).
Mechanische verwering van beton blijft in eerste instantie beperkt tot een aantasting van de
betonstructuur aan het oppervlak, die soms maar een fractie van een millimeter diep is. Zodra een
betonoppervlak verwering vertoon, kunnen micro-organismen, korstmossen en mossen zich
vestigen. Aangroei kan vervolgens leiden tot biodetoriation of biocorrosion, afbraak door organismen
(Cwalina 2008).
Deze studie gaat in op de volgende vragen:




Hoe ontstaat aangroei van organismen op beton, en welke soorten spelen een rol?
Welke factoren bepalen het ontstaan en de ontwikkeling van de aangroei?
Welke methoden zijn er voorhanden om aangroei te onderzoeken?

Deze vragen worden in de hiernavolgende hoofdstukken besproken. De mechanische aspecten van
(onderzoek) aan betonverwering worden in dit rapport grotendeels buiten beschouwing gelaten. De
nadruk ligt op beton als “ecosysteem” voor micro-organismen, korstmossen en mossen.
Het meeste onderzoek waarna verwezen wordt, is gedaan aan biofilms en korstmossen op
monumenten uit de Romeinse en Griekse oudheid, en typische locaties waar beton snel verouderd,
zoals in rioleringen en onder invloed van (zee)water. Bij het werk aan deze literatuurstudie is
selectief gekeken naar de informatie die geboden wordt over droog, kalkrijk substraat met een hoge
pH, zodat de vergelijking met de Nederlandse situatie het beste opgaat.
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4 ONTWIKKELINGSSTADIA VAN AANGROEI OP BETON
4.1 BIOFILM
Onder biofilms verstaan we een laag micro-organismen die zich aan het (beton)oppervlak hechten
door middel van een slijmlaag of in poriën. In het veld is een biofilm vaak te herkennen aan een
donkere verkleuring van het betonoppervlak. De biofilm is het eerste stadium van aangroei op beton
en een voorwaarde voor het vestigen van grotere organismen. Cwalina (2008), Macedo et al. (2009)
en Urzi et al. (2000) noemen als veel gemelde organismen op geëxponeerd kalkhoudend gesteende
(inclusief beton) onder relatief droge, zwavelarme en tegelijk zuurstofrijke (oxiderende) condities,
grofweg op volgorde van veel naar weinig biomassa:
Biomassaproducenten (autotroof door fotosynthese)



Eéncellige en draadvormige groene algen (Chlorophyta, o.a. Chlorococcum, Klebsormidium)
Cyanobacteriën (o.a. Nostoc, Gloecapsa), ééncellige, kolonievormende en in langwerpige
ketens van cellen groeiende soorten

Reducenten (afbraak van biomassa)


Bacteriën en schimmels (veelal zwarte gisten) die complexe organische verbindingen
afbreken

Bodembacteriën die anorganische afbraakproducten van reducenten verder oxideren




Ammoniumoxiderende bacteriën (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosobolus)
Nitrietoxiderende bacteriën (Nitrobacter, Nitrococcus)
IJzer- en mangaanoxiderende bacteriën

Door al deze organismen wordt zuur (H+) en CO2 uitgescheiden, die de pH van het betonoppervlak
verlagen tot onder de pH 13. Daarmee wordt het betonoppervlak een steeds aantrekkelijker milieu
voor andere micro-organismen. Hierdoor ontstaat een zelfversterkend effect en kan de biomassa
blijven toenemen. Corrosie van beton ontstaat doordat de zuren calciumcarbonaat onder vochtige
omstandigheden oplossen. Bij het drogen kristalliseert calciumcarbonaat, maar worden ook
complexe calciumverbindingen gemaakt onder invloed van organische zuren (Kurth 2008, Seaward
2015).
Veel onderzoek (o.a. Ismail et al. 1993) is gedaan naar biofilms in zoutwater (biofouling) en in
afvoerbuizen onder resp. zoute (chloride) en zuurstofarme (Thiobacillus spp.) omstandigheden, die
hier niet van toepassing zijn en een sterke afwijkende microbiële samenstelling hebben.

4.2 KORSTMOSSEN
Korstmossen zijn een samenlevingsvorm van een schimmel en een alg of cyanobacterie. In Nederland
komen zo’n 700 soorten voor (Van Herk & Aptroot 2004). De meeste soorten zijn strikt gebonden aan
bepaalde milieuomstandigheden. Op verweerde betonoppervlakken, gekenmerkt door een zeer
hoge pH (10-14), kunnen zo’n 10 soorten korstmossen regelmatig aangetroffen worden. Afhankelijk
van de omstandigheden kunnen die een groot deel van de steen bedekken. Korstmossen komen in
verschillende vormen voor. De meest voorkomende soorten vallen weinig op en zitten deels
ingezonken in de steen en zijn zwart (Verrucaria nigrescens), grijs (Lecanora semipallida en Aspicilia
contorta) of geel (Caloplaca flavovirescens, Caloplaca lithophila). Wanneer korstmossen opvallend
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aanwezig zijn, dan gaat het vaak om de poedervormige soort Caloplaca citrina of de bladvormige
soort Xanthoria parietina.
Aangroei van korstmossen ontstaat wanneer de biofilm en verwering heeft gezorgd voor een wat
lagere pH van het oppervlak (14 -> 10). De korstmossen vestigen zich dan op de biofilm. Korstmossen
profiteren van de beschikbare voedingstoffen uit regenwater en biofilm (afbraakproducten zoals
ammonium en fosfaat) en het toegenomen vochtnaleverend vermogen van het betonoppervlak.
Korstmossen hebben een voorkeur voor zonnige, droge plekken en groeien mede door de korte tijd
waarop ze in een etmaal fysiologisch actief zijn erg langzaam. Korstmossen zijn ook niet erg dik, en
dringen hooguit tienden van millimeters door het betonoppervlak. Korstmossen produceren naast H+
/ CO2 ook licheenzuren. Op kalkrijke oppervlakken is dat meestal oxaalzuur naast een grote variatie
aan vaak soortspecifieke licheenzuren die vaak chelaten/complexen met metaalionen kunnen
vormen (Seaward 2015). Complexvorming is ook een manier om nutriënten te binden en op te
nemen.
Indringing in beton vindt plaats met hyfen (schimmeldraden) van 1 tot 20 µm in diameter. De
aanhechting is zeer oppervlakkig en zal hooguit enkele tienden van een mm bedragen. De meeste
voorkomende groeivorm, korstvormige korstmossen, hechten zich met zeer veel hyfen over het
gehele begroeide oppervlak vast en zijn daardoor moeilijk te verwijderen. In tegenstelling tot
plantenwortels worden de hyfen niet dikker in de loop der tijd.

4.3 MOSSEN
Mossen zijn primitieve planten met stengels en bladen. Mosplanten zijn een stuk groter en dikker
(0,5 – 1,0 cm dik) dan korstmossen. De groep heeft een voorkeur voor de wat meer vochtige en halfbeschutte standplaatsen, omdat in de levenscyclus een fase voorkomt waarin bevruchting door
zaadcellen plaatsvindt die door water van mannelijke naar vrouwelijke planten moeten zwemmen.
De meeste mossoorten hebben daardoor een voorkeur voor horizontale oppervlakken met periodiek
stagnerend water, geïsoleerde scheuren, en poreus beton met een hoog vochtnaleverend vermogen.
Minder vaak zijn mossen ook te vinden op verticale muren met afstromend (regen)water. Mossen op
beton zijn er in twee groeivormen: de eerste groep betreft pioniersoorten die in kussens groeien
(o.a. Bryum argenteum, Grimmia pulvinata en Schistidium crassipilum). De tweede groep zijn
matvormende soorten (o.a. Brachythecium rutabulum), die vaak pas na decennia verschijnen, of het
beton vanuit de omliggende vegetatie (bijv. gazon of struweel) koloniseren. Deze laatste groep komt
zelden voor.
De tot een microbodem uitgegroeide biofilm onder de moskussens is langer actief dan bij biofilms en
korstmossen, en dus wordt op jaarbasis meer zuur uitgescheiden. De meeste mossen groeien aan de
bovenzijde en sterven af aan de onderzijde. Een moskussen produceert dus aan de bovenzijde
biomassa, die aan de onderzijde door bacteriën en schimmels wordt afgebroken. Zolang de
onderzijde van de moskussens vochtig is, is er biologische activiteit en dus uitscheiding van zuren
naar het onderliggende basische beton. Dood organisch materiaal heeft een pH van rond de 3 en
reageert dus met het beton (pH > 13). Dikke, dicht op elkaar liggende moskussens produceren zorgen
dus voor meer verwering dan enkele losse mosplanten.
Mossen hebben rhizoiden, wortelachtige hechtdraden, die zich vastzetten in poriën en spleten.
Vochtig mos kan zo in combinatie met spleten en poriën in het beton ook zorgen voor extra
vorstschade door uitzetting van water bij bevriezing.
Indringing in beton vindt plaats met rhizoiden van circa 25 tot 35 µm diameter (in de literatuur
opgegeven diameter voor Bryum capillare en Grimmia pulvinata). De aanhechting is oppervlakkig. In
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poriën die nauwelijks breder zijn dan de rhizoidendiameter zal de indringing hooguit een mm
bedragen. Bij grotere poriën en schuren zal meer beschikbare ruimte worden opgevuld. In
tegenstelling tot plantenwortels worden de rhizoiden niet dikker in de loop der tijd.

Fig. 1 Korstmossen op betontegels

Fig. 2 Moskussens op kalkhoudend gesteente

4.4 VAATPLANTEN
Op betonoppervlakken kunnen ook planten groeien. Meestal gebeurt dit door uitbreiding van
naastgelegen vegetatie, zoals klimplanten (klimop) en graszoden. Op horizontale oppervlakken
kunnen zich zodenvormende vetplanten vestigen (Sedum). Wanneer diepe spleten aanwezig zijn,
kunnen grassen, bomen en struiken zelfstandig wortelen, waarbij de wortels in de loop der tijd dikker
worden en scheuren in het beton verder doen barsten. Mostapijten bevorderen de overlevingskans
van (jonge) planten doordat ze vocht vasthouden (Fig 3).

Fig 3. Successie van plantengroei op steen: (a) kaal, biofilm, korstmossen (b, c) eerste mossen (d)
opbouw van moskussens en dood organisch materiaal (e) zaden (f-h) ontwikkeling van vaatplanten
(Lisci et al. 2003).
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5 FACTOREN
Uit de voorgaande hoofdstukken kan een reeks factoren worden afgeleid die van invloed zijn op het
ontstaan en uitbreiding van de aangroei. We beginnen met een aantal factoren op lokale schaal (5.1
– 5.4) en vervolgen met factoren op regionale en landelijke schaal (5.5 – 5.6).

5.1 OPPERVLAKTERUWHEID
Een ruw oppervlak (microreliëf, spleten en poriën) leidt sneller tot de vestiging van een biofilm,
omdat vocht, nutriënten en organisch materiaal vastgehouden worden. Giannantonio et al. (2009)
vonden een verhoging van oppervlakte ruwheid gevolgd door versnelde aangroei met algen als
gevolgd van een lage water/cementverhouding in het beton. De Belie (2010) constateerde dat glad
afgewerkt beton minder vatbaar is voor aangroei dan poreus beton.

5.2 ZUURGRAAD EN CARBONATATIE
Onder invloed van CO2 wordt het beton aangetast en neemt de zuurgraad af. Een lagere zuurgraad
bevordert de aangroei van organismen. Tegelijk leidt een lagere zuurgraad in de diepere delen van
de betonstructuur tot oxidatie van de wapening van het beton. Carbonatatie verloopt buiten veel
minder snel dan binnen. Voor de aangroei maakt dit echter niet zoveel uit: in het eerste jaar is de
carbonatatiediepte met enkele millimeters al voldoende om de zuurgraad van het oppervlak geschikt
te maken voor aangroei.

5.3 POROSITEIT
De aanwezigheid van poriën in het beton verhoogt de wateropname en vochtnaleverend vermogen
aan de begroeiing na een regenbui.

5.4 VOCHTIGHEID EN STAGNEREND WATER
Vochtigheid wordt door Kurth (2008) als één van de belangrijkste factoren gezien. Vochtigheid hangt
direct samen met het oppervlakteruwheid, porositeit, expositie/beschaduwing, lokale
luchtvochtigheid (nabij oppervlaktewater of gebieden met mist).
Horizontale oppervlakken en reliëf waardoor regenwater op het betonoppervlak stagneert, leiden tot
een hogere vochtbeschikbaarheid en accumulatie van voedingsstoffen, waardoor de biofilm,
korstmossen en mossen langer actief kunnen zijn en dus sneller groeien. Ook kan aflopend water
vanaf een bovenrand van een muur zorgen voor onregelmatige verticale strepen van biofilms, omdat
niet alle delen even lang vochtig zijn.
Het is niet goed te zeggen wanneer het vochtig genoeg is om aangroei te veroorzaken. Er is een
glijdende schaal van een snel uitdrogend oppervlak tot langdurig stagnerend regenwater, waarbij de
hoeveelheid aangroei (biomassa) en de groeisnelheid sterk afhangt van de vochtbeschikbaarheid. In
theorie kan er dus op de lange termijn (tientallen jaren) met weinig vocht toch een flinke aangroei
ontstaan.

5.5 NUTRIËNTENTOEVOER
Op zeer voedselarme omstandigheden, zoals een kaal betonoppervlak, profiteert de vegetatie van
elke vorm van nutriëntentoediening. Bij stagnerend regenwater blijven na opdrogen van het
oppervlak alle in het regenwater opgeloste stoffen, waaronder –in volgorde van hoeveelheid in
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mmol/m2– ammonium, natrium, calcium, kalium, magnesium en fosfaat (Sparrius 2011). Daarnaast
zijn lokale vormen van nutriëntentoevoer:




Wegwaaiend maaisel van aangrenzende gazons
Bladval van bomen in de buurt
Het morsen van tuinaarde en (kunst)mest

Stikstofdepositie uit landbouw (ammoniak) en verkeer (stikstofoxide) varieert sterk door het land
heen. Ammoniak lost goed op in regenwater en verhoogt de pH daarvan enigszins, in tegenstelling
tot de zure regen die tot circa 1990 dominant was. Overigens is de stikstofdepositie in de periode
1990-2010 flink afgenomen van gemiddeld 2750 mol naar 1750 mol stikstof per hectare per jaar
(Compendium voor de Leefomgeving 2016).
Een extreem voorbeeld van aangroei van korstmossen op betonoppervlakken is gedocumenteerd
door Van Herk (2009) in het dorp Sas van Gent grenzend aan het terrein van een fabriek waar
kunstmeststoffen gemengd en overgeslagen worden.
Stikstof is veel gevallen al in overmaat aanwezig. Dat betekent dat toevoer van nog meer
stikstofverbindingen weinig invloed heeft op de groeisnelheid van de organismen. Een tekort aan
andere nutriënten beperkt de groei, vooral kalium en fosfaat. Wanneer het beton relatief veel kalium
en fosfaat bevat, dan kan verwering leiden tot een hogere groeisnelheid van de biofilm.
Toevoer van nutriënten kan al gebeuren tijdens het storten van het beton. Om uitdroging van het
betonoppervlak te voorkomen, wordt de niet-bekiste bovenzijde van het beton direct na het storten
behandeld met een curing compound, een drijvend membraan van gedispergeerde hars of een ander
polymeer. In de bekisting zelf wordt vaak ontkistingsolie toegepast, om de bekisting gemakkelijk te
kunnen verwijderen. Ook deze olie blijft achter als een film op het uitgeharde beton. Wanneer
hiervoor biologisch afbreekbare middelen, zoals was en plantaardige olie wordt gebruikt, dan
worden deze stoffen snel afgebroken door micro-organismen. De vestiging van een biofilm wordt
daarmee dus versneld. Over de effecten hiervan is in de literatuur geen informatie beschikbaar.
Behalve vaatplanten (grassen, kruiden, struiken, bomen) nemen alle eerder genoemde organismen
nutriënten direct op via de celwanden. De rhizoiden, wortelachtige structuren, bij mossen spelen dus
geen rol bij de opname van nutriënten.
Een onbekende, maar potentiële bron van nutriënten is verwering van fosfaat en kalium uit het
beton zelf. Dit is uiteraard afhankelijk van de samenstelling van het beton.

5.6 KLIMAATVERANDERING
Zachtere winters (Fig. 4) en meer neerslag (Fig. 5) leiden tot een verlenging van de groeiperiode van
biofilms. Dat concludeerden Gladis-Schmacka et al. (2014) in een experimentele opzet in Duitsland.
Hierbij bleek het aantal dagen (of uren) met regen bepalend te zijn. De relatieve luchtvochtigheid zou
ook een rol kunnen spelen, maar deze is volgens het KNMI niet veranderd in de laatste vijftig jaar
(Lenderink et al. 2011). Via Google trends (Fig. 6) is te zien dat op internet de laatste jaren, en dan
vooral in het voorjaar, steeds vaker naar “Groene aanslag” wordt gezocht. De veronderstelde
toename van algen en (korst)mossen op beton in de afgelopen 10-20 jaar is overigens niet met
meetgegevens te bewijzen. Op bomen zijn door afname van zure regen rond 1990 in tien jaar tijd
veel meer (korst)mossen (soorten en biomassa) gaan groeien, maar de zure regen had op beton
nauwelijks een effect door de bufferende werking van het basische materiaal.
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Fig. 4. De gemiddelde wintertemperatuur in Nederland laat een stijging zien van ongeveer 1 graad
Celsius in de afgelopen 20 jaar (groen = 2x de gemiddelde temperatuur aarde, rood en blauw geven
de afwijking daarvan in Nederland weer). Bron: KMNI.

Fig. 5. Trend in de hoeveelheid neerslag. Bron: KNMI (Buishand et al. 2013)

Fig. 6. Google Trends ziet een sterke relatieve toename van de zoekterm “Groene aanslag” in de
afgelopen jaren.
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5.7 ANDERE FACTOREN: ZOUT EN ZWARE METALEN, HITTE EN BESTRIJDING
Zout en zware metalen
Uitspoeling van zware metalen uit hekwerken hebben een negatief effect op aangroei. Hoewel
diverse soorten algen, mossen en korstmossen resistent zijn, hebben hoge concentraties
metaalionen een toxisch effect of zorgen voor verdringing van nutriënten. Veelvoorkomende
gevallen zijn strooizout (natriumchloride, soms met calciumchloride) en zink uit gegalvaniseerde
hekwerken.
Toxische stoffen die weinig voorkomen in het beton zelf of uitspoelen uit de omgeving, maar in
theorie wel van invloed kunnen zijn, zijn met name zink, ijzer (II), mangaan, aluminium, magnesium,
kobalt, vanadium, cadmium, molybdeen, chroom (III), kwik en titaandioxide. Mossen zijn met name
tolerant gebleken voor hoge concentraties koper, nikkel, lood. Afsterven van mossen uit kalkrijke
milieus is waargenomen bij toediening van concentraties koper, zink, cadmium en lood vanaf 150 µM
(Tyler 1990, De Belie 2010; Giannantonio et al. 2009). Mossen zijn tolerant voor lagere concentraties.
Metaalionen accumuleren tot op zekere hoogte in het weefsel van mossen.
Hitte
Hitte als middel om korstmossen van beton af te krijgen was succesvol vanaf 55 graden gedurende
zes uur (Tretiach et al. 2012). Normaal gesproken kunnen korstmossen korte tijd nog veel hogere
temperaturen doorstaan, maar wanneer de hitte lang genoeg aanhoudt, sterft het korstmos af.
Overigens duurt het geruime tijd voordat de dode resten volledig verdwenen zijn. Bovendien
profiteert de biofilm weer van de nutriënten die vrijkomen bij afbraak van dode (korst)mossen. Kort
branden met een fakkel of lans, zoals gangbaar is bij onkruidbestrijding, werkt meestal alleen bij
planten en dikkere mostapijten omdat de korte hoge temperatuur gebufferd wordt door de koele
ondergrond.
Bestrijding
Een veel gebruikt bestrijdingsmiddel voor mos en algen is alkyldimethylbenzylammoniumchloride en
verwante stoffen. Daarnaast zijn er huis-tuin-keukenmiddelen als zeep en schoonmaakazijn. Ook
ijzerchloride wordt soms ingezet als groene-aanslagverwijderaar.
Mechanische verwijdering is effectief voor aangroei van mossen en vaatplanten. Dit middel is minder
effectief bij een dunne biofilm of aangroei van korstmossen.
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6 METHODEN OM AANGROEI TE ONDERZOEKEN
Aangroei van biofilms, korstmossen en mossen kan met veld- laboratoriummethoden in kaart
worden gebracht. We bespreken hier drie inventariserende onderzoeken: de bedekkingspercentage,
soortensamenstelling en de eigenschappen van het beton zelf. In de laatste paragraaf wordt een
voorstellen gedaan om aangroei nader te onderzoeken.

6.1 BEDEKKINGSPERCENTAGE VAN DE AANGROEI
Wanneer er sprake is van een flinke aangroei, dan kan de hoeveelheid hiervan in kaart worden
gebracht door op verschillende locaties op het object plots te tekenen met een standaardoppervlak
(bijv. 1 m2) en hierbinnen de bedekking te schatten van de verschillende organismegroepen:





biofilm, te herkennen als een donkere of groene laag op het beton, waarbij de fijne
betonstructuur nog te herkennen is
korstmossen, te herkennen aan grijze, zwarte of gele plakkaten die op het betonoppervlak
liggen. De fijne structuur van het betonoppervlak is dan meestal niet meer zichtbaar
mossen, donker- of lichtgroene pollen of matten die op het betonoppervlak liggen
vaatplanten: kruiden, grassen en bomen

6.2 SOORTENSAMENSTELLING
6.2.1 Inspectie in het veld en met binoculaire microscoop
Door een deskundige op het gebied van algen, mossen en korstmossen in het veld met een loep, of
met monsters bekeken onder een binoculaire microscoop (vergroting 10 – 40x met opvallend licht),
kunnen organismen op het betonoppervlak worden bestudeerd. Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen cyanobacteriën, groene algen, korstmossen en mossen. De grotere organismen (korstmossen,
mossen) kunnen ook op naam worden gebracht. Bij de micro-organismen is het alleen mogelijk om
hoofdgroepen te onderscheiden.
6.2.2 Lichtmicroscoop
Afgeschraapt materiaal kan onder een lichtmicroscoop worden onderzocht bij 400 – 1000x
vergroting. Het is dan alleen mogelijk om een globale indruk te krijgen van de samenstelling van goed
herkenbare groepen, zoals groene algen, cyanobacteriën, vrijlevende schimmels en korstmossen.
6.2.3 DNA-metabarcoding
DNA-metabarcoding is een methode om alle soorten in een verzamelmonster op naam te kunnen
brengen. Daarnaast kan een ruwe inschatting worden gemaakt van de relatieve hoeveelheid van elke
soort in het monster. Deze methode is relatief duur, en moet waarschijnlijk voor elke taxonomische
hoofdgroep (bacteriën, schimmels, algen) apart worden uitgevoerd en het is niet zeker of het
grootste deel wel op naam kan worden gebracht. Een vergelijkbare methode door Kurth (2008)
resulteerde is weinig goede matches anders dan de taxonomische hoofdgroepen. Voor het
gebruiksdoel (beoordeling aangroei) levert het geen extra informatie op.

6.3 BETONOPPERVLAK
6.3.1 Zuurgraad en carbonatatiediepte
Een lagere pH is één van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van aangroei. Een gebruikelijke
manier om de carbonatatiediepte of aantasting door zuren te bepalen is door de zuurgraad van het
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beton bepalen met fenolftaleïne, dat aangetast beton (pH tussen 10 en 13) paarsrood kleurt.
Hiervoor moet fenolftaleïne aangebracht worden op een stofvrije dwarsdoorsnede van het oppervlak
(Ritzen, 2004). Bij een met (korst)mossen begroeit betonoppervlak kan zo worden vastgesteld dat de
pH aan het oppervlak lager is (paarsrode kleurreactie) dan dieper in het beton (geen kleurreactie).
6.3.2 Stagnerend water en accumulatie van nutriënten
Het verlenging van de groeiperiode en het verhogen van de beschikbaarheid van nutriënten hangt
vooral af van de expositie van het betonoppervlak. Bij het ontwerp en beheer van betonnen objecten
kan voorkomen worden dat de volgende situaties ontstaan:





Oppervlakken waarop regenwater blijft staan en organische resten zich kunnen ophopen
Plaatsen waar beton en vegetatie (bijv. klimop, gazon) elkaar ontmoeten, zodanig dat de
vegetatie zich over het beton kan uitbreiden
Direct onder bomen
Bemesting (vogelpoep, kunstmest)

6.3.3 Porositeit
Van belang voor de groeisnelheid van de biofilm is het vochtnaleverend vermogen van het beton na
een regenbui. Poreus beton neemt meer vocht en zorgt ervoor dat het betonoppervlak na een natte
periode langer vochtig blijft. Porositeit, en ook het indringen van micro-organismen, rhizoiden en
schimmelhyfen kan worden geobserveerd door het maken een boring, en de boorkern te bewerken
tot een monster te bewerken tot een (gepolijst) monster waarmee met een electronenmicroscoop
(SEM) een traject van oppervlak na de binnenkant van het betonnen object kan worden bestudeerd.
6.3.4 Betonsamenstelling en verwering
Met een elementenanalyse (atomic absorption spectroscopy) van in een zuur opgelost betonmonster
–of een monster van de afzonderlijke stoffen waaruit het betonmengsel is samengesteld– kan
worden vastgesteld of (verwering van) het beton een bron van de macronutriënten N, P en K en
toxische elementen is. Verwering van zware metalen en andere toxische stoffen kan ook worden
onderzocht door (korst)mosplanten te analyseren, omdat hierin metaalionen accumuleren.

6.4 CORRELATIEF EN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij de vorming van biofilms of aangroei van
mossen, kan correlatief onderzoek worden gedaan. Hierbij worden vele monsters genomen en
beschrijvingen gemaakt van de vegetatiebedekking, soortensamenstelling, expositie,
betoneigenschappen en nabehandeling. Met een statistische analyse kunnen aangroei en
omgevingsfactoren gecorreleerd worden.
Wanneer duidelijk is welke factoren een rol spelen, dan kan experimenteel onderzoek worden
gedaan, waarbij steeds één factor veranderd wordt. Op die manier kan worden toegewerkt naar een
methode om aangroei aan het betonoppervlak te minimaliseren onder de verschillende
omstandigheden waarbij beton toegepast wordt.
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7 CONCLUSIE
Op beton ontstaan in de loop van de tijd biofilms van micro-organismen die zich kunnen ontwikkelen
tot vegetaties van korstmossen, mossen en zelf grassen, struiken en bomen. Wanneer organismen in
de biofilm of vegetatie vochtig zijn, zijn ze fysiologisch actief en scheiden zuren uit die de betonlaag
eronder aantasten.
De snelheid waarmee een biofilm zich ontwikkelt hangt van verschillende factoren af, waarbij de
gelijktijdige beschikbaarheid van vocht, zonlicht en nutriënten sleutelfactoren zijn.
Naast factoren op lokale schaal, lijken klimaatverandering en stikstofdepositie de belangrijkste
factoren voor de toename van biofilms in de afgelopen 10 tot 20 jaar.
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De duurzaamheid van beton maakt

al verschillende jaren het voorwerp
uit van diverse onderzoeksprojecten van het WTCB en het OCCN (1).
Aangezien wapeningscorrosie op
wereldschaal de voornaamste schadeoorzaak is van beton, verdient deze
bijzondere aandacht [14]. In dit artikel
wordt dieper ingegaan op een van de
factoren waardoor deze schade kan
veroorzaakt worden, met name de
carbonatatie van het beton, en worden enkele preventieve maatregelen
voorgesteld.

? V. Pollet, ir., technologisch adviseur (2),
afdelingshoofd ‘Beton en Bouwchemie’,
WTCB
B. Dooms, ir., onderzoeker, laboratorium
‘Betontechnologie’, WTCB
G. Mosselmans, dr. ir., projectleider,
OCCN (1)
1	Carbonatatie en corrosie
Jong beton vertoont een hoge pH, die schommelt rond 12 à 13. Door deze alkaliniteit wordt
er rond de wapeningsstaven een zo goed als
ondoordringbaar ijzerhydroxidelaagje gevormd dat verdere corrosie van het staal verhindert. Men spreekt van de passivering van
het staal.
Beton dat blootgesteld is aan de lucht, veroudert door de reactie van het koolstofdioxide
(CO2) uit de lucht met de alkalische bestanddelen in het beton. Deze reactie wordt aangeduid als carbonatatie van beton.
Het koolstofdioxide lost op in het poriënwater van het beton. Door deze reactie kan het
calciumhydroxide (portlandiet) op zijn beurt
oplossen in het poriënwater, reageren met het
CO2 en neerslaan in de vorm van calciumcarbonaat (CaCO3) waardoor de pH ervan daalt
tot ongeveer 9. Deze chemische reactie kan
voorgesteld worden als volgt :
H2O
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Bij de meeste betonsoorten uit de afzetting van
het calciumcarbonaat (CaCO3) zich door een
verbetering van de dichtheid van de structuur
en een kleine toename van de druksterkte. In
gewapend beton kan deze reactie echter leiden

(1) Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk
en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid.
(2) Technologische Dienstverlening ‘Réparation
du béton’, gesubsidieerd door het Waalse
Gewest.

Wapeningscorrosie
door de carbonatatie
van beton voorkomen
tot schade als gevolg van de corrosie van de
wapening.
Naarmate de tijd vordert, verplaatst het carbonatatiefront (d.i. de grens tussen de gecarbonateerde en de niet-gecarbonateerde zone van het
beton) zich dieper in het beton. De carbonatatiesnelheid neemt evenwel af met de tijd, vermits het CO2 steeds dieper in het beton moet
dringen en de poriën vernauwd zijn door de
afzetting van calciumcarbonaat. De carbonatatiediepte kan bij benadering berekend worden
met behulp van de volgende formule :
D = kc√t
waarbij :
D = de carbonatatiediepte (mm)
kc = de carbonatatiecoëfficiënt, die afhankelijk is van de betonkwaliteit en de blootstelling (mm/√jaren)
t = de leeftijd van het beton (jaren).
De carbonatatiecoëfficiënt kc is een maat voor
de carbonatatieweerstand van het beton en
hangt af van de betonsamenstelling, de uitgevoerde nabehandeling en de blootstelling.
Naarmate deze coëfficiënt voor een bepaald
beton in een welbepaald milieu groter is, zal
het beton sneller carbonateren en dus een lagere carbonatatieweerstand vertonen.
Zodra het carbonatatiefront de wapening bereikt, zal de pH op deze plaats dalen , waardoor de passivatielaag instabiel wordt, oplost
en haar beschermende werking verliest. In
aanwezigheid van water en zuurstof zal de
wapening beginnen corroderen. De aldus gevormde corrosieproducten nemen een volume
in dat verschillende malen groter is dan dat
van het staal, wat scheurvorming in en afbrokkeling van het beton tot gevolg heeft.
Doorgaans stelt men vast dat door carbonatatie
ingeleide wapeningscorrosie het staal redelijk
gelijkmatig en over grote lengte aantast (gegeneraliseerde corrosie).
2	Opmeten van de carbonatatiediepte
De bepaling van de carbonatatiediepte gebeurt
volgens de methode, beschreven in de RILEM-aanbeveling CPC-18 [16] of volgens de

Afb. 1 Carbonatatiediepte op een vers
breukvlak.
norm NBN EN 14630 [11]. Hierbij breekt men
een relatief groot brokstuk af of splijt men een
boorkern in de langsrichting, waarna men het
aldus verkregen breukvlak zo snel mogelijk
besproeit met een fenolftaleïneoplossing, een
pH-indicator. Het niet-gecarbonateerde beton zal onmiddellijk paars kleuren, terwijl de
gecarbonateerde zones kleurloos blijven (zie
afbeelding 1).
Deze methode vereist tamelijk omvangrijke
proefstukken. Om de schade enigszins te beperken, kan een andere proefprocedure gebruikt worden, waarbij kleine gaatjes (met een
diameter van 6 tot 8 mm) in het beton geboord
worden en het boormeel opgevangen wordt op
een met fenolftaleïne doordrenkt blad. In het
geval van een betonnen vloerplaat kan het boormeel regelmatig met fenolftaleïne besproeid
worden. Zodra het niet-gecarbonateerde beton
wordt aangeboord, zal het boormeel verkleuren. De diepte van het boorgat komt dan bij
benadering overeen met de carbonatatiediepte.
De metingen moeten minstens drie maal herhaald worden in elke onderzochte zone om de
invloed van plaatselijke fenomenen, zoals de
aanwezigheid van aggregaten, te beperken.
Men moet bovendien rekening houden met het
feit dat er in scheuren en hoeken een grotere
carbonatatiediepte kan voorkomen.
3

Preventiemaatregelen,
voorzien in de normen

Om corrosie door carbonatatie te vermijden,
worden in verschillende normen voorschriften
voorzien :
• de norm NBN EN 206-1 [4] en zijn Belgische aanvulling, de NBN B 15-001 [1],
leggen een minimaal cementgehalte en een
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maximale W/C-factor op
• de Eurocode 2 [7] legt een minimale betondekking op
• de Europese ontwerpnorm prEN 13670 [15]
en de norm NBN EN 13369 [10] schrijven
tenslotte een minimale nabehandelingsduur
voor.

Tabel 1 Milieuklassen, geassocieerd met corrosie, ingeleid door carbonatatie [4].
Klasse
XC1

Informatieve voorbeelden

Droog of blijvend
vochtig

Beton binnenin gebouwen waar de vochtigheid
van de omgevingslucht laag is.
Beton dat blijvend ondergedompeld is in water.

XC2

Er kan tevens een beschermingsbekleding
aangebracht worden die beantwoordt aan de
norm NBN EN 1504-2 [6]. Deze methode
dient men enkel toe te passen indien de betonsamenstelling ongeschikt of de betondekking
ontoereikend is.
3.1 Minimaal cementgehalte
W/C-factor

Beschrijving

Vochtig, zelden droog

Betonoppervlakken die langdurig in contact
staan met water.
Een groot aantal funderingen.

XC3

Matige vochtigheid

Beton binnenin gebouwen waar de vochtigheid
van de omgevingslucht matig of hoog is.
Beton buiten, dat beschut is tegen regen.

XC4

Wisselend vochtig en
droog

Oppervlakken die in contact staan met water,
maar niet tot de milieuklasse XC2 behoren.

en maximale

De norm NBN EN 206-1 gaat ervan uit dat
een betonconstructie duurzaam is indien deze
tijdens haar volledige gebruiksduur voldoende
weerstand biedt aan de omgeving waaraan ze
blootgesteld is. Afhankelijk van het milieu
definieert deze norm verschillende milieuklassen. De milieuklassen, geassocieerd met
corrosie, ingeleid door carbonatatie, stemmen
overeen met de klassen XC1 tot XC4, die van
toepassing zijn op betonconstructies die een
wapening of andere metalen deeltjes bevatten
en blootgesteld zijn aan lucht en vocht (zie tabel 1).
Aan elk van deze klassen worden door de
norm NBN B 15-001 welbepaalde betontypes
verbonden, die gekarakteriseerd zijn door een
minimaal cementgehalte (Cmin) en een maximale W/C-factor (W/Cmax) (zie tabel 2).
Volgens de norm NBN EN 206-1 dient de ontwerper van de constructie alle schademechanismen die zich kunnen voordoen in aanmerking
te nemen. Om het werk van de voorschrijvers
te vereenvoudigen, worden in de norm NBN
B 15-001 omgevingsklassen gedefinieerd die
overeenstemmen met de omgevingen die in
België het meest voorkomen. Deze indeling
houdt niet enkel rekening met carbonatatie,
maar ook met andere schademechanismen zoals vorst, indringing van chloriden, … (3).

Tabel 2 Met de milieuklassen geassocieerde eisen inzake de carbonatatieweerstand [1].
Parameter

Klasse XC1

Klasse XC2

Klasse XC3

Klasse XC4

Beton T(0,65)

Beton T(0,60)

Beton T(0,55)

Beton T(0,50)

Cmin (kg/m3)

260

280

300

320

W/Cmax

0,65

0,60

0,55

0,50

3.2 Betondekking
In de norm NBN EN 1992-1-1 zijn, voor
bouwwerken van gewapend beton, minimale
betondekkingen (cmin,dur) opgenomen in functie
van de structuurklasse en de milieu- en omgevingsklassen (tabel 3). Voor een levensduur
van 50 jaar wordt in België de structuurklasse S4 aangeraden.
3.3 Nabehandeling

van het verse beton

De nabehandeling omvat alle maatregelen die
de verdamping van water aan het betonoppervlak beperken of die het oppervlak permanent
vochtig houden. In de Europese ontwerpnorm
prEN 13670 en de norm NBN EN 13369 worden hieromtrent een aantal voorschriften geformuleerd.
(3) De nieuwe normen voor beton kwamen reeds
aan bod in diverse WTCB-Dossiers [19, 20].

Wat ter plaatse gestort beton betreft, definieert
de ontwerpnorm prEN 13670 verschillende
nabehandelingsklassen. Deze stemmen overeen met een nabehandeling van 12 uur of met
de tijd die nodig is om een welbepaalde druksterkte te bereiken (zie tabel 4, p. 3). De nabehandelingsklasse moet gespecificeerd worden
in de uitvoeringsvoorschriften.
Voor specifieke voorschriften voor geprefabriceerde producten verwijzen we naar de norm
NBN EN 13369.
4	Door het WTCB bestudeerde
invloedsfactoren
4.1 Inleiding
De fundamentele factor die de carbonatatie van
het beton controleert, is de diffusie van CO2
doorheen de verharde cementpasta. Om deze
reden worden in verschillende voorschriften

Tabel 3 Minimale betondekkingen cmin,dur (in mm) om de duurzaamheid van gewapend beton te verzekeren [7].
Milieu- en omgevingsklassen (*)

Structuurklasse

XC1

XC2, XC3

XC4

XD1, XS1

XD2, XS2

XD3, XS3

E1

EE1, EE2

EE3

ES2

ES1, ES3

EE4, ES4

S1

10

10

15

20

25

30

S2

10

15

20

25

30

35

S3

10

20

25

30

35

40

S4

15

25

30

35

40

45

S5

20

30

35

40

45

50

S6

25

35

40

45

50

55

(*) Voor gewapend beton, blootgesteld aan een chemisch agressieve omgeving (XA en EA), dient men de hoogste cmin,dur-waarde, opgelegd voor de andere milieuen omgevingsklassen, te beschouwen.
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Tabel 4 Nabehandelingsklassen [15].
Nabehandelingsklasse

Percentage van de waarde die gespecificeerd werd
voor de karakteristieke druksterkte na 28 dagen

Klasse 1 – min. 12 uur (*)

–

Klasse 2

35 %

Klasse 3

50 %

Klasse 4

70 %

gedurende 56 dagen bij een temperatuur van
(20±2) °C en een RV van (60±2) %.

(*) Op voorwaarde dat de bindingstijd korter is dan 5 uur en dat de temperatuur aan het betonoppervlak
minstens 5 °C bedraagt.

beperkingen opgelegd voor de (maximale)
W/C-factor en het (minimale) cementgehalte.
De blootstelling van het beton (vochtgehalte)
heeft eveneens een invloed op de carbonatatiesnelheid.

•
•
•
•
•

Uit de in § 1 (p. 1) gegeven beschrijving van de
carbonatatiereactie blijkt dat deze reactie zich
enkel kan voordoen in een waterig milieu. De
diffusie van CO2 doorheen droog beton (waarbij de poriën gevuld zijn met lucht) verloopt
echter 10000 keer sneller dan doorheen vochtig beton (waarbij de poriën gevuld zijn met
water). Hieruit volgt dat beton het snelst zal
carbonateren indien het betonoppervlak blootstaat aan vochtige perioden, die opgevolgd
worden door langere droge perioden (milieuklasse XC4, zie tabel 1, p. 2).

De betonmengsels werden vervaardigd met
een W/C-factor van 0,525 en een cementgehalte van 300 kg/m3. Met de cementtypes
CEM I 42,5 R en CEM III/A 42,5 N LA werden eveneens mengsels samengesteld met een
W/C-factor van 0,55 en 0,60 (voor een cementgehalte van 300 kg/m3) en met een cementgehalte van 280 kg/m3 en 350 kg/m3 (voor een
W/C-factor van 0,525).

Vermits er nog geen genormaliseerde proefprocedure bestond, stelde het WTCB zelf een
methode op om de carbonatatieweerstand van
het beton te karakteriseren en de invloed van
de voornoemde parameters na te gaan. Deze
methode werd bewust eenvoudig gehouden
opdat ze zowel geschikt zou zijn voor het
beproeven van betonstalen, afkomstig van de
bouwplaats, als voor de uitvoering van controles voor certificatiedoeleinden.
4.2 Proefmethode
Voor de samenstelling van het beton dat bestudeerd werd tijdens het onderzoek werd enerzijds gebruik gemaakt van kalksteengranulaten met een korrelverdeling, overeenkomstig
de norm NBN EN 480-1, en anderzijds van de
volgende cementtypes :
• CEM I 42,5 R
• CEM I 52,5 R
• CEM I 52,5 N HSR LA
• CEM II/A-M 32,5 R
• CEM II/B-M 32,5 R

Van elk van deze mengsels werden prisma’s
aangemaakt van 15 x 15 x 60 cm3 en kubussen
van 15 x 15 x 15 cm3. De prisma’s werden onderworpen aan een carbonatatieproef, terwijl
de kubussen gebruikt werden ter bepaling van
de druksterkte (na 28 dagen), de bijhorende
volumieke massa en de waterabsorptie door
onderdompeling.
Na een uitharding van 24 uur werden de betonstalen ontkist en vervolgens op 2 manieren
nabehandeld :
• ideale nabehandeling : bewaring gedurende
56 dagen bij een temperatuur van (20±2) °C
en een relatieve vochtigheid (RV) van meer
dan 90 %
• ontoereikende nabehandeling : bewaring

Daarna worden de prisma’s gedurende 56 dagen in een carbonatatiekamer met een CO2-gehalte van 1 %, een temperatuur van (20±2) °C
en een relatieve vochtigheid van (55±5) %
geplaatst. Na 3, 7, 14, 28, 35, 42 en 56 dagen
wordt een deel van de prisma’s afgebroken ter
bepaling van de gemiddelde carbonatatiediepte volgens de norm NBN EN 14630 [11].
De gemiddelde carbonatatiediepte wordt vervolgens uitgezet in een grafiek, in functie van
de vierkantswortel van de blootstellingsduur
(√dagen). Uitgaande van de formule uit § 1,
verkrijgt men een lineaire-regressierechte,
waarvan de helling de carbonatatiecoëfficiënt
van het bestudeerde beton (in mm/√dagen)
onder versnelde voorwaarden oplevert (zie
afbeelding 2).
De resultaten van de druksterkte, de bijhorende volumieke massa en de waterabsorptie
door onderdompeling werden vervolgens gebruikt om correlaties te zoeken tussen deze
eigenschappen, die vaak gebruikt worden ter
karakterisering van beton, en de carbonatatieweerstand.
4.3 Proefresultaten
4.3.1	 Invloed van de W/C-factor
De invloed van de W/C-factor werd nagegaan
op beton vervaardigd met de cementtypes

Afb. 2 Bepaling van de carbonatatiecoëfficiënt door lineaire regressie.
12,0
Gemiddelde carbonatatiediepte

Carbonatatiediepte D (mm)

Het WTCB heeft, in samenwerking met het
OCCN, een onderzoek uitgevoerd waarin de
invloed van verschillende parameters op de
carbonatatieweerstand van het beton werd nagegaan. De bestudeerde parameters waren :
• het cementtype
• de nabehandeling van het beton
• de W/C-factor
• het cementgehalte.

CEM III/A 32,5 N LA
CEM III/A 42,5 N LA
CEM III/B 42,5 N HSR LA
CEM III/C 32,5 N HSR LA
CEM V/A 32,5 N HSR/LA.

De lange nabehandeling (56 dagen) heeft tot
doel om een voldoende primaire en secundaire hydratatie te waarborgen. Na deze termijn
worden de proefstukken gedurende 14 dagen
gedroogd en vervolgens bewaard bij een temperatuur van (20±2) °C en een relatieve vochtigheid van (60±2) % tot een constante massa
bereikt wordt.

10,0

Lineaire regressie
(gemiddelde carbonatatiediepte)

8,0

D = 1,46 √t - 0,57

6,0
4,0
2,0
0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tijd (√dagen)
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4.3.2 Invloed van het cementgehalte
De invloed van het cementgehalte werd eveneens nagegaan op beton vervaardigd met de
cementtypes CEM I 42,5 R en CEM III/A
42,5 N LA en een W/C-factor van 0,525. De
resultaten die met elk cementgehalte bekomen
werden op drie proefstukken zijn weergegeven
in de afbeeldingen 5 en 6 (p. 5). Wij konden
geen duidelijke invloed van het cementgehalte
op de carbonatatieweerstand vaststellen. In
deze context willen we echter wel aanstippen
dat de in dit onderzoek gebruikte cementgehalten redelijk hoog zijn en redelijk dicht bij
elkaar liggen.

Afb. 3 Invloed van de W/C-factor op de carbonatatiecoëfficiënt van beton vervaardigd met cementtype CEM I 42,5 R en een cementgehalte van 300 kg/m3.
1,60
Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

CEM I 42,5 R en CEM III/A 42,5 N LA en
een cementgehalte van 300 kg/m3. De afbeeldingen 3 en 4 stellen de resultaten voor die met
elke gebruikte W/C-factor bekomen werden
op drie proefstukken. Zoals verwacht, stijgt
de carbonatatieweerstand naarmate de W/Cfactor daalt.

Binnen het OCCN werd de carbonatatieweerstand van mortels bepaald, vervaardigd met
enkele van de voornoemde cementtypes en met
samenstellingen, conform de eisen uit de NBN
EN 196-1 [3]. De resultaten worden voorgesteld in afbeelding 8 (p. 6), en dit zowel voor
mortels die een ideale als een ontoereikende
nabehandeling kregen [17].
De opmerkingen voor de resultaten op mortel
zijn identiek aan deze die reeds geformuleerd
werden voor beton.
4.3.4 Invloed van de nabehandeling
De resultaten van het onderzoek hebben aan-

1,10
0,95

1,00
0,80

1,34

1,03

0,76 0,76
0,69

0,60
0,40
0,20

CEM I 42,5 R – W/C = 0,525

CEM I 42,5 R – W/C = 0,55

CEM I 42,5 R – W/C = 0,60

Afb. 4 Invloed van de W/C-factor op de carbonatatiecoëfficiënt van beton vervaardigd met cementtype CEM III/A 42,5 N LA en een cementgehalte van 300 kg/m3.
2,00

1,75 1,80

Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

1,80
1,60
1,40

1,37 1,40 1,40

1,47

1,53

1,67
1,50

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
CEM III/A 42,5 N LA –
W/C = 0,525

CEM III/A 42,5 N LA –
W/C = 0,55

CEM III/A 42,5 N LA –
W/C = 0,60

Afb. 5 Invloed van het cementgehalte op de carbonatatiecoëfficiënt van beton
vervaardigd met een cementtype CEM I 42,5 R en een W/C-factor van 0,525.
1,40
Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

De invloed van het cementtype werd aangetoond door de carbonatatiecoëfficiënt van elk
cement te vergelijken met deze van een referentiecement (CEM I 42,5 R). Bij een identieke W/C-factor en een identiek cementgehalte
stelt men vast dat de cementtypes met vliegassen (CEM II, CEM V) en hoogovenslakken
(CEM III) een hogere carbonatatiecoëfficiënt
bezitten dan Portlandcement. Bij cement met
hoogovenslakken vergroot dit nadelige effect
naarmate het gehalte aan slakken toeneemt en
de fijnheid van het cement vermindert (overgang van klasse 42,5 naar klasse 32,5 voor
eenzelfde cementtype).

1,20

1,30

0,00

4.3.3 Invloed van het cementtype
De carbonatatiecoëfficiënten kc van beton vervaardigd met de verschillende cementtypes
(bij een cementgehalte van 300 kg/m3 en een
W/C-factor van 0,525) zijn opgenomen in tabel 5 (p. 5) en worden grafisch voorgesteld in
de afbeelding 7 (p. 5).
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0,60
0,40
0,20
0,00
CEM I 42,5 R – 280 kg/m3
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Tabel 5 Carbonatatiecoëfficiënten kc, verkregen met verschillende cementtypes en verschillende nabehandelingen.
kc (mm/√dagen)
Cementtype

kc (ontoereikende nabehandeling)/kc (ideale
nabehandeling)

kc/kc (CEM I 42,5 R)

kc/kc (CEM I 42,5 R)

Ideale nabehandeling

Ontoereikende
nabehandeling

Ideale nabehandeling

Ontoereikende
nabehandeling

CEM I 42,5 R

0,74

1,59

2,16

1

1

CEM I 52,5 R

0,72

1,28

1,78

0,97

0,80

CEM I 52,5 N HSR LA

0,62

1,02

1,65

0,84

0,64

CEM II/A-M 32,5 R

1,17

2,31

1,98

1,58

1,45

CEM II/B-M 32,5 R

1,08

1,88

1,74

1,46

1,18

CEM III/A 32,5 N LA

1,45

2,60

1,80

1,96

1,63

CEM III/A 42,5 N LA

1,38

1,85

1,34

1,86

1,16

CEM III/B 42,5 N HSR LA

1,59

2,12

1,33

2,15

1,33

CEM III/C 32,5 N HSR LA

2,24

2,81

1,25

3,03

1,76

CEM V/A 32,5 N HSR LA

1,22

2,19

1,79

1,65

1,38

1,50

1,47

1,45
1,40

1,40

1,40

1,37

1,35
1,30
1,25
CEM III/A 42,5 N LA – 280 kg/m3

CEM III/A 42,5 N LA – 300 kg/m3

Afb. 7 Gemiddelde carbonatatiecoëfficiënten voor de onderzochte betontypes
(W/C-factor = 0,525; cementgehalte = 300 kg/m3).
3,00

2,81
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Ontoereikende nabehandeling
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Het cementtype, de W/C-factor, het cementgehalte en de hydratatiegraad zijn eveneens
factoren die de druksterkte van het beton beïnvloeden. Daarom werd in het verleden vaak
aangenomen dat de carbonatatieweerstand
een functie zou zijn van de druksterkte. Uit
afbeelding 10 (p. 6) blijkt echter dat er geen
rechtstreeks verband bestaat tussen de carbonatatiecoëfficiënt en de druksterkte, bepaald
volgens de norm NBN EN 12390-3 [8]. Wel
kan opgemerkt worden dat de grootste carbonatatiecoëfficiënten bekomen werden voor

1,59

1,55

EM

Voor de betonsoorten die bestudeerd werden
tijdens het onderzoek schommelt de wateropslorping door onderdompeling, bepaald volgens de norm NBN B 15-215 [2], tussen 4,4
en 6,5 % (afbeelding 9, p. 6). Men kan opmerken dat de kleinste carbonatatiecoëfficiënten
verkregen werden met de betonsoorten met de
laagste wateropslorping. Het was echter niet
mogelijk een direct verband te leggen tussen
de carbonatatiecoëfficiënt en de wateropslorping door onderdompeling.

1,59

1,60

C

De carbonatatiecoëfficiënt is geen courant
beoordelingscriterium en vormt evenmin een
snelle methode voor de controle van de betonkwaliteit. Om deze reden gingen wij tevens
na of het mogelijk is correlaties te leggen met
andere, meer klassieke karakteristieken, zoals
de waterabsorptie of de druksterkte.

1,65
Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

4.3.5 Correlaties met andere courante
betonkarakteristieken

Afb. 6 Invloed van het cementgehalte op de carbonatatiecoëfficiënt van beton
vervaardigd met een cementtype CEM III/A 42,5 N LA en een WC-factor van 0,525.

Carbonatatiecoëfficiënt (mm/√dagen)

getoond dat de nabehandeling een belangrijke
invloed heeft op de carbonatatieweerstand van
het beton en de mortel (zie afbeeldingen 7
en 8, p. 6). Een ontoereikende nabehandeling
leidt immers tot carbonatatiecoëfficiënten die
twee (beton) tot vier (mortel) keer groter zijn
dan deze die bekomen werden op proefstukken met eenzelfde cementtype die een ideale
nabehandeling kregen.
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Carbonatatiecoëfficiënt (mm/√dagen)

Om carbonatatie en de hieruit resulterende
wapeningscorrosie te voorkomen, houden de
normatieve voorschriften in Europa en België
rekening met de betondekking, de W/C-factor,
het cementgehalte en de nabehandeling. De
invloed van de volgende factoren op de carbonatatieweerstand van het beton mag echter
evenmin onderschat worden :
• het storten van het beton :
de verwerkbaarheid van het beton moet zodanig zijn dat het gemakkelijk gestort kan
worden. Een te droog beton kan immers
leiden tot de vorming van grindnesten en
luchtinsluitsels, terwijl een te vochtig beton
kan ontmengen als gevolg van de verdichting (trillingen)
• het cementtype :
in sommige landen, zoals Luxemburg (DNA
EN 206) [12] en Duitsland (DIN 1045-2)
[13], wordt aangegeven welke cementtypes
gebruikt mogen worden voor welke milieuklassen. Ons onderzoek heeft uitgewezen
dat Portlandcement (CEM I) beter bestand is
tegen carbonatatie dan cementen die hoogovenslakken of vliegassen bevatten, en dit
ondanks de grotere permeabiliteit van beton
met Portlandcement. Deze hogere carbonatatieweerstand kan men verklaren door
het feit dat er bij Portlandcement een hoger
Ca(OH)2-gehalte aanwezig is in de verharde
cementpasta. Er is dan ook een grotere hoeveelheid CO2 nodig voor het verbruik van het
Ca(OH)2 en de productie van CaCO3. Vermits
deze resultaten zowel op beton als op mortel
verkregen werden, kan men ervan uitgaan dat
deze vaststelling onafhankelijk is van de betonsamenstelling. Toch moet men goed voor
ogen houden dat de keuze van een cementtype voor beton niet enkel gebaseerd kan zijn
op de gewenste carbonatatieweerstand. Ook
factoren zoals de omgevingstemperatuur tijdens het storten, het al dan niet toepassen van
massabeton en de aanwezigheid van chloriden of andere agressieve stoffen (bv. sulfaten) in de omgeving hebben in deze context
een rol te spelen
• de korrelverdeling :
in Nederland en het Groothertogdom
Luxemburg [18, 21] leggen de normen
grenswaarden op voor de korrelverdeling
om de duurzaamheid van betonconstructies te waarborgen. De korrelverdeling
heeft namelijk een belangrijke invloed op
de waterabsorptie van het beton. In België
voorziet de norm NBN B 15-001 de mogelijkheid de waterabsorptie door onderdompeling te beperken door gebruik te maken
van de WAI-klassen. We willen er wel op
wijzen dat deze classificatie geen deel uit-

6,0

Ideale nabehandeling
5,01

Ontoereikende nabehandeling

5,0
4,09

4,0
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Afb. 9 Correlatie tussen de carbonatatiecoëfficiënt kc en de wateropslorping
door onderdompeling (bepaald volgens de norm NBN B 15-215).
2,5

Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

5	Besluit

Afb. 8 Gemiddelde carbonatatiecoëfficiënten voor de onderzochte mortels (samenstelling volgens de NBN EN 196-1) [17].
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Afb. 10 Correlatie tussen de carbonatatiecoëfficiënt kc en de druksterkte (bepaald volgens de norm NBN EN 12390-3).
2,5

Carbonatatiecoëfficiënt kc (mm/√dagen)

de betonsoorten met de laagste druksterkten
en dat de betonsoorten met de hoogste druksterkten de laagste carbonatatiecoëfficiënten
vertonen.
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maakt van de basiseisen, maar behoort tot
de bijkomende eisen.
De toepassing van Portlandcement (CEM I)
kent momenteel een gestage daling in het

voordeel van cementtypes met vliegassen en
hoogovenslakken. Om de bescherming van
de wapening tegen corrosie tengevolge van
de carbonatatie van het beton te waarborgen,
moet het gebruik van beide laatste cement-

soorten echter gecompenseerd worden door
een aangepaste betonsamenstelling, een voldoende lange nabehandeling en een toereikende betondekking. n

t
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Environment has significant effects on the water absorption of concrete materials. This paper presents an experimental study of the
influence of water absorption on the durability of concrete materials. A detailed analysis is also presented in order to establish useful
relationship between them. Concrete specimens of different water absorption were prepared through different curing conditions,
and results indicated that curing condition can significantly affect the surface water absorption. SEM photos also showed that
different curing conditions caused different microstructure. After 28-days curing, compressive strength, permeability, sulfate attack,
and chloride ion diffusion of concrete samples were investigated. As a result, both of surface sorptivity and internal sorptivity have
no clear relationship with compressive strength. Results obtained also showed that only surface water absorption related to the
performance of concrete including permeability, sulfate attack, and chloride ion diffusion. In addition, both impermeability and
resistance to sulfate attack were linearly associated with surface sorptivity, and both correlation coefficients were not less than 0.9.
Furthermore, chloride ion diffusion coefficient has exponent relation to surface water absorption with higher correlation coefficient.
However, no apparent relationship was found between internal water absorption and durability like impermeability, resistance to
sulfate attack, and chloride ion diffusion.

1. Introduction
Durability of concrete plays a critical role in controlling its
serviceability. Furthermore, durability of concrete is mainly
dependent on the capacity of a fluid to penetrate the concrete’s
microstructure, which was called permeability. High permeability led to the introduction of molecules that react and
destroy its chemical stability [1]. Moreover, low permeability
of concrete can improve resistance to the penetration of water,
sulphate ions, chloride ions, alkali ions, and other harmful
substances which caused chemical attack [2]. Concrete permeability had a close relationship with the characteristics of
its pore structure in the cement paste and the intensity of
microcracks at the aggregate-cement paste interface as well
as within the paste itself [3]. Here, pore structure mainly
involved volume and size of the interconnected capillary
pores. As we know, the hydration reaction of cement results
in a product consisting of solid and pore systems. The
pore network of a cement paste matrix provides passage

for the transport of fluid into concrete and its development
depends on a number of factors including the properties and
composition of the concrete constituent materials, the initial
curing condition and its duration, the age at testing, and
the climatic exposure during drying and conditioning of the
concrete [4, 5]. The temperature of curing and the duration of
moist curing are the key factors for proper pore structure. The
effectiveness of initial curing becomes more important when
mineral admixtures like fly ash are used as partial substitution
for cement in concrete. Numerous workers have reported that
mineral admixtures require a relatively long curing period
for the favourable pozzolanic effect on the performance of
concrete to be realized [6, 7].
Sorptivity is an index of moisture transport into unsaturated specimens, and recently it has also been recognized as
an important index of concrete durability [8]. During sorptivity process, the driving force for water ingress into concrete is
capillary suction within the pore spaces of concrete, and not
a pressure head [9]. A detailed characterisation of the pore
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Table 1: Chemical composition of cement.
Sample

Sample
Water

Figure 1: Sorptivity testing.

CaO
Cement 63.6

SiO2
23.74

Chemical composition (%)
Al2 O3 Fe2 O3 MgO SO3
5.56
3.96
1.45 0.71

Na2 Oeq
0.45

Table 2: Mix proportions of concrete (Kg/m3 ).
Number Cement
A
420
B
420

Sand
635
635

Crushed stone
1149
1149

Water
168
189

Admixture
5.21
5.21

at Table 1. The crushed stone aggregates and quartz sand
with a fineness modulus of 2.4 were used in tests. The
maximum particle size of aggregates is 20 mm. As a result of
experiments, the specific gravities of sand and crushed stone
are 2650 and 2800, respectively. Concrete admixture used was
polycarboxylate water reducers.
Figure 2: Permeability height of concrete.

structure of the concrete can be analyzed by many kinds of
techniques, but the advanced methods are cumbersome and
are neither available nor useful for daily concrete practice [3].
Sorptivity testing is also more representative of typical field
conditions. Some experts have suggested that the method can
also be used to measure the total pore volume of capillary and
gel pores in the concrete [10]. Martys and Ferraris have shown
that the sorptivity coefficient is essential to predict the service
life of concrete as a structural material and to improve its
performance [11]. The water absorption by immersion is also
considered to be a relevant parameter about the performance
of concrete. Several experimental investigations have shown
that the capillary permeability is substantially affected by
the curing condition [12]. Sufficient curing is essential for a
concrete to provide its potential performance [13].
Theoretical relations between sorptivity and permeability
are established in the literature [14, 15]. However, these
relations have not been extensively evaluated experimentally.
In this study, the total capillary and gel pore volume was not
measured directly but was estimated using the water uptake
from soaking testing. The main objective of the present work
is to study the effect of water absorption on durability of
concrete such as compressive strength, permeability, sulfate
attack, and chloride diffusion. Within these tests, mechanical
test, impermeability test, sulfate attack test, and chloride
migration tests are realized. A detailed analysis is also
presented in order to establish useful relationship between
these parameters.

2. Materials and Methods
2.1. Materials. In experimental studies, the OPC 42.5 was
used. The chemical composition of this cement is given

2.2. Methods. All concrete mixtures were prepared in the laboratory. Two kinds of water to cement ratio (w/c) were used,
and the detailed mixture proportions of the concrete studied
are given in Table 2. 100 × 100 × 100 mm cubes were cast
to determine the compressive strength, respectively. Cores of
Φ175 × Φ185 × 150 mm were prepared for permeability test,
and 100Φ × 175 mm concrete cylinders were also prepared
for chloride ions diffusion testing. All specimens were cast in
steel molds and compacted using a vibrating table.
In order to achieve different water absorption, specimens were subjected to different curing methods as follows:
Curing a: specimens were submerged in water (20 ± 3∘ C)
after demoulding until testing; Curing b: after demoulding,
specimens were cured in air condition (20±3∘ C, RH 90 ± 5%)
until testing; Curing c: specimens were cured in air condition
(20 ± 3∘ C, RH 60 ± 5%) until testing; Curing d: specimens
were submerged in water for 7 days after demoulding and
subsequently placed in air conditions (20 ± 3∘ C, RH 90 ± 5%)
until testing; Curing e: specimens were submerged in water
for 7 days after demoulding and subsequently placed in air
conditions (20 ± 3∘ C, RH 60 ± 5%) until testing.
Sorptivity of concrete was evaluated by penetration height
and water absorption, and the introduction of this testing
method was shown in Figure 1. All of these samples were
dried at 60∘ C for 24 h to minimize damage to the microstructure from excessive drying. For penetration height, the
surface with a length of 3–5 mm of the sample was in contact
with water, as shown in Figure 1. Since the surface of the
sample became dark when it absorbed water, penetration
height at the side of samples was observed during testing. For
water absorption, the surface and middle segments were cut
from samples, respectively, and thus surface water absorption
and internal water absorption were also measured. Before
testing, specimens were sealed on the top and sides and
placed in a water bath so that the open bottom was constantly
submerged in a depth of 3–5 mm. Weight of samples was
measured after 4 days, and water absorption was measured.
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Figure 3: Penetration height of samples: (a) w/c = 0.4 and (b) w/c = 0.45.
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Figure 4: Surface and internal water absorption of samples: (a) w/c = 0.4 and (b) w/c = 0.45.

The permeability of concrete was evaluated according to
Testing Code of Concrete for Port and Waterwog Engineering
(JTJ 270-98). A water pressure of 1.2 MPa ± 0.5 MPa was
applied on the concrete for 24 h, and then the permeability
height was measured by splitting the concrete, as shown in
Figure 2. The permeability coefficient was calculated using
𝑆𝑘 =

2
𝑚𝐷𝑚
,
2𝑇𝐻

(1)

where 𝑆𝑘 is the relative permeability coefficient (mm/h), 𝐷𝑚
is the average permeability height (mm), 𝑚 is the absorption
of the concrete (0.03), 𝑇 is the testing time (h), and 𝐻 is
the water pressure (mm). Resistance to sulfate attack was
evaluated through dry-wet cycle testing. The specimens were
kept in sulfate solution for 12 h, then dried at 60∘ C for 12 h,
and subsequently placed in sulfate solution for 12 h in a
cycle. Sodium sulfate with concentration of 5% was used.
Compressive strength was measured during testing.
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(a)

(b)

Figure 5: SEM photos of concrete samples: (a) condition b and (b) condition d.
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Figure 6: Compressive strength of samples.

Rapid migration test is a non-steady state migration using
an external electrical field for accelerating chloride penetration. The test is relatively simple and rapid with the test
duration in most cases being 24 hours. The concrete samples
with size of 100 mm diameter and 175 mm thickness were cut
into 50 mm thick slices, from surface and center of samples,
respectively. A 30 V external potential was imposed across
the specimen with the test surface exposing in the 10% NaCl
solution and the oppose surface in the 0.3 M NaOH solution
for a certain duration, then the specimen was splitted, and
the penetration depth of chlorides can be measured by using
a colourimetric method.

3. Results and Discussion
3.1. Water Absorption. Permeability height can be measured
through soaking testing, and results about this are given in

Figure 3. It can be shown that penetration height increased
apparently with time within 12 h. For different curing methods, penetration height was not the same. In contrast, the
samples cured in condition b (20 ± 3∘ C, RH 90 ± 5%) showed
the lowest penetration height, while the samples of Curing
c presented the highest one. Samples with lower w/c also
showed lower penetration height. It indicated that different curing conditions will cause different permeability of
samples.
Sorption depends on both the capillary pressure and
effective porosity. Capillary pressure is related to the pore size
through the Young-Laplace equation, and effective porosity
refers to the pore space in the capillary and gel pores. In addition, different pore size leads to different capillary pressure,
and capillary pressure of concrete can be calculated by the
average pore size. In order to consider surface effect, both
surface water absorption and internal water absorption were
investigated. Water absorption is measured by measuring the
increase in mass as a percentage of dry mass. Figure 4 gives
results of surface and internal water absorption. It can be seen
that surface water absorption is higher than internal water
absorption for all the specimens. This is due to the rapid
loss of water at the cover concrete during curing. As can be
expected, higher water absorption corresponds to a higher
penetration height. For surface water absorption, results
showed that the specimen exposed to air curing (20±3∘ C, RH
90 ± 5%) exhibited low water absorption properties compared
to other samples. Obviously, air condition (20 ± 3∘ C, RH
60 ± 5%) caused the highest water absorption. This may be
attributed to the higher porosity of the concrete preserved in
air (20 ± 3∘ C, RH 60 ± 5%). Under this curing condition,
the surface concrete rapidly loses its water of hydration.
On the other hand, for internal water absorption, samples
exposed to different curing conditions presented similar
results. So, curing methods has great influence on surface
properties. For the samples with different w/c, it can be seen
that surface water absorption of samples with w/c of 0.45 is
only slightly higher than that of 0.4. Furthermore, there was
very little difference between both samples for internal water

Advances in Materials Science and Engineering

5

52

50

Compressive strength (MPa)

Compressive strength (MPa)

52
2

R = 0.70

48
46
44

R2 = 0.14

50
48
46
44
42

42
4

5

6
7
Water absorption (%)

8

(a)

9

3.7

3.8

3.9
4.0
Water absorption (%)

4.1

(b)

Permeability coefficient (E − 12 m/s)

Figure 7: Relationship between water absorption and compressive strength: (a) surface water absorption and (b) internal water absorption.

structure. These are consistent with the results of water
absorption.

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Curing a

Curing b Curing c Curing d
Curing method

Curing e

0.4
0.45

3.2. Relations between Water Absorption and Compressive
Strength. After being cured for 28 days, compressive strength
was measured, and Figure 6 presents results of compressive
strength. Samples cured in air condition (20 ± 3∘ C, RH
90 ± 5%) show highest strength, while those cured in air
condition (20±3∘ C, RH 60 ± 5%) have lowest strength. Effects
of sorptivity on compressive strength are seen in Figure 7.
Figures show that both of surface sorptivity and internal sorptivity have no clear relationship with compressive strength.
Although the specimens differ in surface water absorption,
there is little difference in internal water absorption. Furthermore, the high surface water absorption only decreased
compressive strength of cover concrete. The whole strength of
concrete depends on both surface and internal structures. So,
strength of concrete cannot be evaluated by water absorption.

Figure 8: Permeability coefficient of samples.

absorption, and w/c seems to have little impact on internal
water absorption. In order to investigate the influence of
curing on microstructure of concrete, microstructure of
concrete samples exposed to different curing conditions was
also analyzed by SEM. As there was a large difference in
surface water absorption, microstructure of surface concrete
was further studied. Figure 5 showed photos of surface
concrete obtained by SEM, and Figure 5(a) stands for the
sample exposed to condition b, while Figure 5(b) stands for
the sample exposed to condition d. From Figure 5, different
structures can be seen. For the sample cured in condition
b, the microstructure was more compact. However, for the
sample cured in condition b, there were holes and loose

3.3. Relations between Water Absorption and Permeability.
Permeability coefficients of samples with different curing
conditions were measured, and results were given in Figure 8.
Relationship between permeability coefficient and water
absorption was also analyzed, as shown in Figure 9. From
the figures, we can see that there was no clear relationship
between permeability coefficient and internal permeability
coefficient. However, apparently, a linear correlation exists
between permeability coefficient and surface permeability
coefficient. The permeability coefficient increased with the
increase in surface water absorption. As we know, both of
permeability and water absorption were affected by the pore
structure of cement paste, and liquid transfers from surface
into interior. So, it indicated that surface water absorption
provides great influence on permeability. In addition, the
high correlation coefficients of 0.90 indicated that there was
a significant linear correlation between permeability and
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Figure 9: Relationship between water absorption and permeability: (a) surface water absorption and (b) internal water absorption.

relative strength indicates greater resistance to sulfate attack.
It has been discussed earlier that impermeability reduced
with the increasing value of surface water absorption. This
characteristic was quite similar to the behavior exhibited by
resistance to sulfate attack. Based on Figure 11, there was a
linear correlation between surface water absorption and loss
of compressive strength due to sulfate attack. In addition, loss
of compressive strength showed a higher rate of decrement
indicated by steep slopes of the curve. By contrast, the loss of
compressive strength did not appear to depend upon internal
water absorption, as shown in Figure 11(b). The relationships
between two parameters were calculated and their correlation
results are presented in Figure 11(a).
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Figure 10: Relative strength of samples after sulfate attack.

surface water absorption. In addition, obviously, internal
water absorption had little impact on permeability.
3.4. Relations between Water Absorption and Sulfate Attack.
Resistance to sulfate attack is evaluated by the loss of
strength. During sulfate attack testing, compressive and
flexural strengths of specimens were measured after different
dry-wet cycles. Relative strengths after 30 dry-wet cycles were
presented in Figure 10. Based on Figure 10, it can be seen
that compressive strength decreased after sulfate attack, and
the sample with w/c of 0.45 showed more loss of strength
than that of 0.4. High w/c led to weaker resistance to sulfate
attack. Results shown in Figure 11 demonstrated the effect
of water absorption on resistance to sulfate attack. Higher

3.5. Relations between Water Absorption and Chloride Attack.
The rapid migration test provides value of 𝐷Cl , which is also
under the assumption of constant chloride binding capacity
during the test. 𝐷Cl was deduced according to (2):
𝐷Cl = 2.872 × 10−6

𝑇ℎ (𝑥𝑑 − 𝛼√𝑥𝑑 )
,
𝑡

𝛼 = 3.338 × 10−3 √𝑇ℎ,

(2)
(3)

where 𝐷Cl is chloride ion diffusion coefficient, m2 /s; 𝑇 is
average value of early and final temperature of anolyte, K; ℎ
is the height of the sample, m; 𝑥𝑑 is the diffusion depth of
chloride ion, m; 𝑡 is the testing time, s; 𝛼 is auxiliary variable.
Capillary absorption is an important mechanism related
to the chloride ingress into concrete. Nonsaturated concrete
in contact with a salt solution will absorb this solution by
capillary forces [16]. Figure 12 gives the chloride ion diffusion
coefficient 𝐷Cl of concrete. From Figure 12, for w/c of 0.4,
the chloride ion diffusion coefficient was lower, and this may
be due to the higher water absorption of concrete whose
w/c was 0.45. Figure 13 shows relationship between water
absorption and chloride ion diffusion coefficient. Based on
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Figure 11: Relationship between water absorption and resistance to sulfate attack: (a) surface water absorption and (b) internal water
absorption.

these two kinds of mechanism depended on pore structure,
which was evaluated by water absorption here.

6
5
4

4. Conclusions

3

Based on the results and the discussion of mechanical
performance, permeability, sulfate attack, and chloride ion
diffusion of the concrete with different water absorption, the
following conclusions are drawn.
Curing conditions can greatly affect the water absorption
of concrete. Based on the curing conditions in this paper,
the concrete which was exposed to air curing (20 ± 3∘ C,
RH 90 ± 5%) exhibited low water absorption. In addition,
surface water absorption was higher than internal water
absorption regardless of curing conditions. Both of surface
water absorption and internal water absorption had no
clear relationship with compressive strength, which indicated
that the strength cannot be simply evaluated by water
absorption. Permeability mainly depended on the surface
water absorption of concrete, and there was a significant
linear correlation between permeability and surface water
absorption. However, internal water absorption presented
little relationships to permeability. Higher water absorption
decreased resistance to sulfate attack of concrete, and the
relationship between surface water absorption and resistance
to sulfate attack was approximately linear. Similarly, it presented a poor correlation between internal water absorption
and resistance to sulfate attack. Furthermore, chloride ion
diffusion coefficient has exponent relation to surface water
absorption, and the correlation coefficient is 0.91. As a whole,
surface water absorption can be applied to predict some
performance of concrete, including compressive strength,
permeability, resistance to sulfate attack, and chloride ion
diffusion.
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Figure 12: Chloride ion diffusion coefficient of samples.

the results, it can be seen that chloride ion diffusion coefficient related to water absorption surface concrete, and chloride ion diffusion coefficient increased with the water absorption. The sample with lowest absorption still showed the best
resistance to chloride ion diffusion. Unlike previous results,
chloride ion diffusion coefficient has exponent relation to
water absorption, and the correlation coefficient is 0.91. The
simultaneous action of diffusion and capillary suction thus
causes a mixed transport mode. Once chloride penetrated,
the initial mechanism appears to be suction when the surface
is dry and chloride solution is rapidly absorbed by dry
concrete. Next, diffusion dominated transport mechanism,
instead of capillary movement of chloride solution. Both of

Chloride ion diffusion coefficient (E − 12 m2 /s)
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Figure 13: (a) Surface water absorption, and (b) internal water
absorption.
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Toepassing van betonmengsel met minder CO2-emissie
kan ten koste gaan van levensduur

Het spanningsveld
tussen duurzaamheid en levensduur
De maatschappij verduurzaamt en dat heeft ook consequenties
voor een bouwmateriaal als beton. EMVI-kortingen, BREEAM,

behoefte van het mengsel wordt
verlaagd, kan het cementgehalte worden verlaagd zonder de water-cement-

een MPG-eis in het Bouwbesluit, het Betonakkoord en tal van

factor te verhogen. En als portlandce-

andere initiatieven beogen een verlaging van het CO2-profiel

hoogovencement met voldoende klin-

van beton te bevorderen. Dat is een goede zaak, omdat dit

ment wordt vervangen door een
ker hoeft dat niet ten koste te gaan van
de betonkwaliteit of kan de kwaliteit

innovaties op het gebied van cement en beton stimuleert en

zelfs verhogen.

bedrijven aanzet tot het nemen van CO2-besparende

Het verlagen van het CO2-profiel van

maatregelen. Betonconstructies moeten echter decennialang

verhogen, of door te kiezen voor

beton door de water-cementfactor te

meegaan en juist de lange en onderhoudsarme levensduur van

cement- en bindmiddelcombinaties

beton is goed voor het milieu. Verduurzaming van beton mag

cementklinker, gaat echter meestal wél

dan ook niet ten koste gaan van de levensduur.

bij constructiedelen blootgesteld aan

met een zeer laag gehalte aan portlandten koste van de betonkwaliteit. Vooral
weer en wind zal dit consequenties
hebben voor het onderhoud en de

Verlagen CO2-profiel beton

structief beton zijn de alternatieven voor

levensduur van het beton. In dit artikel

De CO2-emissie van (ongewapend)

cement echter nog beperkt. Daarom

zal als eerste worden ingegaan op de

beton wordt voor meer dan driekwart

blijven er maar twee opties over: of

risico’s van het toepassen van zeer lage

bepaald door het cement [1] en meer

minder cement gebruiken of kiezen

klinkergehalten en vervolgens komen

specifiek door het aandeel portland-

voor een cementsoort of bindmiddel

de gevolgen van het verhogen van de

cementklinker in het cement. Voor het

met een lager gehalte aan portland-

water-cementfactor aan bod.

verlagen van het CO2-profiel van beton

cementklinker. Soms kan dit

wordt dus al snel naar het cement geke-

worden gedaan zonder consequenties

Klinkergehalte en levensduur

ken. Het CO2-profiel kan worden

voor de kwaliteit van het beton of zelfs

Het CO2-profiel van beton kan worden

verlaagd door een geheel ander bind-

met verbetering van de betonkwaliteit.

verlaagd door toepassing van een

middel te gebruiken met een lager CO2-

Wanneer bijvoorbeeld door optimalisa-

cement of bindmiddelcombinatie met

profiel dan cement. Zeker voor con-

tie van de korrelpakking de water-

een zeer laag gehalte aan portland-

18
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1

Betonnen barriers,
foto: Haitsma

Milieukosten: MKI en MPG
Er zijn verschillende manieren om de milieu-

Milieukosten gebouwen

van Rijkswaterstaat ontwikkeld om alle effecten

impact van beton te kwantificeren. Vaak wordt

Voor gebouwen kunnen de milieukosten van alle

van het materiaal- en energieverbruik van

het effect uitgedrukt in milieukosten.

toegepaste materialen en installaties bij elkaar

winning tot aan sloop- en hergebruikfase te bere-

worden opgeteld en worden gedeeld door het

kenen. Als resultaat worden de effecten

Milieukosten materialen

vloeroppervlak en de beoogde levensduur. Het

uitgedrukt in de MKI. Het doel van DuboCalc is

De milieukosten van een product worden

resultaat is de zogeheten MilieuPrestatie Gebou-

significante milieuwinst te bereiken in het ont-

bepaald door middel van een levenscyclusanalyse

wen of MPG. Sinds 2012 is het verplicht voor

werp en de uitvoering van GWW-werken.

(LCA). Bij een LCA wordt voor elf milieueffecten

woningen en kantoren een dergelijke berekening

Potentiële opdrachtnemers kunnen met

de milieubelasting berekend vanaf de grondstof-

te maken en vanaf 2018 stelt het Bouwbesluit ook

DuboCalc eenvoudig de milieukosten van ver-

winning en transport tot en met de afvalverwer-

een eis aan de hoogte van de MPG. Deze bereke-

schillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten ver-

king en recycling. Per milieueffect zijn zogeheten

ning is ook een (bescheiden) onderdeel van het

gelijken en op basis daarvan hun inschrijving

schaduwprijzen bepaald, gebaseerd op de kosten

keurmerk voor de duurzaamheidsprestatie van

mogelijk verbeteren.

die gemaakt zouden moeten worden om de

nieuwbouwprojecten BREEAM-NL.

milieueffecten te compenseren. Op deze wijze

Er worden punten toegekend op basis van een

Meer over de beoordeling van milieuprestaties

kunnen de milieukosten van een product,

staffel die loopt tot een 60% lagere milieu-

van beton op basis van MKI, BREEAM en Dubo-

bijvoorbeeld 1 m3 betonmortel of een beton-ele-

belasting ten opzichte van een referentie-

Calc staat in het artikel ‘Milieuprestaties beton

ment, worden uitgedrukt in één getal,

schaduwprijs. De actuele referentiewaarden zijn (in

beoordeeld’ in Betoniek 2017/3.

aangeduid als milieukostenindicator (MKI). Van de

e /m 2 /jaar) 1,0 voor woningen, 1,1 voor

elf milieueffecten heeft bij beton de bijdrage aan

kantoren en 0,9 voor industrie. Als we voor een

Laag gehalte klinker

het broeikaseffect, dus de uitstoot van CO2, de

kantoor uitgaan van 1 m3 beton per 3,5 m2 vloer-

Zowel voor gebouwen als voor kunstwerken is

grootste invloed op de MKI.

oppervlak en de voorgeschreven levensduur van

het uit oogpunt van milieukosten dus aantrek-

De CO2-emissie gerelateerd aan de productie van

50 jaar, dan draagt het beton op basis van port-

kelijk te rekenen met een cementsoort met een

beton wordt voor meer dan driekwart bepaald

landcement e 0,14 per m2 per jaar bij aan de MPG.

laag gehalte aan portlandcementklinker (tabel 1).

door het cement. Vanzelfsprekend heeft de

In het geval van het beton op basis van hoogoven-

cementsoort dan ook een grote invloed op de MKI

cement is de bijdrage e 0,07 per m2 per jaar.

van beton. De milieukosten van portlandcement
CEM I 52,5 R bedragen circa e 64,- per ton en die

Milieukosten kunstwerken

van hoogovencement CEM III/B circa e 26,- per

Voor kunstwerken kunnen duurzaamheid en

ton. De milieukosten van 1

m3

beton met 320 kg

milieukosten van aanbestedingen worden bere-

cement bedragen op basis van een CEM I circa

kend en vergeleken met behulp van DuboCalc.

e 24,- en op basis van een CEM III/B circa e 12,-.

Deze Duurzaam Bouwen Calculator is in opdracht

VAKBLAD

I 1 2018

00-BV1_1_Sustainability vd durability.indd 19

Tabel 1

Klinkergehalten portlandcement en

hoogovencement volgens NEN-EN 197-1
klinker

hoogovenslak

CEM I

95-100

-

CEM III/A

35-64

36-65

CEM III/B

20-34

66-80

CEM III/C

5-19

81-95

19
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2

Carbonatatie

19
capillaire porositeit [% v/v]

Invloed van
carbonatatie op de
porositeit [2]

Carbonatatie is de reactie van CO2 uit

niet-gecarbonateerd
gecarbonateerd

17

de lucht met vooral calciumhydroxide
uit de cementsteen. Calciumhydroxide

15

wordt hierbij omgezet in calciumcarbonaat (en water), met als gevolg

13

een daling van de pH van het poriewater. Op termijn zal hierdoor ook ter

11

hoogte van de wapening de pH dalen.
9

0

25

45
55
slakgehalte van het cement [%]

65

75

Bij een pH van minder dan 10 is de
passiveringslaag op het wapeningsstaal, een dunne dichte huid van
ijzerhydroxide, niet langer stabiel en

60
aandeel grove poriën [%]

Aandeel grove poriën
(waarin water tot
–10 °C kan bevriezen)
voor
niet-gecarbonateerde
en gecarbonateerde
mortel

kan, mits ook vocht en zuurstof

70

3

aanwezig zijn, corrosie van de

niet-gecarbonateerd
gecarbonateerd

wapening optreden.
Het carbonatatieproces en de invloed

50

van de betonkwaliteit en de
omgevingscondities op de snelheid

40

waarmee carbonatatie plaatsvindt,
wordt uitvoerig beschreven in Betoniek

30

Standaard 16/24 ‘Carbonatatie onder

20

de loep’ (www.betoniek.nl). Daarin
blijkt des te meer wat de invloed is van

10

carbonatatie op de duurzaamheid van
0

100% klinker
wcf 0,45

35% klinker
wcf 0,45

100% klinker
wcf 0,55

35% klinker
wcf 0,55

beton. De gedrukte versie van deze
Betoniek Standaard 16/24 komt in mei
2018 uit.

cementklinker. We zijn in Nederland al

(zie kader ‘Carbonatatie’) – de porosi-

een periode van droog weer (na een

wereldwijd koploper in het gebruik van

teit aan het oppervlak en daarmee de

grondige nabehandeling) [3].

CO2-arme cementen. Omdat we het

permeabiliteit sterk toe (fig. 2) [2]. Bij

nog beter willen doen, bestaat het

minder dan circa 25% klinker leidt dit

Het klinkergehalte waaronder er sprake

risico dat we hierbij gaan kijken naar

juist tot een sterk verminderde weer-

is van een sterke toename in porositeit

bind-middelen met minder dan 25%

stand tegen onder andere chloride-

door carbonatatie ligt bij een bind-

klinker. Voor zeer specifieke toepassin-

indringing en vorst-dooiwisselingen.

middel met vliegas overigens een stuk

gen, zoals constructiedelen van massa-

Voor aantasting door vorst in combina-

hoger dan bij een bindmiddel met slak.

beton, kan dit vanwege de beperking

tie met dooizouten ligt dit omslagpunt

Bij vliegas ligt dit percentage niet bij

van de warmteontwikkeling een ver-

zelfs al bij circa 50% klinker. Om die

circa 25% klinker maar bij circa 60%

antwoorde keuze zijn. Maar voor de

reden wordt voor betonwegen ook

klinker ofwel 40% vliegas [4, 5].

meeste constructies blootgesteld aan

geen hoogovencement CEM III/B toe-

weer en wind is de toepassing van

gepast, maar bijvoorbeeld wel een

In figuur 2 lijkt bij een slakgehalte van

bindmiddelen met

hoogoven-cement CEM III/A of een

65 en 75% de porositeit van niet-gecar-

minder dan 25% klinker echter op de

portland-vliegascement CEM II/B-V.

bonateerd beton weer toe te nemen,

lange termijn onverstandig. Door

Bij portlandcement neemt door carbo-

terwijl er normaliter sprake is van een

toepassing van slak en vliegas is de

natatie de porositeit juist iets af, waar-

afname van de porositeit. De analyse-

structuur van de cementsteen relatief

door het oppervlak dichter en harder

monsters voor niet-gecarbonateerd

dicht. Hoewel dit een positieve invloed

wordt. Bij een nieuwe betonweg op

materiaal zijn echter genomen van de

heeft op de weerstand tegen chloride-

basis van portlandcement wordt

zone 3-20 mm onder het betonopper-

indringing, neemt echter – vooral bij

daarom vaak aanbevolen te wachten

vlak en daardoor vermoedelijk toch

lage klinkergehalten door carbonatatie

met het gebruik van dooizouten tot na

gedeeltelijk gecarbonateerd.

20
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De toenemende totale porositeit is niet

zelfs op tot meer dan twee weken. Een

Permeabiliteit

de enige verklaring voor de afnemende

dergelijke lange duur kan risico’s met

Het volume aan capillaire poriën in de

vorstbestandheid bij afnemend klinker-

zich meebrengen voor de in de praktijk

cementsteen (porositeit) wordt vooral

gehalte. Niet alleen de totale porositeit

realiseerbare kwaliteit van de nabehan-

gestuurd door de water-cementfactor.

neemt toe door carbonatatie, maar ook

deling.

Bij verlaging van de water-cementfactor
wordt de cementsteen dichter doordat

het aandeel grove poriën – waarin
water tot –10 °C kan bevriezen – neemt

Geen milieuwinst

de hoeveelheid en de afmetingen van

toe (fig. 3, gebaseerd op gegevens uit

Het lijkt logisch om voor een project

de capillaire poriën afnemen. Hierdoor

[2]). Het aandeel fijne poriën neemt af,

eisen te stellen aan de milieukosten van

daalt zowel de porositeit van het beton

maar die spelen een minder belangrijke

de toegepaste materialen en deze

(waardoor de sterkte toeneemt) als de

rol bij vorst. Deze structuurverandering

zodanig te stellen dat er een verlaging

permeabiliteit. De permeabiliteit is de

ontstaat doordat bij afnemend klinker-

ten opzichte van de gangbare milieu-

mate van doorlaatbaarheid van een

gehalte door carbonatatie meer CSH-gel

kosten wordt bereikt. Zeker bij

materiaal voor vloeistoffen en/of gassen.

wordt omgezet in een soort silicagel,

constructief beton zal men dan echter

Doordat er bij aantasting van beton

die poreuzer van structuur is dan de

al snel het klinkergehalte proberen te

altijd sprake is van transport van vloei-

oorspronkelijke CSH-gel. Bij hoge

verlagen. Nog afgezien van de risico’s

stoffen en/of gassen heeft de permeabi-

klinkergehalten wordt het aandeel

voor de levensduur bij zeer lage klin-

liteit een grote invloed op de duur-

grove poriën juist kleiner door carbona-

kergehalten, wordt hiermee echter lan-

zaamheid van beton. Daarom wordt

tatie, maar zoals blijkt uit figuur 3 alleen

delijk gezien geen milieuwinst gereali-

voor beton dat in een agressieve

bij lagere water-cementfactoren.

seerd. De regionaal geproduceerde

omgeving wordt toegepast, een lage

slak en vliegas worden namelijk al vol-

water-cementfactor voorgeschreven.

De consequenties van het effect van

ledig ingezet in cement en beton,

carbonatatie op de vorstbestandheid

zodat er alleen sprake is van een ver-

Beton heeft altijd een minimale hoeveel-

zijn goed zichtbaar in figuur 4 [2].

schuiving bij toepassing van uitzonder-

heid water nodig voor de verwerkbaar-

lijk hoge slakgehalten in een specifiek

heid. De waterbehoefte van een mengsel

project.

kan worden verlaagd door voor een gro-

Nabehandeling
De toepassing van cement- en bind-

tere maximale korrel te kiezen, de korrel-

Water-cementfactor en
levensduur

opbouw te optimaliseren en vooral door

gehalte van minder dan 25% heeft
naast consequenties voor de weerstand

Behalve door het toepassen van een

Maar er blijft een minimale hoeveelheid

tegen diverse aantastingsmechanismen

bindmiddel met een zeer laag gehalte

water nodig om het beton te kunnen

ook consequenties voor het bouwpro-

aan portlandcementklinker kan het

verwerken. Bij dit gegeven watergehalte

ces: het beton moet veel langer worden

CO2-profiel van beton worden verlaagd

heeft verlaging van de milieukosten door

nabehandeld omdat de hydratatiesnel-

door het toepassen van minder cement

verlaging van het cementgehalte direct

heid lager is. Bij temperaturen onder de

en daarmee een hogere water-cement-

consequenties voor de water-cementfac-

10 °C loopt deze nabehandelingsduur

factor.

tor en dus voor de permeabiliteit.

middelcombinaties met een klinker-

9,0

4,5
niet-gecarbonateerde
zaagvlakken

6,0

gecarbonateerde
stortvlakken

3,0

0

10
20
aantal vorst-dooiwisselingen

30

CEM III/B
gecarbonateerde
stortvlakken

3,0

niet-gecarbonateerde
zaagvlakken

1,5

0,0

0

10
20
aantal vorst-dooiwisselingen

30

permeabiliteit [10-14m/s]

scaling [kg/m2]

scaling [kg/m2]

CEM I

0,0

toepassing van superplastificeerders.

140

5

120

Relatie tussen
water-cementfactor
en permeabiliteit

100
80
60
40
20

4

Scaling (aantasting betonoppervlak) als functie van het aantal vorst-dooiwisselingen (met dooizouten)
voor gecarbonateerde stortvlakken en niet-gecarbonateerde zaagvlakken. (Beton zonder luchtbelvormer;
wcf = 0,50.) Na enkele vorst-dooicycli neemt bij gecarbonateerd beton op basis van CEM III/B de scaling
minder snel toe door het bereiken van diepergelegen niet-gecarbonateerd beton. Door voortgaande carbonatatie presteert beton op basis van CEM I in de praktijk beter dan beton op basis van CEM III/B
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Vorstbestandheid

6

Bij vorstschade gaat het meestal om

40

carbonatatiediepte [mm]

Carbonatatiediepte als
functie van de watercementfactor voor
beton op basis van een
CEM I 52,5 R
(carbonatatiecoëfficiënten gemeten
onder laboratoriumomstandigheden)

35

wcf 0,40

30

wcf 0,50

25

wcf 0,60

zogeheten scaling, aantasting van het
betonoppervlak door vorst-dooiwisselingen, waarbij steeds een beetje
cementsteen of mortel verdwijnt.
Meestal blijft de aantasting beperkt tot

20

maximaal enkele millimeters. Er kan

15

echter onder zware omstandigheden

10

ook meer dan 10 mm in relatief korte
tijd verdwijnen, waarmee de dekking

5

op de wapening en daarmee de levens-

0
0

10

20

30

40

50

tijd [jaren]

duur sterk wordt gereduceerd. Dooizouten versnellen scaling aanzienlijk,
maar ook zonder dooizouten komt
scaling voor. Zowel met als zonder

12

7

10
luchtgehalte [% v/v]

Relatie tussen
luchtgehalte, watercementfactor en
interne schade (56
vorst-dooiwisselingen
zonder dooizouten).
De mate van interne
schade is gemeten als
afname van de
snelheid van een
ultrasone puls
(gemeten aan de z
ijkanten van de betontegels). Als cement is
een CEM II/A-LL 42,5 R
(portlandkalksteencement) gebruikt

dooizouten moet er voor vorstschade
interne schade (%)
0
30
10

8

wel sprake zijn van verzadiging met
water, veroorzaakt door bijvoorbeeld

40

onvoldoende afschot of door

20

smeltwater van een pak sneeuw.

6

Naast de cementsoort en het al dan niet
toepassen van een luchtbelvormer is de

4

water-cementfactor een bepalende
2
0

factor in de vorstbestandheid. De treksterkte van het beton neemt toe met
0,3

0,4

0,5

0,6
0,7
water-cementfactor

0,8

0,9

1

dalende water-cementfactor. Hierdoor
kan het meer weerstand bieden tegen
de bij bevriezing optredende spanningen.
Daarnaast neemt de permeabiliteit af,
waardoor het langer duurt voordat een
kritische verzadiging wordt bereikt.

In figuur 5 wordt de relatie tussen de

Carbonatatie

water-cementfactor en de permeabili-

Een van de belangrijkste schademecha-

teit weergegeven [6]. Als we nu 10%

nismen van beton is carbonatatie. De

In Scandinavische landen hebben ze

cement willen besparen en uitgaan van

snelheid waarmee carbonatatie verloopt,

veel meer dan bij ons te maken met

een betonsamenstelling met 330 kg

is sterk afhankelijk van de poriestructuur

vorst-dooiwisselingen en daarom heel

cement en 165 liter water per m3

en dus van de water-cementfactor. Ook

veel onderzoek naar dit fenomeen

beton, dan stijgt de water-cementfactor

wordt het sterk beïnvloed door de

gedaan. Hieruit blijkt dat de water-

van 0,50 naar 0,56. De permeabiliteit

cementsoort en de nabehandeling. In

cementfactor niet alleen een sterke

van het beton wordt hierdoor bijna

figuur 6 (gebaseerd op carbonatatie-

invloed op de mate van scaling heeft,

tweemaal zo hoog!

coëfficiënten gegeven in [7]) wordt de

maar ook op de mate van interne

invloed van de water-cementfactor op

schade als gevolg van vorst-dooi-

De hogere permeabiliteit heeft een

de carbonatatie van beton op basis van

wisselingen (fig. 7 [8]). Bij interne

negatief effect op de weerstand tegen

portlandcement weergegeven.

schade gaat het vooral om inwendige
scheurtjes. Om de in figuur 7 weer-

carbonatatie, vorst-dooiwisselingen, sulfaten en chloride-indringing en dus op

Zoals we eerder zagen is carbonatatie

gegeven relaties te bepalen, zijn in

de levensduur van een beton

echter niet alleen een op zichzelf staand

totaal 45 betonsamenstellingen

constructie. In het navolgende wordt

schademechanisme, maar heeft het ook

onderzocht met de Zweedse slab-test.

ingegaan op de relatie tussen de water-

invloed op onder andere de vorstbe-

Het onderzoek is uitgevoerd met

cementfactor en enkele aantastings

standheid en weerstand tegen

gedemineraliseerd water, dus zonder

mechanismen.

chloride-indringing.

gebruik van dooizouten.
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De (onzichtbare) interne schade (in het
dekkingsgebied) als gevolg van vorst

8

10

heeft zoals te verwachten ook een

0,40

negatief effect op de weerstand tegen

Chloride-indringing
Wapeningscorrosie ten gevolge van het
indringen van chloriden afkomstig uit
dooizouten of zeewater wordt algemeen

Deff [10-12 m2/s]

carbonatatie en indringing van
chloriden [9], al lijkt het effect beperkt.

0,45

0,55

8

6

4

Chloridediffusiecoëfficiënt als functie
van de cementsoort en
water-cementfactor,
bepaald na 26 weken
zoutoplossing-droogcycli aan betonprisma’s
(CEM I wcf 0,55 valt
uit de schaal; de
waarde is circa
140×10-12) [10]

2

beschouwd als de grootste bedreiging
voor de levensduur van constructies in
gewapend beton. In water opgeloste

0

CEM I

CEM II/B-V

CEM III/B

CEM V/A

chloride-ionen dringen van buitenaf via
capillaire opzuiging en diffusie in het
beton en bij overschrijding van een kri-

cementsoorten met een hoog slak- of

ming van een poreuze laag aan het

tisch chloridegehalte op de diepte van

vliegasgehalte duidelijk de voorkeur.

beton-oppervlak, die via capillaire

de wapening resulteert dit in depassive-

Naarmate het slak- of vliegasgehalte

opzuiging snel een grote hoeveelheid

ring van de wapening. De door inge-

toeneemt, wordt het beton echter

chloridehoudend water kan opnemen

drongen chloriden geïnitieerde wape-

gevoeliger voor carbonatatie. Zeker

dat als buffervoorraad kan dienen

ningscorrosie gaat vaak gepaard met

bij onvoldoende zorg aan de nabe-

gedurende perioden zonder chloride-

lokale aantasting in de vorm van zoge-

handeling kan dit resulteren in de vor-

belasting.

heten putcorrosie die wordt gekenmerkt
door een hoge lokale corrosiesnelheid.
Aangezien de corrosieproducten daarbij

Carbonatatie en chloride-indringing

meestal goed oplosbaar zijn, kan de

Slak en vliegas hebben door de dichte structuur van de cementsteen een positieve

door chloriden geïnitieerde wapenings-

invloed op de weerstand tegen chloride-indringing, maar vooral bij hoge gehalten slak

corrosie al lange tijd plaatsvinden voor-

en vliegas neemt de porositeit en daarmee de permeabiliteit door carbonatatie sterk

dat het uitwendig zichtbaar wordt.

toe. Onder kritische omstandigheden, eerst gedurende 20 jaar relatief hoge carbona-

De snelheid waarmee chloride-ionen in

tatie buiten beschut en daarna door lekkage blootstelling aan chloriden, presteert

beton indringen, is sterk afhankelijk van

hoogovencement (bij 50 mm dekking) nog altijd beduidend beter dan portlandcement

de toegepaste cementsoort en de

of portlandslakcement, maar de verschillen tussen 40, 50, 60 en 70% slak zijn klein

water-cementfactor (fig. 8). Enerzijds is

[11]. De toenemende weerstand bij hogere slakgehalten van het niet-gecarbonateerde

dit een direct gevolg van de poriestruc-

gedeelte compenseert in deze range (en carbonatatieduur) dus de toenemende car-

tuur (de beschikbare transportruimte),

bonatatiediepte en de hierin toenemende hoeveelheid grove poriën. Alhoewel niet

anderzijds speelt het vermogen van de

onderzocht in [11] is het aannemelijk dat bij klinkergehalten van minder dan circa 25%

cementsoort om ingedrongen chloride-

de weerstand tegen chloriden voor de beschreven situatie weer afneemt.

ionen chemisch en fysisch te binden een
belangrijke rol. Een complicerende factor bij de vergelijking tussen cement-

Voorbeeld: N18

soorten is dat de chloridediffusiecoëffici-

Voor de verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede is de volgende eis

ënt in de loop van de tijd geleidelijk

opgenomen in het Design&Construct-contract: “Voor groen beton geldt dat de

kleiner wordt, maar dat de snelheid

opdrachtnemer door middel van Ontwerptool groen beton of gelijkwaardig,

waarmee dat gebeurt sterk afhankelijk is

minimaal 20% CO2-reductie dient aan te tonen, van grondstofwinning tot en met

van de cementsoort. Daarnaast heeft

realisatie, ten opzichte van het referentiemengsel C28/35 CEM III met 50%

carbonatatie invloed op de weerstand

gegranuleerde hoogovenslak, bij toepassing van groen beton.” In de praktijk komt

tegen chloride-indringing (zie kader

deze eis erop neer dat er hoogovencement CEM III/B zou moeten worden toegepast

‘Carbonatatie en chloride-indringing’).

in bijvoorbeeld geleidebarriers, terwijl dat uit oogpunt van de technische levensduur
voor deze toepassing niet de beste keuze is (zie onder kopje ‘Klinkergehalte en

Zowel ten aanzien van poriestructuur

levensduur’).

als bindingsvermogen verdienen
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1

Introductie

Tijdens de commissie vergadering van d.d. 30-09-2018 is expliciet het onderwerp nabehandeling en de
effectiviteit ervan ter sprake gekomen. Volgend uit de discussie is daarmee gevraagd een nadere
beschouwing te geven van het begrip ‘effectief nabehandelen’ in relatie tot bindmiddelsamenstelling c.q.
“trage mengsels”. Dit memo is niet bedoeld tot het overschrijven van voor nabehandeling relevante
parameters en van invloed zijnde factoren, daartoe wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur
referenties.
Onder nabehandelen van beton verstaan we maatregelen voor het beschermen van betonspecie en jong
beton tegen uitdrogen, bevriezen, vervormen e.d. [1]. Nabehandelen van beton is noodzakelijk gedurende
de fase van verharding om het beton de gewenste eigenschappen te geven. Nabehandeling is met name
van invloed op de buitenhuid en bepaalt daarom in grote lijnen de duurzaamheid van beton [2].

2

Nabehandelingsduur in regelgeving

Nabehandeling van beton wordt in diverse literatuur beschreven. In algemene zin wordt in de regelgeving op
basis van twee concepten de benodigde nabehandeling van het beton voorgeschreven, namelijk op basis
van gemeten sterkte-ontwikkeling in de constructie (op basis van rijpheid) of op basis van de sterkte ratio
criterium tussen de 2 en 28 daagse sterkte, waarbij een voorgeschreven tijdsduur (aantal dagen) van
nabehandeling voorgeschreven wordt. Het meten van rijpheid in de constructie gekoppeld aan een bepaalde
nabehandelingsklasse, levert doorgaans qua tijdsaspect, een kortere periode op dan wanneer het tijdsduur
criterium gevolgd wordt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat in constructies de verhardingstemperatuur
hoger kan liggen (dan de 20°C bepaling in het laboratorium) waardoor “sneller” graden rijpheid = sterkte
ontwikkeld wordt.

2.1

NEN 3862 Voorschriften Beton (1974)

Op basis van gemeten sterkte-ontwikkeling
Niet van toepassing
Op basis van minimaal aantal voorgeschreven dagen
De Voorschriften Beton uit 1974 [3] stellen dat ten minste gedurende 1 week het beton tegen uitdrogen
beschermd moet worden en indien de omstandigheden, in het bijzonder bij vriezend weer, daartoe aanleiding
geven, moet deze periode verlengd worden.
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Stutech-rapport nr. 7 Nabehandeling (1987)

Op basis van gemeten sterkte-ontwikkeling
Stutech rapport nr. 7 (zie de bijlage van Stutech-rapport) maakt onderscheid in nabehandeling op grond van
minimaal gemiddelde kubusdruksterkte te relateren aan de milieuklasse (onderscheid in: 1 en 2 of 3, 4 en 5).
Daarbij wordt rekening gehouden met verschil tussen prefab en ter plaatse gestort beton. Zo geldt voor B25
een nabehandeling tot een gemiddelde kubusdruksterkte bereikt is van 16 of 23 N/mm2 voor respectievelijk
milieuklasse 1 en 2 of 3,4 en 5. Het Stutech rapport geeft aan dat de sterkte van de buitenhuid bepalend is
voor de lengte van de nabehandeling maar werkt dit wordt niet nader uit.
Op basis van minimum aantal voorgeschreven dagen
Wanneer de sterkte niet bepaald kan worden in het werk of wanneer men hier geen gebruik van wilt maken,
wordt het aantal dagen opgegeven als functie van cementklasse (A, B of C) en omgevingstemperatuur
(onderscheid in: 4-10°C en 10-20°C). Indien de temperatuur lager is dan 4°C, dient de nabehandelingsduur
verlengd te worden met het aantal dagen dat de temperatuur beneden deze waarde ligt.

2.3

NEN 6722 (1988)

Op basis van gemeten sterkte-ontwikkeling
In NEN 6722 (VBU) van 1988 (art. 9.7) is een onderdeel over nabehandeling opgenomen [4]. In deze norm
wordt aangegeven dat nabehandeling moet plaatsvinden tot een gemiddelde kubusdruksterkte van minimaal
14 N/mm2 bereikt is, om uitdroging en te snelle afkoeling te voorkomen. Daarbij wordt, ter toelichting,
verwezen haar Stutech rapport nr. 7. Onderscheid in cement type en/of bindmiddelen wordt in de VBU 1988
niet gemaakt. Tevens wordt er een opmerking gegeven dat indien de temperatuur onder 5°C komt het aantal
dagen aan nabehandeling verlengd dient te worden met het aantal dagen dat de temperatuur beneden de
5°C is geweest tijdens de verhardingsfase.
Op basis minimum aantal voorgeschreven dagen
De benodigde nabehandeling kan volgens NEN 6722 niet vastgesteld worden op basis van het minimum
aantal benodigde dagen.

2.4

CUR-Aanbeveling 31 Nabehandeling en bescherming beton (1993)

Op basis van gemeten sterkte-ontwikkeling
In 1993 verschijnt een CUR-Aanbeveling over dit onderwerp [5]. Daarin wordt een meer genuanceerd
voorschrift voor nabehandeling gegeven dan in de VBU 1988, maar minder genuanceerd dan in het Stutechrapport. De tijdsduur van de nabehandeling dient minimaal doorgezet te worden tot 50% van de in de
berekening gehanteerde karakteristieke kubusdruksterkte bereikt is. In de CUR-Aanbeveling wordt geen
verwijzing naar de betonhuid gemaakt, noch een locatie voor het bepalen van de sterkte genoemd.
Op basis van minimum aantal voorgeschreven dagen
Indien geen sterktebepaling van beton plaatsvindt wordt het minimaal aantal verhardingsdagen
voorgeschreven. Het minimum. aantal verhardingsdagen wordt daarbij afhankelijk gesteld van sterkteontwikkelingsklasse van het bindmiddel (snel/matig/langzaam), betontemperatuur en zonneschijn +
windsnelheid. Daarbij wordt een opslag voor het aantal nabehandelingsdagen gehanteerd afhankelijk van de
milieuklasse. De classificatie sterkte-ontwikkeling van het beton is een afhankelijke van WCF en
cementklasse. De relatie van nabehandeling met waterbindmiddelfactor (WBF) en/of andere
cement/bindmiddelcombinaties hebben in CUR aanbeveling 31 nog geen intrede gedaan.
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NEN 6722 VBU (2002)

Op basis van gemeten sterkte-ontwikkeling
De opvolging van de NEN 6722 VBU van 2002 [6] neemt de methodiek van CUR-Aanbeveling 31 deels over.
De ontwikkeling van de betonkwaliteit wordt gebaseerd op de kubusdruksterkte in het oppervlak tot minimaal
50% van de voorgeschreven sterkteklasse. De sterkte kan worden bepaald middels de gewogen rijpheid
i.p.v. karakteristieke kubusdruksterkte. Voor het bepalen van de betonsterkte aan het oppervlak zijn diverse
mogelijkheden genoemd. Indien gebruik gemaakt wordt van de gewogen rijpheidsmethode dient de
temperatuur op 10 mm onder het oppervlak gemeten worden.
Op basis van minimum aantal voorgeschreven dagen
Tevens bestaat de mogelijkheid om op basis van classificatie van de sterkte-ontwikkeling van het beton en
de temperatuur van het betonoppervlak het minimum aantal nabehandelingsdagen vast te stellen. Voor de
classificatie van de sterkte-ontwikkeling van het beton wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen de
2-daagse en 28-daagse gemiddelde kubusdruksterkte (r-klasse aanduiding), verkregen vanuit een
geschiktheidsonderzoek of zijn gebaseerd op eerdere gegevens van beton met een gelijkwaardige
samenstelling/prestatie.

2.6

EN 13670 (2009)

Op basis van sterkte-ontwikkeling
In de op dit moment (2018) geldende EN 13670 [7] wordt in het normatieve deel onderscheid gemaakt in
nabehandelingsklassen, die uitgaan van nabehandeling tot een oppervlaktesterkte van het beton die 35, 50
of 70% van de gespecificeerde karakteristieke druksterkte bedraagt. Het beton moet dus conform deze klasse
worden nabehandeld. Echter, het is kennelijk vrij om te interpreteren welke klasse hiervoor gekozen mag
worden. De nabehandelingsklasse moet in de uitvoeringsspecificatie worden voorgeschreven.
De genoemde nabehandelingsklasse wordt afhankelijk gesteld van de ontwikkeling van de eigenschappen
specifiek in het betonoppervlak (max. 10 mm vanaf het oppervlak gemeten). Deze moet zijn aangegeven in
de uitvoeringspecificaties, waarbij aanvullende voorwaarden mogen worden gesteld. In art. 8.5 lid 8 is
aangegeven dat in de uitvoeringsspecificatie speciale eisen voor nabehandeling (nabehandeling tot meer
dan 70%) mogen worden gegeven.

Aanbevelingen over de wijze waarop moet worden nabehandeld, hoe de eigenschappen van het
betonoppervlak bepaald kunnen worden of de minimale duur van nabehandeling worden verder besproken
in het informatieve deel van de norm (bijlage F). Het informatieve deel maakte voor het verschijnen van NEN
EN 13670 normatief onderdeel uit van NEN 6722 VBU.
Op basis van minimum aantal voorgeschreven dagen
Alternatief is dat de nabehandelingsdagen worden afgeleid van de r-klasse (sterkte ratio criterium) (zie tabel
1), temperatuur beton en nabehandelingsklasse. In deze tabel komt de klasse zeer traag (r≤0,15) niet voor
in tegenstelling tot de NEN-EN 206, waar dit wel het geval is. In een voetnoot wordt wel aangegeven dat voor
deze mengsels in de uitvoeringsspecificaties aanvullende eisen opgenomen moeten worden en wordt
verwezen naar NEN-EN 206 [7].
Tabel 1:
r-waarde
r≥0,50
0,50>r≥0,30
0,30≥r>0,15

r-klasse-aanduiding volgens NEN EN 13670
Classificatie
Snel
Gemiddeld
Traag

Opmerking 1: Slechts een beperkt deel van de voorgeschreven nabehandeling is normatief in de EN
13670; het uitvoerende deel is informatief.
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Opmerking 2: Ontwerp NEN 8670 gaat over ‘Het vervaardigen van betonconstructies’ in aanvulling op de
Europese norm.

3

Nabehandeling cement/bindmiddel combinaties vanuit huidige regelgeving

Om concreet te bekijken wat het effect van cement/bindmiddel combinaties is op de r-klasse en bijbehorende
nabehandelduur wordt er gebruik gemaakt van de sterkteontwikkeling verkregen uit onderzoek aan de
sterkte-ontwikkeling van mortelprima’s. Navolgende tabel geeft de sterkte-ontwikkeling van diverse
bindmiddelcombinaties (bijlage 1) weer en het effect ervan op de bijbehorende classificatie conform NEN EN
13670. Deze zijn bepaald op standaard mortelprisma’s met een WBF=0,50 waarbij in het onderzoek de
poederkoolvliegas eveneens volledig is meegerekend als bindmiddel. Het monster CEM III/B 42,5 N LH\SR
is afkomstig van ENCI productielocatie IJmuiden. Proefstukken geconditioneerd overeenkomstig EN 123902.
Druktesterkte van diverse bindmiddelcombinaties, bepaald met mortelprisma’s en
bijbehorende r-klasse aanduiding op basis van NEN EN 13670
Cement/bindmiddel
2d
7d
28d
ratio 2/28
r-klasse
aanduiding
100% CEM III/B
10,4
31,8
49,2
0,21
traag
90% CEM III/B+10% PKVA
8,4
29,6
48,9
0,17
traag
80% CEM III/B+20% PKVA
6,9
24,1
41,2
0,17
traag
70% CEM III/B+30% PKVA
5,1
20,2
36,0
0,14
zeer traag*
100% CEM I 52,5 R
46,3
50,0
67,6
0,69
snel
100% CEM I+25% PKVA
34,2
61,0
57,6
0,59
snel
*deze aanduiding komt niet als zodanig voor in de EN 13670 maar in de EN 206
Tabel 2:

Uit de resultaten in tabel 2 blijkt dat CEM III/B en de combinatie met 10-20% poederkoolvliegas als ‘traag’
geclassificeerd moeten worden. Deze bindmiddelcombinaties komen in de buurt van de classificatie ‘zeer
traag’. Op basis van de NEN EN 13670 kan de minimale nabehandelingsduur worden afgeleid, die voor
dergelijke bindmiddelsamenstellingen gehanteerd zouden moeten worden (zie tabel 3) indien niet de sterkte
op basis van rijpheid in het werk (lees in een constructieonderdeel op de bouwplaats) wordt gemeten.

Tabel 3:

Minimum aantal dagen nabehandeling voor bindmiddel combinatie CEM III/B met 10-20%
op basis van regelgeving (EN 13670 of NEN 6722) en afgeleide r-klasse.
Temperatuur
EN 13670
NEN 6722
betonoppervlak
3 (50%)*
4 (70%)*
Dagen:
Dagen:
Dagen:
t≥25
3.5
6
2
25>t≥15
7
12
3,5
15>t≥10
12
21
7
10>t≥5**
18
30
10
* in EN 13670 wordt onderscheid gemaakt in nabehandelingsklassen
**Bij temperaturen lager dan 5 °C behoort de duur te worden verlengd met een periode gelijk aan de tijd
waarin de temperatuur lager was dan 5 °C.
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Evaluatie

De regelgeving ten aanzien van nabehandeling van beton heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld. De
nabehandelingsduur werd in eerst instantie (VBU 1974) simpelweg gesteld op minimaal 1 week. In de VBU
1988 werd het afhankelijk gesteld van een vaste waarde voor de gemiddelde kubusdruksterkte (14 MPa) en
nu een percentage is van de karakteristieke druksterkte.
Vanaf 1993 (CUR-Aanbeveling) bestaat naast het bepalen van de sterkte-ontwikkeling, de mogelijkheid om
direct het minimum aantal nabehandelingsdagen af te leiden. In de praktijk wordt juist vaak rijpheid gemeten
in een pas gestort constructieonderdeel. In tabel 4 en 5 is e.e.a. samengevat. In tabel 5 is aangegeven welke
parameters daarbij in beschouwing genomen worden.
Tabel 4:
Criteria nabehandeling uitgaande van sterkte
Document
Criterium
Afhankelijk van:
NEN 3862
Stutech rapport 7
kubusdruksterkte Sterkteklasse B25 en milieuklasse 2
Voor B 25 (voorbeeld)
≥16 N/mm2
NEN 6722 1988
Gemiddelde
Vaste waarde
kubusdrukte
≥14 N/mm2
CUR-aanbeveling 31
Karakteristieke
In
de
berekening
gehanteerde
karakteristieke
kubusdruksterkte kubusdruksterkte
≥50%
NEN 6722 2002
Betonsterkte in Voorgeschreven sterkteklasse
het oppervlak
Gemiddelde kubusdruksterkte gemeten in het werk
≥50%
EN 13670
35, 50 en 70%
gekozen nabehandelingsklasse (normatief )
van
de
gespecificeerde
karakteristieke
druksterkte
Tabel 5:

Parameters voor beoordeling nabehandeling op basis van minimum aantal voorgeschreven
dagen
Document
Afhankelijk van:
NEN 3862
Vaste periode van 1 week; bij ongunstigere omstandigheden verlengen
Stutech rapport 7 B 25
Cementklasse, prefab/ter plaatse, omgevingstemperatuur
NEN 6722 1988
Niet van toepassing
CUR-aanbeveling 31
Bindmiddelklasse, betontemperatuur, zonneschijn, milieuklasse
NEN 6722 2002
r-klasse
NEN EN 13670
r-klasse, temperatuur beton en gekozen nabehandelingsklasse

Om een beeld te krijgen wat deze regelgeving nu concreet betekent, is voor een in tabel 1 gepresenteerd
mengsel, namelijk CEM III/B+10% poederkoolvliegas (een samenstelling zoals waarschijnlijk gebruikt voor
beton dat in het VFO onderzocht is), de minimaal vereiste nabehandeling in relatie tot de historische en
actuele regelgeving op een rij gezet (zie tabel 6).
Wanneer getoetst wordt aan NEN-EN 13670, ligt de keuze voor nabehandelingsklasse 4 meer voor de hand
dan klasse 3 bij een beoogde levensduur van minimaal 100 jaar. Op basis van sterkte-ontwikkeling varieert
deze tussen 5 en 12 dagen.
Op basis van het minimum aantal verhardingsdagen bedraagt de minimale nabehandelingsduur eveneens
12 dagen uitgaande van 20 graden verhardingstemperatuur (zie tabel 3).
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Tabel 6:

Overzicht minimum aantal dagen nabehandeling voor mengsel met CEM III/B+10%
poederkoolvliegas als bindmiddel, op basis historische en actuele regelgeving
Op basis van:
Bron
Opmerking
Minimum
Sterkte-ontwikkeling***
aantal dagen MPa of %
Geschat
aantal dagen*
NEN 3862
7
Stutech rapport 7
50%
5
Milieuklasse 2
NEN 6722 1988
14 MPa
2-3
CUR-aanbeveling 31
3-8
50%
5
Milieuklasse 2
NEN 6722 2002
2-10
50%
5
NEN 13670
12**
70%
12
nabehandelingsklasse 4
* geschat aantal dagen wanneer de minimale voorgeschreven percentage bereikt is, bepaald op basis van
ontwikkeling gemiddelde druksterkte. Zie bijlage 1.
** uitgaande van 20 graden oppervlaktetemperatuur
*** toetsing is uitgevoerd met gemiddelde prismadruksterkte
De methode van de gewogen rijpheid wordt in de praktijk gebruikt voor het volgen van de sterkte-ontwikkeling
van verhardend beton. Het is daarbij gebruikelijk om op verschillende plaatsen in de constructie
thermokoppels aan te brengen om zo een gemiddeld temperatuurbeeld van het verhardende beton te krijgen.
Omdat de temperatuur in de kern van het verhardende beton hoger ligt dan aan het oppervlak, geeft deze
gemiddelde waarde een overschatting van de rijpheid aan het betonoppervlak (refererende naar de eerder
genoemde 10 mm onder het oppervlak).
Opmerking: In de regelgeving wordt de voorgeschreven nabehandelingsduur niet direct gedifferentieerd
naar de aard van het bindmiddel (CEM I,CEM I+poederkoolvliegas, CEM III of CEM III+poederkoolvliegas).
Niet nagegaan kan worden in hoeverre dit een correcte benadering is. Impliciet wordt er in de norm vanuit
gegaan dat indien de sterkte-ontwikkeling vergelijkbaar is, de benodigde nabehandeling gelijk is en
daarmee onafhankelijk van het type bindmiddel.
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1. Inleiding
In opdracht van Vliegasunie heeft Fugro NL Land BV de spreidmaat, de druksterkte en de activiteitenindex en
de bindingstijd onderzocht van verschillende cominaties CEM I met SMZ vliegas en CEM III met hetzelfde SMZ
vliegas. Van alle combinaties is een activiteitenindex berekend ten opzichte van een 100 % CEM I mengsel of
van de 100 % CEM III mengsel.
De gebruikte producten in dit onderzoek waren:
CEM I:

Milke CEM I 52,5 R (normale testcement)

CEM III:

CEM III/B 42,5N LH/SR (verkregen via de firma Bruil)

Vliegas:

SMZ vliegas week 21 van 2018

2. Resultaten
2.1 Spreidmaat
Verhouding

Spreidmaat

Eenheid

CEM III

PKVA

CEM I

100

0

0

195

mm

90

10

0

203

mm

80

20

0

200

mm

70

30

0

203

mm

0

25

75

193

mm

0

0

100

192

mm

2.2 Druksterkte en Activiteitenindex
Verhouding
CEM III

PKVA

CEM I

100

0

0

90

10

80

1 daagse

2 daagse

7 daagse

28 daagse

druksterkte

druksterkte

druksterkte

druksterkte

Eenheid

10.36

31.77

49.23

N/mm

2

0

3.59
2.95

8.43

29.60

48.86

N/mm

2

20

0

2.25

6.88

24.07

41.18

N/mm

2

70

30

0

1.91

5.05

20.24

36.04

N/mm

2

0

25

75

20.16

34.17

50.04

57.59

N/mm

2

0

0

100

29.23

46.30

60.97

67.55

N/mm

2
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Druksterkteontwikkeling in tijd
80
70

Druksterkte in N/mm2

60
50

100 % CEM III
90 % CEM III + 10 % PKVA

40
80 % CEM III + 20 % PKVA
70 % CEM III + 30 % PKVA

30

75 % CEM I + 25 % PKVA
20

100 % CEM I

10
0
0

5

10

15

20

25

30

Dagen

Verhouding

Eenheid

activiteitenindex

CEM III

PKVA

CEM I

1 daagse

2 daagse

7 daagse

28 daagse

90

10

0

82

81

93

80

20

0

63

66

76

70

30

0

53

49

0

25

75

69

74

64

73
84
99

%
%
%

82

85

%

2.3 Bindingstijd
Begin binding

Einde binding

100 % CEM III

240

345

Minuten

90 % CEM III en 10 % SMZ

250

375

Minuten

80 % CEM III en 20 % SMZ

265

385

Minuten

70 % CEM III en 30 % SMZ

295

> 420

Minuten

De CEM I varianten zijn niet onderzocht in deze bindingstijdanalyses omdat die uit regulier onderzoek al bekend
zijn.
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