TECH NOTE

Lange termijn filtratie- en scheidingsprestaties
van geweven en niet-geweven geotextiel
Installatieschade van geweven en nietgeweven geotextiel

Geotextielen worden vaak gebruikt om het
basismateriaal te versterken of om een goede
scheiding van de ondergrond en de basislaag te
waarborgen en het oppompen van fijne
gronddeeltjes te voorkomen. Deze technische nota
beschrijft de verandering van de filtratieen scheidingsprestaties van verschillende soorten
geotextielen op de lange termijn.
(1)

Filtratie- en scheidingsfunctie van geotextielen

Deze geotextielen worden meestal toegepast in gebieden
waar ze water moeten doorlaten, maar moeten verhinderen
dat fijne deeltjes ook door het materiaal gaan. Het is dus
belangrijk dat het materiaal een goede waterdoorlatendheid
vertoont, evenals voldoende weerstand tegen het
samenklitten van fijne deeltjes. Naast een langdurige
filtratiestabiliteit is het product ook bedoeld om beweging
van fijne deeltjes van de ene naar de andere gescheiden
laag te voorkomen.

Geweven geotextielen
Geweven geotextielen bestaan uit polypropyleen bandjes
die worden geweven. Door deze techniek bieden geweven
geotextielen betere treksterkte-eigenschappen, een goede
versterking van de grond en vormen ze een bruikbare
scheidingslaag. Hun drainagemogelijkheden echter zijn
beperkter, vanwege de bijna uniforme poriegrootte die in de
verkeerde bodemomstandigheden kan leiden tot
verstopping van de poriën. Ze zijn minder taai (lage energieabsorptie en rek) in vergelijking met niet-geweven producten,
waardoor falen van het materiaal eerder kan optreden en
het materiaal geen grote verplaatsingen in de
bodemstructuur kan verdragen. Daarom zijn geweven
geotextielen niet geschikt onder hoekig materiaal of over
zachte grond, omdat ze gevoeliger zijn voor beschadiging
tijdens installatie waardoor de scheidingsfunctie kan worden
vernietigd.

Lichtgewicht geweven
geotextiel

Vernaald niet geweven
geotextiel

Niet-geweven geotextielen
Niet-geweven geotextielen worden gemaakt door het
thermisch binden en vernaalden van korte synthetische
vezels. Deze geotextielen hebben een lagere treksterkte,
maar daarentegen is hun waterdoorlatendheid hoger dan
geweven producten. Niet-geweven geotextielen bieden een
bijna perfecte scheiding en filtratie als hun ontwerp is
aangepast aan de grond. De 3D-matrix van vezels en
variërende poriegrootte betekent dat de gronddeeltjes zich
in de vezelmatrix kunnen verplaatsen maar verstrikt raken en
natuurlijke filters vormen die ervoor zorgen dat andere
deeltjes niet passeren, terwijl ze toch de permeabiliteit
behouden. De hogere energieabsorptie en verlenging
betekenen dat ze geschikt zijn voor plaatsing zelfs onder
rotsbewapening. Bovendien verliezen ze in de loop van tijd
minder initiële sterkte en hun hogere taaiheid maken een
hogere rek mogelijk vooraleer ze breken. Bovendien is dit
materiaal gemakkelijker te snijden en te verwerken.

(2)
Prestatievermindering van geotextielen door
beschadiging tijdens installatie.
Om het gedrag van verschillende geotextielen bij
installatieschade te evalueren, werd een interne veldtest
opgesteld om de resterende mechanische eigenschappen
te meten na installatieschade van verschillende geweven en
niet-geweven doeken.
Er zijn verschillende factoren bekend die het niveau van
installatieschade aan geotextiel beïnvloeden.

Deze omvatten:
Type geotextiel en eigenschappen
Installatiemethode
Materiaalgrootte en vorm van het granulaat
(korrelverdeling, ronde of scherpe rand)

Methode van bijvullen van het granulaat en liftdikte

Verdichtingsmethode, gebruikte apparatuur

Externe penetraties achteraf (inspectiepennen,
stangen, funderingspalen, verticale drains, enz.).
Om een redelijke spreiding van resultaten te verkrijgen,
werden zeven verschillende producten (vijf niet-geweven en
twee geweven) getest:
5 verschillende nonwovens:
 Eenheidsgewicht: 100 – 120 g/m2
 Treksterkte : 8 – 9 kN/m
 CBR: 1,2 – 1,6 kN
2 verschillende wovens:
 Treksterkte: 12 – 16 kN/m
 CBR: 1,8 – 1,9 kN
Twee stalen werden genomen van elke doek, een
installatiestaal en een controlestaal.
De stalen waren minimaal één meter breed en twee meter
lang. Van elk geïnstalleerd staal werden 2 * 6 kleinere stalen
genomen voor het meten van treksterkte en rekproef (MD en
CMD volgens EN ISO 10319) en 2 * 4 kleinere stalen voor het
testen van CBR (volgens EN ISO 12236).




Veldtest testopstelling
Het testgebied op een woningbouwlocatie in het VK, werd
klaargemaakt door vegetatie op te ruimen, stenen los te
maken en te egaliseren op een redelijk stevige en droge
ondergrond van klei. De zeven geotextielstalen werden vlak
geïnstalleerd, naast elkaar, in brede stroken van telkens 1
meter . De geotextielen werden omsloten door
vastgemaakte houten latten om zo een 2 meter brede
doorgang te maken voor het aanbrengen van het
aggregaat.

Aggregaat vulling op geotextiel stalen

Het gekozen aggregaat was een algemeen gebruikt type
aggregaat voorgeschreven bij snelweg infrastructuurwerken
(SHW, type 1 materiaal). Het aggregaat werd vanaf een
hoogte van 1,5 meter op elk doek gestort en daarna voorzichtig verspreid met behulp van een spade om een consistente, niet-compacte dikte van 140 mm over de volledige
oppervlakte te bekomen. Vervolgens werd verdichting van
de aggregaatlaag bereikt door een Bomag 120AD dubbele
walsverdichter drie maal over het testgebied te laten lopen,
waardoor de agregaatlaag werd verdicht tot een diepte
van ongeveer 125 mm.
Vervolgens werd het aggregaat zorgvuldig verwijderd van
de geotextielstalen, om ervoor te zorgen dat geen verdere
schade kon worden veroorzaakt. De eerste 25-50 mm van
het samengeperste aggregaat werd weggeschraapt door
een mechanische graafmachine en de rest werd voorzichtig
met de hand weggeschept. Zowel de controlestalen als de
overige stalen werden vervolgens zonder excessieve druk of
overmatig vouwen verpakt in doorzichtige plastic zakken en
vervolgens in een kartonnen doos geplaatst voor verzending
naar het geotextiel testlaboratorium.
Laboratorium testen
Indexonderzoek werd vervolgens in het laboratorium afgerond op alle stalen om een indicatie te geven hoe een typische installatiemethode de belangrijke mechanische eigenschappen van de producten met betrekking tot treksterkte
en CBR beïnvloedt.
Analyse en aanbevelingen

Alle producten vertonen een vermindering van de
treksterkte in een of beide van hun belangrijkste ladingsdragende richtingen.

De gemiddelde sterktevermindering van een nietgeweven geotextiel na installatie bedroeg 12,5%.

De gemiddelde sterktevermindering van een geweven geotextiel na installatie was veel hoger: 37,5%.

Aggregaat verdichting met Bomag 1200AD roller
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Geweven geotextielen kenden een veel grotere %



vermindering in trekverlenging na installatie dan de
niet-geweven producten.
De gemiddelde CBR-sterktevermindering na installatie was 10% voor non-wovens en 40% voor weefsels.

Conclusie: de resultaten wijzen erop dat de doorsnee nietgeweven geotextielen beter bestand zijn tegen sterkteverlies door installatie dan de doorsnee weefsels. Bovendien
behouden niet-geweven doeken hun rekvermogen na
installatie beter dan weefsels.
(3) Andere onderzoeken
Om het onderwerp nog beter te begrijpen, werden ook
andere onderzoeken die werden uitgevoerd op verschillende geotextielen geanalyseerd. Een onderzoek naar
vervorming en beschadiging van niet-geweven geotextielen onthult een duidelijke overeenkomst tussen initiële
spanningsstijfheid en vervorming na cyclische belasting. Dit
betekent dat doeken met een hogere initiële stijfheid
minder goed kunnen verlengen. (A. Watn et al, 1988)
Een tweede onderzoek toont een sterke relatie tussen energieabsorptiecapaciteit en geotextielprestaties. De energie-absorptiecapaciteit wordt in het artikel gedefinieerd
als het product van de treksterkte vermenigvuldigd met de
rek bij maximale belasting. Daarnaast analyseert dit
onderzoek tal van factoren die installatieschade veroorzaken, wat leidt tot verlies in treksterkte op lange termijn. Er
werden twee geotextieleigenschappen gevonden die het
meest met installatieschade correleerden.

Zowel het gewicht van het doek als het energieabsorptievermogen hebben een grote invloed op de installatieschade. Deze factoren werden bewezen onafhankelijk
van het productieproces of de fysieke structuur. Omdat geotextielprestaties sterk afhankelijk zijn van installatieschade,
tonen de resultaten aan dat behalve treksterkte ook de rek
bij maximale belasting een sleutelrol spelen hoe het materiaal op lange termijn zich gedraagt. (R. Diederich, 2000).
Twee andere onderzoeken vertonen vergelijkbare patronen.
Ze beweren dat niet-geweven doeken minder gevoelig zijn
voor installatieschade. Er wordt ook gesteld dat het
gemiddelde treksterkteverlies van niet-geweven doeken 8,5
procent bedraagt, hetgeen goed overeenkomt met de
waarde verkregen uit de interne test van hoofdstuk (2).
(C.V.S. Benjamin et al., 2008) (M.P. Lopes en M.L. Lopes,
2013).
(4)
Conclusie
Zowel geweven als niet-geweven doeken hebben talrijke
voordelen. Geweven doeken hebben gewoonlijk een
hogere treksterkte per gewichtseenheid. Hierdoor kunnen ze
een oplossing bieden voor grondwerken waar grondversterking noodzakelijk is. Toch is er ook een nadeel. Naast hun
hogere treksterkte, is hun rekvermogen (en energieabsorptie) lager dan niet-geweven doeken.
Dit geeft dan weer een voordeel voor niet-geweven geotextiel. Door hun hoger rekvermogen, zijn ze beter bestand
tegen installatieschade. Hierdoor kunnen ze initiële sterkte
en originele materiaalkwaliteit beter behouden.
Omdat ze meestal zorgen voor filtratie en scheiding, heeft
de oorspronkelijke structuur van het doek, naast de treksterkte, eveneens een sleutelrol bij lange termijn prestaties.
Een bandje in een lichtgewicht geweven doek wordt met
name door hoekige vulling gemakkelijk doorgesneden,
waardoor één of zelfs een reeks gaten in het weefsel
achterblijft of het weefsel eenvoudig rond de perforatie
wordt geopend, aangezien er geen sterkte meer is in het
knooppunt. In beide gevallen tast dit de scheidingsfunctie
aan. De 3D-matrix van vezels in een niet-geweven materiaal
wordt niet gemakkelijk gesneden of doorboord, maar in de
plaats daarvan vervormd en verlengd rond elke indringing,
terwijl de porositeit en doorlaatbaarheid gehandhaafd blijft,
hetgeen betere prestaties in situ waarborgt. Aldus blijken
niet-geweven producten een voordeliger oplossing te zijn
voor de meeste scheidings- en filtratietoepassingen.

Er is een overduidelijke correlatie tussen schade en energieabsorptie van het
product. Het is duidelijk te zien dat met een laag energieabsorptieniveau de
producten aanzienlijke schade vertonen, terwijl de geotextielen met hoge
energieabsorptie de omstandigheden zonder grote schade overleefden. (R.
Diederich, 2000)
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De informatie in deze technische nota geeft de beste kennis weer op het
moment van publicatie. Het document kan worden gewijzigd op grond
van nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde voorbehoud is van
toepassing op de eigenschappen van de beschreven producten. Er
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor resultaten verkregen door
gebruik van de producten en de informatie.
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