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Inleiding
Geokunststoffen kunnen gebruikt worden in toe-
passingen waarbij een minimale levensduur van 
de constructie een ontwerpeis is. Te denken valt 
dan aan toepassing als wapening in keermuren 
of wegconstructies, in dijken en bijvoorbeeld bij 
afdichting van stortplaatsen. Dit betekent dat 
het geokunststof ook een minimale levensduur 
moet hebben. 
Hoe kan je dit bereiken, hoe kan je de geokunst-
stoffen testen en hoe moet je deze eis in het ont-
werp verwerken? Tijdens recente CUR projecten 
bleek dit een onderwerp waar betrekkelijk wei-
nig in Nederland van bekend was.

Publicatie
Een CUR commissie, C 187, startte met de op-
dracht na te gaan welke kennis hierover inter-
nationaal  gepubliceerd was. Vervolgens maakte 
de commissie een leidraad  voor het beantwoor-
den van de vragen. Het resultaat is een boek: 
“Durability of Geosynthetics” geschreven door 
internationale experts op dit gebied: Dr. John 
Greenwood en Dr. Hartmut Schröder. Wim Vos-
kamp heeft de  redactie verzorgd en het gedeelte 
over de praktische toepassing voor het ontwerp 
geschreven.

De publicatie behandelt de verschillende ver-

ouderingsprocessen en afbraakmechanismen, 
de testen die kunnen worden gebruikt voor het 
meten van de gevolgen van veroudering op lange 
termijn en de methoden voor de evaluatie van de 
testresultaten. Er zijn aparte hoofdstukken per 
mechanisme, met name wordt er geconcen-
treerd op het beoordelen van producten voor 
een gebruiksduur (of ontwerplevensduur) van 
100 jaar.
De publicatie is bedoeld voor gebruik door civiel 
ingenieurs met beperkte kennis van chemische 
technologie of polymeertechnologie en die de 
levensduur van een geokunststof moeten con-
troleren. Het boek is door een aantal deskundi-
gen in een peer reviewing proces beoordeeld en 
goedgekeurd. 

Het 275 pagina grote rapport CUR 243 “Durability 
of Geosynthetics” is in eerste druk te downloaden 

Figuur 2  - kruiptest
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Figuur 1  - stress-rupture lijn; hiermee kan de  maximale belasting bepaald worden t.g.v. kruip
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van de SBRCUR website. De tweede druk met een 
uitbreiding op het gebied van geomembranen is 
in voorbereiding en zal eind 2014 als boek ver-
schijnen bij de uitgever Taylor & Francis.
De Nederlandse bewerking van het eerste deel 
van het boek dat een overzicht geeft van de af-
braakmechanismen en te volgen ontwerpproce-
dures met reductiefactoren en default values is 
apart verkrijgbaar via SBRCUR. 

Levensduur
In dit artikel wordt een globaal overzicht gege-
ven van hoe de levensduur van geokunststoffen 
wordt bepaald en hoe het verwerkt kan worden 
in het ontwerp. Voor meer details wordt verwe-
zen naar het rapport CUR 243 Durability of Geo-
synthetics.

De levensduur van geokunststoffen wordt be-
paald door verschillende factoren, o.m.:

 -  Het polymeer waarvan de geokunststof  
gemaakt is:

 - Polyester (PET)
 - Polypropyleen (PP)
 - Polyethyleen (PE)
 - Polyamide (PA)
 - Polyvinylalcohol (PVA)

  De polymeren hebben verschillende chemi-
sche samenstellingen en reageren daarom 
verschillend op de omgevingsfactoren.

 -  Additieven die aan het basis polymeer toe-
gevoegd worden zoals antioxidanten, carbon 
black (roet), thermische stabilisatoren en / of 
andere additieven met specifieke eigenschap-
pen. Dit wordt gedaan om de eigenschappen 
van het polymeer te verbeteren. Het toevoegen 
van enkele procenten van een speciaal additief 
kan grote effecten op de levensduur van een 
geokunststof hebben.

-  Omgevingsfactoren: 
  Geokunststoffen kunnen op verschillende ma-

nieren toegepast worden: in of boven de grond, 
onder of boven water of op de waterlijn. De in-
vloedsfactoren voor de levensduur zijn dus:

 - Temperatuur van de grond
 -  Permanent droog of onder water of zo nu en 

dan nat door regenval of installatie op de  
waterlijn

 - Grondsoort en deeltjesgrootte
 - Installatiemethode
 - Chemische samenstelling van de grond
 -  Intensiteit van de UV straling

-  Belastingen die uitgeoefend worden op het 
geokunststof

  -  korte duur, zoals bijvoorbeeld beschadiging 
tijdens inbouw, trek- of drukbelasting tijdens 
installatie enz.

  -  lange duur, zoals permanente belastingen 
resulterend in kruip o.i.v. trek- of drukbelas-
ting.

Afbraakmechanismen
De belastingen en omgevingsfactoren  kunnen 
leiden tot langzame afbraak van het polymeer.
De belangrijkste afbraakmechanismen van geo-
kunststoffen, aangebracht in de grond, zijn:

1. Kruip onder invloed van trekkrachten 
De mechanische belasting kan een in de tijd 
doorgaande rek veroorzaken, ook wel kruip 
genoemd. Na een zekere tijd zal het materiaal 
breken. Er is een relatie tussen de belasting, 
de rek en de tijd tot het breekt. Deze relatie is 
voor elk polymeer anders. In figuur 1 wordt dat 
weergegeven. Bij een belasting van 70% van de 
korte-duur sterkte bezwijkt het materiaal in dit 

voorbeeld binnen 10 – 100 uur. Bij een belasting 
van 60% van de korte-duur belasting zal het 
materiaal bezwijken na 1.000 - 10.000 uur. Door 
te extrapoleren kan men de lange-duur sterkte 
bepalen voor 1.000.000 uur of 114 jaar. De maxi-
mum extrapolatiestap is aan regels gebonden.
 
De punten in de grafiek in figuur 1 kunnen be-
paald worden door lange-duur testen uit te voe-
ren, waarbij het geokunststof met een bepaalde 
belasting belast wordt en waarbij de verande-
ring in rek en het tijdstip van bezwijken bepaald 
worden. De testopstelling is in figuur 2 weerge-
geven.
 
2. Langzame chemische afbraak als gevolg van 
reacties van het polymeer met zuurstof, water of 
in de grond opgeloste stoffen. 
De belangrijkste zijn:

2.1. Oxidatie
Aan polypropyleen en polyethyleen worden spe-
ciale chemische stoffen toegevoegd, zogenaam-
de antioxidanten, die oxidatie tegengaan. Op 
lange termijn worden deze antioxidanten ver-
bruikt, lossen op of worden ineffectief, waardoor 
het oxidatieproces begint.
De afbraak van gestabiliseerde polyolefinen (PP 
en PE) kan in drie stadia verdeeld worden:
-  De tijd waarin het antioxidant verbruikt wordt
- De tijd waarin het oxidatieproces opstart

Het rapport CUR 243 “Durability of Geosynthetics” geeft een overzicht 
van de huidige kennis op het gebied van de levensduur van Geokunststof-
fen. Het beschrijft de degradatie mechanismen die op kunnen treden 
onder invloed van de gebruiksomstandigheden. Het geeft een overzicht 
van de testmethoden en beschrijft de manier waarop de resultaten 
geëvalueerd kunnen worden en de minimale levensduur bepaald kan 

worden. Ook wordt beschreven hoe de levensduur, bijvoorbeeld door het 
toevoegen van bepaalde stoffen aan het polymeer, vergroot kan worden. 
Het doel is de relevante kennis op het gebied van polymeren toeganke-
lijk te maken voor ontwerpers. Er is naast dit Engelse rapport, ook een 
Nederlandse bewerking van het toepassingsgedeelte beschikbaar, beide 
verkrijgbaar via de SBRCUR website.

Figuur 3  - Drie stadia model van Hsuan & Koerner 1998 voor de oxidatie van HDPE geomembranen. 
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-  De tijd waarin de oxidatie plaatsvindt totdat 
een reductie van 50% van de mechanische ei-
genschappen bereikt is. 

De oventest en/of de autoclaaftest (figuur 4) 
kunnen gebruikt worden om langere levens-
duren van polyolefinen te bepalen. Het eerste 

en tweede stadium (figuur 3) kunnen bepaald 
worden op basis van de reductie van de stabili-
satorhoeveelheid , wat door middel van chemi-
sche analyse,  OIT(Oxidatie Inductie Tijd) of HP-
OIT (Hoge Druk Oxidatie Inductie Tijd) bepaald 
wordt. De Oxidatie Inductie Tijd (OIT) blijft in het 
eerste stadium (A) ongewijzigd. In het tweede 
stadium (B) neemt de OIT waarde progressief 
af, de mechanische eigenschappen blijven on-
gewijzigd. In het derde stadium (C) nemen de 
mechanische eigenschappen, zoals sterkte af. 
De testen kunnen bij verschillende temperatu-
ren uitgevoerd worden en met behulp van een 
Arrhenius analyse kan een extrapolatie van de 
tijd gemaakt worden voor de tijdstap naar een 
lagere temperatuur. 

Het oxidatie afbraakmechanisme wordt in het 
rapport in detail besproken, samen met de ver-
schillende testmethoden en de methode van 
evaluatie van de testresultaten en de bepaling 
van de verwachte levensduur

2.2. Hydrolyse
Hydrolyse ontstaat bij polyesters die in contact 

komen met water, dit is een heel langzaam 
proces dat afhankelijk is van de temperatuur. 
Bij polyamide kan zowel oxidatie als hydrolyse 
optreden. Als het polyester product een hoog 
moleculair gewicht heeft > 25.000 en een laag 
Carboxyl eindgroepengehalte, CEG < 30 meq/g, 
zal er nagenoeg geen degradatie plaatsvinden. 
Het polyester materiaal dat als wapening ge-
bruikt wordt in grondconstructies voldoet over 
het algemeen aan deze eis. Daarom is de sterk-
teafname als gevolg van hydrolyse beperkt.
De degradatie in natte omgeving vindt plaats in 
het gehele PET product. In een agressieve om-
geving met een zeer hoge pH waarde vindt de 
aantasting hoofdzakelijk plaats aan de opper-
vlakte. 

2.3. Chemische bestendigheid van geokunststof-
fen die uit meer dan één polymeer gemaakt zijn
Sommige wapeningsmaterialen bestaan uit 
garenbundels die omgeven zijn met een huid 
van een ander polymeer of strips gemaakt uit 
2 verschillende polymeren. Het kernmateriaal 
fungeert dan als wapeningsmateriaal en de huid 
heeft als functie het last dragende deel te be-

Figuur 4  - links een schematische weergave van een autoclaaf gebruikt voor 
de bepaling van het effect van oxidatie, rechts autoclaaf testapparaten

Figuur 5  - PET-strip (8 mm x 0,8 mm) voor (on-
der) en na (boven) 4 jaar onderdompeling in een 
verzadigde kalk oplossing bij 50oC
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LEVENSDUUR VAN GEOKUNSTSTOFFEN

schermen tegen installatieschade of chemische 
aantasting. In dit geval worden de bestendig-
heidsproeven (kruip, chemische bestendigheid 
en mechanische beschadiging) op het gehele 
product uitgevoerd, waarbij tevens nagegaan 
wordt of de huid voldoende bestendig is tegen 
oxidatie en voldoende hecht aan de kern. Hier-
door hoeven er, behalve de later beschreven 
reductiefactoren, geen extra reductiefactoren 
toegepast te worden.

3. Kruip door samendrukking
Drainagematten kunnen samengedrukt worden. 
Dit leidt tot een vermindering van het afvoerver-
mogen.  
 
De drainagemat bestaat uit 2 vliezen met een 
open structuur ertussen als afstandshouder. De 
vliezen kunnen gedeeltelijk in de kern gedrukt 
worden of de kern kan in de loop der tijd samen-
gedrukt worden. In beide gevallen zal dit leiden 
tot vermindering van het afvoervermogen. Dit 
lange-duur effect kan bepaald worden door lan-
ge-duur testen uit te voeren en extrapolatie van 
de resultaten (Figuur 8). Ook kan getest worden 
bij verschillende temperaturen om een versnel-
ling van het tijdseffect te krijgen.

Een voorbeeld van het resultaat van de testen 
wordt weergegeven in figuur 10.
 
4. Chemische veranderingen in bentoniet
Bentonietmatten kunnen beschadigen of verou-
deren als gevolg van schuifkrachten en chemi-
sche veranderingen in de klei of bentoniet vul-
ling. Ook kunnen de geotextiel elementen in de 
bentonietmat zelf afbreken.

5. Biologische aantasting
Sommige geokunststoffen kunnen aangetast 
worden door knaagdieren, wortels van planten 
of micro-organismen.

6. Schade tijdens de installatie van de 
geokunststof. 
Voor het bepalen van het verlies van bijvoor-
beeld sterkte van de geokunststof tijdens de 
inbouw wordt meestal gebruik gemaakt van 
performance testen met het te gebruiken aan-
vulmateriaal. Later wordt de geokunststof weer 
uitgebouwd en het verlies aan sterkte vastge-
steld. Dit wordt in het ontwerp meegenomen als 
een extra reductiefactor.

In de publicatie worden deze voorspelbare vor-
men van afbraak, besproken. De snelheid waar-
mee afbraak kan optreden wordt aangegeven en 
ook worden de versnelde testen besproken die 
gebruikt worden om een voorspelling te doen 
over de levensduur. 

Ontwerpfilosofie
De ontwerpeis is:

Om er zeker van te zijn dat gedurende de hele 
levensduur de vereiste ontwerpwaardes van 
bepaalde eigenschappen geleverd kunnen wor-
den, moeten de waardes van die eigenschappen 

Figuur 6  - Horizontale toepassing van een 
drainmat

Figuur 7  -  Verticale toepassing van een drainage 
materiaal, bijvoorbeeld achter een keerwand

Figuur 9  - Schematische weergave van een draintester

Figuur 8  - Lange-duur testen van 
een drainage mat Br
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De verwachte lange-duur waarde van 
een eigenschap van een geokunststof 
moet groter zijn dan vereiste lange-duur 
ontwerpwaarde voor de eigenschap (volgend 
uit het ontwerp)
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aan het einde van de levensduur groter dan of 
gelijk zijn aan de ontwerpwaardes. Met andere 
woorden, aan het einde van de ontwerplevens-
duur van de constructie moet de geokunststof 

nog voldoen aan alle ontwerpeisen. In figuur 11 
wordt dit aangegeven met de blauwe lijn die bo-
ven de vereiste ontwerpwaarde ligt bij tontwerp, 
de ontwerplevensduur. 

De waarde van een eigenschap kan gedurende 
de levensduur van een geokunststof verande-
ren. Bijvoorbeeld de sterkte kan afnemen door 
chemische processen of door kruip van het po-
lymeer. Dit is in figuur 11 aangegeven met de 
blauwe lijn. De totale afname van de waarde van 
de eigenschap wordt in het ontwerp verdiscon-
teerd door middel van een reductiefactor op de 
korte-duur (index)waarde van de eigenschap. In 
de figuur wordt de korte-duurwaarde of index-
waarde op tijdstip t = 0 aangegeven met 100%. 

Reductiefactoren
De afname van de waarde van de eigenschappen 
gedurende de gebruiksduur wordt in het ont-
werpproces verdisconteerd door toepassing van 
reductiefactoren voor elk afbraakmechanisme.  
De lange-duur waarde, dat is dus de minimum 
ontwerpwaarde van een eigenschap gedurende 
de gebruiksduur, wordt bepaald door de korte-
duur waarde, die bepaald wordt met de index-
testen te delen door een reductiefactor. 

Een reductiefactor dekt dus de verwachte verande-
ring van een eigenschap gedurende de ontwerple-
vensduur en in de gebruiksomstandigheden.

De totale reductiefactor wordt bepaald door de 
verschillende reductiefactoren die op die eigen-
schap van toepassing zijn met elkaar te verme-
nigvuldigen.
Reductiefactoren zijn altijd gekoppeld aan de 

lange-duur waarde = index (korte-duur) 
waarde / totale reductiefactor

Figuur 10  - Kruip door samendrukking van een drainagemat onder 4 verschillende belastingen. 
Deze kruip leidt tot vermindering van de dikte van de mat en daarmee tot verlaging van het afvoer-
vermogen in de tijd.

Figuur 11  - Waardes van eigenschappen gedurende de vereiste levensduur. Toepassing van reductiefactoren op de indexwaarde om de lange-duur 
eigenschap te bepalen voor het geval dat de verwachte levensduur van het materiaal langer is dan de vereiste levensduur
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omstandigheden waaronder het geokunststof 
ingezet wordt,  zoals levensduur,  omgevings-
temperatuur, zuurgraad, etc. 
Er kunnen verschillende reductiefactoren ge-
bruikt worden in de berekening van de lange-
duur sterkte:
RFCH :  reductiefactor chemische effecten 

(oxidatie of hydrolyse)
RFWE :   reductiefactor voor UV en  

weersinvloeden
RFCR :   reductiefactor voor kruip
RFID :  reductiefactor voor installatie schade

Andere reductiefactoren die specifiek bij draina-
ge- of filtertoepassingen gebruikt worden zijn:
RFCH   Reductiefactor voor chemische 

afbraak   
RFPC   Reductiefactor voor dichtslaan door 

gronddeeltjes  
RFCR   Reductiefactor voor tijdsafhankelijke 

samendrukking van de kern (samen-
drukkingskruip)

RFIN   Reductiefactor voor tijdsafhankelijke 
indringing van gronddeeltjes

RFCC   Reductiefactor voor dichtslaan als 
gevolg van chemische processen

RFBC   Reductiefactor voor dichtslaan als 
gevolg van biologische processen

Oxidatie en UV / weersinvloeden worden uitge-
drukt in een maximaal te verwachten levens-
duur respectievelijk in een maximale tijd van 
blootstelling aan zonlicht.

Het rapport geeft ook veilige waardes voor de 
reductiefactoren (default values). Deze veilige 
waardes zijn bepaald op basis van evaluatie 
van gegevens van zeer veel producten en kun-
nen gebruikt worden indien geen verdere gege-
vens voorhanden zijn. Het zal duidelijk zijn dat 
toepassing van deze waardes leidt tot grotere 
veiligheden en daarmee hogere kosten, daarom 
wordt geadviseerd zoveel mogelijk uit te gaan 
van de gemeten testwaardes van het beoogde 
product. Meestal zal een leverancier deze waar-
den kunnen leveren bij zijn product.

LEVENSDUUR VAN GEOKUNSTSTOFFEN

In het specifieke geval van wapening kan een 
verlies aan sterkte ontstaan gedurende de le-
vensduur van de constructie. Sterkte (of eigen-
lijk sterkte bij lage rek: de modulus) is de kri-
tische eigenschap van een wapeningselement. 
Zonder sterkte van het wapeningselement  
zou de grondconstructie bezwijken. De sterk-
te vermindert in de tijd als gevolg van de in-
werking van verschillende mechanismen. Om 
dit te compenseren wordt de initiële (breuk) 
sterkte van het geokunststof verlaagd door 
toepassing van een aantal reductiefactoren die 
afhankelijk zijn van de spanningstoestand van 
het geokunststof en de omstandigheden waar-
onder het ingebouwd is. Deze factoren kunnen 
tijdsafhankelijk zijn.

ISO/TR 20432 definieert hen als: 
RFCH :  reductiefactor voor de omgeving, 

inclusief chemische en biologische 
afbraak effecten

RFWE  :   reductiefactor voor UV en  
weersinvloeden

RFCR  :   reductiefactor voor bezwijken  
door kruip

RFID   :   reductiefactor voor installatie 
schade

De reductiefactoren zijn groter dan 1,0 of, in-
dien geen afbraak verwacht wordt, gelijk aan 
1,0. Daarnaast wordt ook nog gerekend met 
een factor fs die het effect van onnauwkeu-
righeden afdekt. Al deze factoren worden met 
elkaar vermenigvuldigd om zo een factor te 
vormen waardoor de initiële sterkte gedeeld 
wordt zodat de lange-duur sterkte berekend 
kan worden.

Volgens ISO/TR 20432 wordt de karakteris-
tieke sterkte van een geokunststof geredu-
ceerd door de volgende 4 reductiefactoren en 
1 veiligheidsfactor. De Duitse, Nederlandse en 
Engelse equivalenten zijn in de bovenstaande 
tabel ook weergegeven.

Sterkte is niet hetzelfde als stijfheid. In veel 
wapeningstoepassingen wordt de vervorming 
van de constructie in gebruikstoestand gelimi-
teerd. Dit leidt tot een maximale rek tijdens de 
gebruiksduur van het geokunststof. In dit ge-
val moet naast de berekening van de sterkte 
met reductiefactoren ook een berekening van 
de maximale rek gemaakt worden. De maxi-
maal toelaatbare lange-duur sterkte kan door 
de maximale vervormingseis beperkt worden.

Voorbeeld van de bepaling van reductiefactoren.
Reductiefactoren voor wapeningstoepassingen

Tabel 1.5 - Reductiefactoren volgens ISO/TR 20432

ISO TR 20432 Nederland, 
Duitsland Engeland, BS8006 Degradatiemechanisme

ƒm111 Variatie in initiële sterkte

ƒm112 Alleen voor metaal wapening

RFCR A1 ƒm121 Kruip

RFID A2
ƒm211 (korte duur)
ƒm212 (lαnge duur) Installatie schade

A3 Verbindingen

RFWE
A4 ƒm22

UV en weersinvloeden

RFCH (USA: RFD) Chemische degradatie

A5
Speciale condities, 
bijv. Dynamische belasting

ƒs YM
ƒm122 (alleen voor 
extrapolatie van kruip)
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