
Polymeer verlengt levensduur beton
Een polymeer bereid uit afvalwater met kleideeltjes verlengt de levensduur van beton met twintig jaar.

Het polymeer met nanokleideeltjes ontstaat wanneer stukjes klei ultrasoon worden oplost in water. De kleiplaatjes zijn schijfjes van
een nanometer dik met een diameter tussen 100 en 500 nanometer. Door de onzichtbaar kleine, maar ondoordringbare schijfjes, in
een polymeer te binden ontstaat een nanocoating die goed van pas kan komen in de betonindustrie. Dit blijkt uit onderzoek op TU
Delft.

Uitharden beton
Beton moet namelijk niet drogen maar uitharden: een
proces dat tot 28 dagen in beslag kan nemen. Voor dat
uitharden is het van groot belang dat er voldoende water
in het betonmengsel (grind, zand, cement en water)
aanwezig is. Naarmate de buitenkant van het beton
uitdroogt, vormen zich scheurtjes in het oppervlak.
Daardoor kunnen water, zout of andere stoffen later sneller
en dieper doordringen tot de ijzeren wapening van het
beton. Dit is ook de reden waarom op warme dagen vers
gestort beton nat wordt gehouden of wordt afgedekt of
wordt voorzien van een waterafstotende laag.

Nanokleideeltjes
Door gebruik te maken van een polymeer met
nanokleideeltjes moet de waterdamp uit het beton een lange omweg maken, om de kleischijfjes heen, om zich een weg naar
buiten te banen zodat er langer voldoende water in het uithardende beton aanwezig blijft. Vanwege de in water opgeloste
nanodeeltjes moet het polymeer op waterbasis (hydrofiel) zijn. Alginaat is een natuurlijk hydrofiel polymeer dat gewonnen wordt uit
zeewier. Het hoofdbestanddeel alginezuur is, net als zetmeel, een polysaccharide. Snel hardend, goedkoop en niet-toxisch wordt
het in de voedingsindustrie gebruikt als verdikkingsmiddel, door de tandarts om gebitsafdrukken te maken en op de eerste hulp
als wondverband.

Waterafdichtend
Daar is nu dus een gebruik bijgekomen: als waterafdichtende laag op uithardend beton waardoor het beton minimaal twintig jaar
langer meegaat. De polymeervorming is te verklaren met de aanwezigheid van calcium in het cement. Doordat calcium
tweewaardig is, linkt het twee alginezuurmoleculen aan elkaar waardoor zich een gesloten netwerk vormt dat de kleiplaatjes
samenbindt tot een waterdichte laag.
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