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VOORWOORD 

Beton – ongewapend, gewapend of voorgespannen – is reeds decennia lang het 
belangrijkste bouwmateriaal gebruikt bij kunstwerken, gebouwen en wegenbouw. 
Om een degelijk beton te kunnen maken, is een grondige kennis van de beton-
technologie onontbeerlijk. 

De Beroepsvereniging voor Stortklaar Beton heeft daarom vanaf 1971 het Centrum 
voor Beroepsopleiding van de Betontechnologie opgericht. Dit opleidingscentrum 
gebruikte een tekst, die initieel werd opgesteld door diegenen die de opleiding zelf 
verzekerden.  Aldus was de basis gelegd van de eerste elementaire cursus beton-
technologie. Vrij vlug volgde een meer gespecialiseerde cursus betontechnologie. 

Bijna twintig jaar later, in 1990, nam de Belgische Betongroepering het initiatief om 
deze cursustekst te actualiseren en, in samenwerking met het Fonds voor Vakop-
leiding in de Bouwnijverheid, opnieuw te publiceren. In 1991 kwam een tweede 
uitgave tot stand. 

De derde uitgave in 1994 was een volledig herwerkte versie, aangepast aan de 
recentste evolutie in de betontechnologie, de normalisatie en de certificatie. 

In 1998 voelde men de noodzaak om een viertal hoofdstukken uit de uitgave van 
1994 te herwerken; deze herwerkte hoofdstukken werden als  “Complement 1998” 
gepubliceerd. 

De uitgave 1994 samen met het complement 1998 vormen de basis van het onder-
havig boek (2006). De laatste ontwikkelingen en recent verschenen of herziene 
normen zoals de NBN EN 206-1:2001 met de nationale aanvullende norm NBN 
B 15-001:2004 zijn erin verwerkt, zodat de inhoud van het boek actueel is. Deze 
uitgave richt zich tot iedereen die met beton bezig is en behoefte heeft aan beton-
technologische kennis en inzicht. Het doel van dit naslagwerk is het verschaffen 
van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en 
het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk, de controle en de 
duurzaamheid van beton komen uitvoerig aan bod. Een inleiding tot speciale 
betonsoorten werd niet vergeten waardoor het inzicht in “betonmogelijkheden” 
verruimd wordt  en de horizon verder open getrokken wordt voor nieuwe toepassin-
gen. Dit boek is vergelijkbaar met analoge initiatieven in de ons omringende landen 
en kan als cursus of als naslagwerk gebruikt worden. 

Mede in naam van de Belgische Betongroepering danken ondergetekenden al de 
auteurs en de leden van de coördinatiegroep voor de zeer gewaardeerde bijdragen 
die ze geleverd hebben. 

 

Prof.dr. ir. Lucie Vandewalle, voorzitster van de Commissie Vorming 

ir. Robert Gheysens, voorzitter van de Belgische Betongroepering 
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- Sintering (vorming van klinker) : gedeeltelijk smelten en vormen van 
hydraulische verbindingen bij ongeveer 1450 °C. 

De dehydratatie en de decarbonatatie kan op 2 manieren verlopen : 

- Hetzij in de klinkeroven zelf, voor de natte methode (figuur II.1/2) 

- Hetzij in een externe warmtewisselaar, voor de droge methode 
(figuur II.1/3), waardoor de klinkeroven minder lang is. De externe 
warmtewisselaar bestaat uit een reeks verticaal opgestelde cyclonen, 
waarin het poeder neerdaalt en warmte uitwisselt met de opstijgende 
verbrandingsgassen uit de klinkeroven. 

 

Figuur II.1/2 : Productie van klinker volgens de natte methode 

De sintering gebeurt steeds in de omgeving van de vuurhaard in de draaioven. 
Deze licht hellende en langzaam om zijn as draaiende metalen cilinder is binnenin 
bekleed met vuurvaste stenen. 

De klinker verlaat de oven onder de vorm van korrels met een diameter van 
maximum 5 cm op een temperatuur van ongeveer 1200 °C. De koeling gebeurt 
met lucht, waarvan de warmte vervolgens nuttig aangewend wordt, ofwel in de 
brander ofwel voor het drogen van diverse materialen. De rookgassen verlaten de 
schoorsteen op een temperatuur van minder dan 200 °C. Ze worden eerst met 
zorg ontstoft in elektrostatische of doekenfilters die bijna 100 % van de 
meegesleurde stofdeeltjes tegenhouden. 
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Samenstelling (gehalten in massaprocent) a)  

Hoofdbestanddelen 

Klinker Hoog-
oven-
slak 

Micro-
silica

Puzzolanen Vliegas Gebran
de 

leisteen 

Kalksteen 

   Natuur-
lijke 

Gebrande 
natuurlijke 

Silicium-
houdend

Calcium-
houdend

  Ne
ve

nb
es

ta
nd

de
len

 

Hoofd-
typen 

Aanduiding van de 27 
producten 

(gewone cementsoorten) 

K S D b) P Q V W T L LL  

CEM I Portland-
cement CEM I 95-100 - - - - - - - - - 0-5 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0-5 Portland-
slakcement CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0-5 

Portlandmic
ro-

silicacemen
t 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0-5 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - - - - - 0-5 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - - 0-5 

CEM II/A-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0-5 

 

Portland-
puzzolaan-

cement 

CEM II/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0-5 

CEM II/A-V 80-94 - - - - 6-20 - - - - 0-5 

CEM II/B-V 65-79 - - - - 21-35 - - - - 0-5 

CEM II/A-W 80-94 - - - - - 6-20 - - - 0-5 

Portland-
vliegas-
cement  

CEM II/B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0-5 

CEM II/A-T 80-94 - - - - - - 6-20 - - 0-5 Portlandlei-
steenceme

nt CEM II/B-T 65-79 - - - - - - 21-35 - - 0-5 

CEM II/A-L 80-94 - - - - - - - 6-20 - 0-5 

CEM II/B-L 65-79 - - - - - - - 21-35 - 0-5 

CEM II/A-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0-5 

Portlandkal
k-

steenceme
nt 

CEM II/B-LL 65-79 - - - - - - - - 21-35 0-5 

CEM II/A-M 80-94 ----------------------------------------- 6-20 ----------------------------------------  0-5 

CEM II 

Portland-
composiet-
cement c) CEM II/B-M 65-79 ----------------------------------------- 21-35 ----------------------------------------  0-5 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - - - - - 0-5 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - - - - - 0-5 CEM III Hoogoven-
cement 

CEM III/C 5-19 81-95 - - - - - - - - 0-5 

CEM IV/A 65-89 - ---------------- 11-35 -----------------  - - - 0-5 
CEM IV Puzzolaan-

cement c) 
CEM IV/B 45-64 - ---------------- 36-55 -----------------  - - - 0-5 

CEM V/A 40-64 18-30 - --------18-30---------  - - - - 0-5 
CEM V Composiet-

cement c) 
CEM V/B 20-38 31-50 - ---------31-50---------  - - - - 0-5 

a) De waarden in de tabel zijn uitgedrukt ten opzichte van de som van hoofd- en nevenbestanddelen. 
b) Het gehalte microsilica mag niet meer dan 10% bedragen. 
c) In het geval van Portlandcomposietcement CEM II/A-M en CEM II/B-M, Puzzolaancementen CEM IV/A en CEM IV/B en 

Composietcement CEM V/A en CEM V/B, moeten de hoofdbestanddelen, anders dan klinker, in de aanduiding van het 
cement vermeld zijn. 

Tabel II.1/9 : De 27 producten van de familie van gewone cementsoorten 
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7.7. Overgesulfateerd cement 

De norm NBN B12-111 (Maart 2006) definieert de vereisten betreffende de 
samenstelling en de conformiteit voor het Overgesulfateerd Cement, aangeduid als 
CSS 30, 40 of 50 LH. Het CSS cement voldoet eveneens aan de eisen van de 
normen NBN B12-108 en 109 voor de karakteristieken HSR en LA. Zijn 
hoofdbestanddelen zijn gegranuleerd hoogovenslak en calciumsulfaat, evenals 
een activeringssysteem. 

De aanbevolen toepassingsgebieden zijn beton in agressief milieu (zeewater, 
grondwater dat sulfaten bevat,...), beton voor massieve constructies 
(stuwdammen, sluizen,...), en beton met een lange verwerkingstijd. 

8. Toepassingsgebied cementsoorten 
Een samenvatting van enkele hoofdprincipes ten aanzien van de keuze van de 
meest geschikte cementsoort is gegeven in tabel II.1/14 : 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 
Aanbevolen sterkte-
klassen of cement-

soorten 

Beton van 
sterkteklasse 
> C25/30 

Klasse 42,5 

Klasse 52,5 

G
ew

oo
n 

ge
br

ui
k 

Normale omstandigheden, namelijk : 

- Gebruikelijke wachttijd voor het 
ontkisten, ontvormen en/of in gebruik 
nemen; 

- Normale omgevingstemperatuur; 

- Afwezigheid van agressieve stoffen die 
sulfaten bevatten; 

- Bouwwerken van gewone omvang. 

-  Beton van 
sterkteklasse 
≤ C 25/30 

- Mortels 

Klasse 32,5 

Klasse 42,5 

Vertraagde verharding 

Mortel en beton die traag mogen of moeten 
verharden 

Klasse 32,5 N 

Klasse 42,5 L 

Versnelde verharding 

Beton dat na korte tijd moet ontvormd, ontkist 
of in gebruik genomen worden 

Klasse 42,5 N of R 

Klasse 52,5 L of N 

Gewijzigde 
verhardingssnelheid 

Sterk versnelde verharding 

Nastreven van grote sterkte na 24 u. Gevaar 
voor vorst tijdens de eerste uren volgend op 
het storten van beton 

Klasse 52,5 R 

HES-cement 

Aanwezigheid van agressieve bestanddelen 
die sulfaten bevatten 

HSR-cement 

Gebruik van alkaligevoelige granulaten in 
beton bestemd voor een vochtige omgeving 

LA-cement 

S
pe

ci
al

e 
om

st
an

di
gh

ed
en

 

Agressief milieu, 
uitzonderlijke 
omstandigheden of 
bouwwerken 

Zeer massieve bouwwerken LH-cement 

Tabel II.1/14 : Toepassingsgebied cementsoorten 
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- Cement kan bij inademing irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken; 

- Cement kan bij contact met de ogen ernstig oogletsel veroorzaken; 

- Zodra cement gemengd wordt met water, heeft het mengsel een hoge pH : 
bij langdurig contact kan huidirritatie optreden; 

- Bij herhaald contact met de huid kan een overgevoeligheid (eczeem) 
ontstaan; 

- Cement houdt geen bijzonder risico in voor het milieu. 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

 
Contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water waarbij de oogleden 

meerdere minuten en – naargelang van de belangrijkheid van het 
contact – zelfs tientallen minuten van elkaar worden gehouden. 
Onverwijld een oogarts raadplegen. 

Contact met de huid : − Indien het cement droog is, het cementstof zo veel mogelijk 
verwijderen en daarna overvloedig wassen met water. 

− Indien het cement reeds gemengd is, overvloedig afspoelen met 
water. 

− Hoed u voor restjes tussen huid en nagels of horloge, op of in 
kleren, in schoenen, … 

Inademing : Bij vrij belangrijke inademing : 

Het slachtoffer buiten de stoffige ruimte brengen. Een geneesheer 
raadplegen. 

Inslikking : Bij vrij belangrijke opname : 

De mond overvloedig spoelen met water. Veel water of melk drinken. 
Niet laten braken. Een geneesheer raadplegen. 

AANVOER VAN STROMEND WATER VOORZIEN OM HUID EN OGEN TE 
KUNNEN SPOELEN. 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Cement is niet ontvlambaar. 

Alle brandbestrijdingsmiddelen zijn geschikt in geval van brand in de omgeving. 
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4.2.2.3.1.Grove granulaten 

Vroeger werd de vorm van grove granulaten gemeten door het bepalen van de 
vormindex. Dit was de verhouding tussen de dikte en de lengte van de granulaten. 
In de nieuwe geharmoniseerde normen is de vormindex vervangen door de 
afplattingscoëfficiënt. 

De proef bestaat uit het afzeven van het grof granulaat op een reeks staafzeven. 

Voor elke zeef die gebruikt wordt bij het bepalen van de korrelverdeling bestaat 
een bijhorende staafzeef waarvan de opening gelijk is aan de helft van de opening 
van de plaatzeven. 

 

Met andere woorden, voor de granulaten die uitgezeefd worden op een plaatzeef 
van 40mm, bestaat een staafzeef met een opening van 20mm. 

Ze wordt uitgevoerd op de fractie d ≥ 4 mm en D ≤ 63 mm 

 

Werkwijze : 

 

- Voer een zeefanalyse uit zoals beschreven voor het bepalen van de 
korrelverdeling. Na weging wordt de zeefrest van elke zeef op een 
plaatzeef gebracht met opening gelijk aan Di / 2. 

- Weeg de hoeveelheid aan granulaat die door de staafzeef valt . 

- Tel de hoeveelheden bekomen bij het bepalen van de korrelverdeling bij 
elkaar op (M1). 

- Tel de hoeveelheden die door de verschillende staafzeven vielen bij elkaar 
op (M2). 

- Bereken de afplattingscoëfficiënt A als : 

 2

1

MA =  x 100
M
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Figuur II.4/3 – Werking van de superplastificeerders 

2.2.4. Prestaties (volgens NBN EN 934-2) 

De druksterkte moet minstens volgend percentage van de druksterkte van het 
referentiebeton bereiken : 

- bij gelijke consistentie : minstens 140 % na 1 dag en 115 % na 28 dagen; 

- bij een zelfde water-cementfactor : minstens 90 % na 28 dagen. 

Bij gelijke consistentie moet de waterreductie minstens 12 % van het watergehalte 
van het referentiebeton bedragen. 

Het luchtgehalte van een betonspecie met hulpstof mag het luchtgehalte van het 
referentiebeton met niet meer dan 2 % in absolute waarde overschrijden. 

2.2.5. Factoren die hun doeltreffendheid beïnvloeden 

De doeltreffendheid van de superplastificeerders hangt van een groot aantal 
factoren af zoals de categorie van het product en de geschiktheid ervan om door 
het cement geadsorbeerd te worden, het type en de aard van het cement, de 
W/C-factor, de wijze en het ogenblik van het inbrengen in het beton. 
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Hfst II.5 : TOEVOEGSELS 

Hfst. II.5.1 : VLIEGAS, MICROSILICA,  
FILLERS, SLAKKEN,… 
1. Inleiding 
Een toevoegsel, ook vulstof of filler genoemd, is een inerte, puzzolane of latent 
hydraulische stof, meestal fijner dan 80µm, die aan beton wordt toegevoegd ter 
verbetering van bepaalde eigenschappen. Zowel de eigenschappen van vers 
beton (consistentie, verwerkbaarheid,…) als de eigenschappen van verhard beton 
(sterkte, permeabiliteit, kleur,…) kunnen door de toevoeging van een toevoegsel 
gewijzigd worden. 

Toevoegsels mogen alleen aan het mengsel toegevoegd worden in hoeveelheden 
die de duurzaamheid van het beton niet in het gedrang brengen en geen corrosie 
van de wapening veroorzaken. 

De op heden meest gebruikte toevoegsels in België zijn de volgende : 

- Vliegassen (siliciumhoudend) 

- Kalksteenfiller 

- Microsilica 

- Gemalen hoogovenslak 

Daarnaast worden in specifieke toepassingen ook wel minder courante materialen 
als colloïdale silica, metakaolien e.d. toegepast. 

Vermelden we tenslotte de pigmenten, die door hun hoge fijnheid en specifieke 
kleur toelaten om beton in alle mogelijke tinten te vervaardigen. 

Deze worden behandeld in deel II.5.2. 

Door de opkomst van het zelfverdichtend beton, nemen de toevoegsels in de 
betonsamenstelling een steeds belangrijkere plaats in. Bij deze toepassingen mag 
niet uit het oog verloren worden dat, meer nog dan de eigenschappen van een 
toevoegsel, de stabiliteit van die eigenschappen in de tijd bepalend is voor een 
betrouwbaar mengselontwerp. 

De betonnormen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 (2004) voorzien specifieke 
kwaliteitseisen voor toevoegsels. 

Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen type I filler en type II filler. 

Type I fillers zijn inerte materialen, die een aanvulling vormen op het inerte skelet 
(bv. kalksteenfiller, pigmenten). In de norm NBN EN 206-1 worden ze door “vrijwel 
inert” aangeduid. 
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 CEM I 32,5 CEM I ≥ 42,5 CEM III/A CEM II, CEM V, 
CEM III/B en /C 

k  0,2 0,4 0,2 0 

Deze voorwaarden zijn : 

(1) De maximale water/cement factor, gedefinieerd voor de milieuklasse, 
wordt vervangen door de verhouding water/(cement+k x vliegas) 

(2) (Cement + k x vliegas) moet groter zijn dan of gelijk zijn aan het 
minimale cementgehalte, gedefinieerd voor de milieuklasse. 

(3) De verhouding vliegas/cement moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 
0,33 voor CEM I en 0,25 voor CEM III/A 

(4) Het cementgehalte mag niet kleiner zijn dan de voorgeschreven 
dosering in de betreffende milieuklasse, verminderd met k x (minimaal 
cementgehalte - 200) kg/m3. 

(5) Aan beton met CEM II en CEM V mag geen vliegas toegevoegd 
worden. 

Voorbeeld : 

Welke dosering aan vliegas (V) en cement CEM I 52,5 N (C) moet voorzien 
worden voor een gewapend beton in omgevingsklasse EE1, wetende dat de 
hoeveelheid aanmaakwater (W) is vastgesteld op 180 liter per m³? 

Met klasse EE1 komt het type beton T(0,60) overeen met een maximale 
verhouding water/cement en een minimaal cementgehalte gegeven in tabel F.1 
van de norm NBN B15-001 (2004) : 

(W/C)max = 0,60     Cmin = 280 kg/m³ 

Uit (1) volgt 180/(C + k x V) ≤ 0,60  hetzij C + k .x V ≥ 300 kg/m³ 

Uit (2) volgt      C + k x V ≥ 280 kg/m³ 

De eerste voorwaarde is strenger, en bijgevolg bepalend zodat  
C + k x V ≥ 300 kg/m³ 

De voorwaarde (3) wordt geschreven als  V/C ≤ 0,33 hetzij V ≤ 0,33 x C 

Uit de combinatie van de laatste twee vergelijkingen en met k = 0,4 volgt : 

C + k x V = C + k x 0,33 x C = C x (1+0,33 x k) = 300 kg/m³ 
hetzij    C = 300/1,132 = 265 kg/m³ 

En dus   V = (300 – 265)/0,4  hetzij V = 87,5 kg/m³ 

Vervolgens wordt gecontroleerd of aan voorwaarde (4) voldaan is : 

C ≥ Cmin – k x (Cmin – 200) = 280 - 0,4 x 80 = 248 kg/m³  waaraan voldaan 
is gezien C = 265 kg/m³ 

In dit voorbeeld werd 300 kg cement vervangen door 265kg cement en 87,5 kg 
vliegas (aangezien W/C ≤ 0,60 en W = 180 l/m3). 



Hfst. II.5.2 Pigmenten 134 

Kleur Chemische  
formule 

Chemische  
benaming 

Courante 
gebruiksbenaming 

Prijs 

wit TiO2 titaanoxide titaandioxide 4 

zwart Fe3O4 ijzeroxide ijzeroxidezwart 1 

rood α-Fe2O3 ijzeroxide ijzeroxiderood 2 

geel α-FeOOH ijzerhydroxide ijzeroxidegeel 2,2 

groen α-Cr2O3 chroomoxide chroomoxidegroen 8 

blauw CoAl2O4 kobaltaluminaat kobaltblauw 60 

bruin Mengsel van α-FeOOH en/of  
α-Fe2O3 met Fe3O4 

ijzeroxidebruin 1,8 

Tabel II.5.2/1 - Pigmenten types 

De bestaande kleurstoffen bezitten verschillende kleurschakeringen (afhankelijk 
van hun chemische samenstelling maar ook van de deeltjesgrootte). Zo variëren, 
bijvoorbeeld, het ijzeroxiderood van een geelachtige naar een blauwachtige, en 
ijzeroxidegeel van een groenachtige naar een roodachtige tint. 

4. Gebruik van de kleurstoffen 
Gekleurd beton wordt in vele gevallen aangewend zoals betonbestrating, stortklaar 
gekleurd beton, geprefabriceerde gevelelementen, betondakpannen, enz.. 

Wanneer minerale kleurstoffen met een hoog kleurend vermogen gebruikt worden, 
neemt men aan dat hoeveelheden, gaande van 3 tot 5 % van het cementgewicht, 
een voldoende kleuring geven. Men moet erover waken niet meer kleurstoffen te 
gebruiken dan strikt noodzakelijk is. Boven een zeker kleurstofgehalte (5 à 7 %), 
bereikt men de zogenaamde verzadigingsgraad, dit is de drempel waarboven elke 
bijkomende hoeveelheid kleurstof slechts in zeer geringe mate, of zelfs helemaal 
niet, tot de kleurintensiteit bijdraagt. 

5. Bibliografie 
1. NBN EN 12878, Pigments de coloration des matériaux de construction à base 
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Hfst. II.7 : POLYPROPYLEENVEZELS 
VOOR MORTEL EN BETON 

1. Inleiding 

Het idee dat vezels scheurvorming in bouwmaterialen beperkt is zeker niet nieuw. 
Het concept gaat terug naar de Oudheid. De Egyptenaren gebruikten modder 
gecombineerd met stro bij de bouw van hun piramiden.  

Verder in de geschiedenis werd paardenhaar of haar van andere dieren her en der 
gebruikt in mortel en berapingen om vroege scheurvorming te voorkomen. 

Dit basisconcept werd eeuwen toegepast. Pas in de vorige eeuw, in de jaren 60 
werd door ingenieur Goldfein testen op vezels uitgevoerd in opdracht van het 
Amerikaans leger. De opdracht was een beton te ontwikkelen die beter bestand 
was tegen ontploffingen en inslagen. 

Ingenieur Goldfein gebruikte voor zijn testen vezels bestaande uit : nylon, glas, 
polyester, staal en polypropyleen. Uit resultaten bleek dat, onafhankelijk van de 
andere materialen, polypropyleenvezels stabiel bleven in het alkalisch milieu van 
beton. 

Na dit onderzoek werd polypropyleenvezel her en der reeds toegepast en bij 
verdere testen kwamen de vele voordelen aan het licht. 

2. Vermindering van scheurvorming. 
Polypropyleenvezels verminderen scheurvorming die een gevolg zijn van interne 
spanningen. Beton is berekend om hoge sterktes te bieden na verharding. Maar, 
direct na het plaatsen van de betonspecie, zodra de binding begint, ontstaan 
interne spanningen als gevolg van de zwaartekracht en het verdampen van het 
water. Er kunnen scheuren ontstaan als gevolg van zetting, krimp, kleef aan 
wapening en bekisting,en trillingen. Deze scheuren hebben geen structuur en 
verdwijnen niet tijdens de verharding van het beton. De permeabiliteit van het 
beton wordt hierdoor verhoogd. Zouten en andere schadelijke stoffen kunnen 
gemakkelijk indringen waardoor de levensduur van de constructie nadelig wordt 
beïnvloed. Deze niet-structurele scheuren worden door toevoeging van 
polypropyleenvezels verminderd met 80 tot 100 %. 

3. Werking van polypropyleenvezels in plastische fase van 
het beton. 

Polypropyleenvezels verhogen de weerstand tegen vervormen van het beton in 
zijn jonge fase. 

De vermindering of uitschakeling van plastische krimpscheuren en hun destructief 
effect op lange duur is de basiseigenschap van de polypropyleenvezels. 
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Figuur III/1 : Hydratatiewarmte 

De warmte ontwikkelt zich snel tijdens de binding en het begin van de verharding, 
en nadien geleidelijk trager. De kernen van de cementkorrels hydrateren immers 
steeds langzamer, en bovendien geven de laatst reagerende bestanddelen minder 
warmte af. 

De totale hydratatiewarmte Qtot kan, voor portlandcement, berekend worden aan 
de hand van de mineralogische samenstelling van het cement (gehalten aan C3S, 
C2S, C3A en C4AF).  

De totale hydratatiewarmte vrijgekomen bij de volledige hydratatie van de 
afzonderlijke klinkermineralen (zie tabel III/1) mogen gesuperponeerd worden. 
Voor een portlandcement kan Qtot aldus oplopen tot meer dan 400 J/g. In de 
praktijk zal de hydratatie evenwel nooit volledig gebeuren (zie paragraaf 2), zodat 
niet alle warmte uiteindelijk vrijgesteld wordt. 

 
Klinkermineraal Hydratatiewarmte (J/g) 

C3S 502 

C2S 260 

C3A 867 

C4AF 419 

Tabel III/1 : Hydratatiewarmte van klinkermineralen 
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Gaat het om belastingen van lange duur, dan zou men eerder de 
secanselasticiteitsmodulus (Ecm) in de berekeningen moeten invoeren. De 
experimentele bepaling van deze elasticiteitsmodulus is beschreven in 
NBN B 15-203. 

De waarde van de secanselasticiteitsmodulus bij een spanningsniveau σc = 0,4fc,cyl 
wordt volgens NBN B 15-002 gegeven door : 

Ecm = 9500(fck,cyl + 8)1/3 

waarbij alle waarden in N/mm2 uitgedrukt worden. 

Karakteristieken van het σc-εc-diagram, waarbij Ec∞ en Ecm berekend worden met 
bovenvermelde formules, zijn weergegeven in tabel IV/4. 

fck,cyl (N/mm2) 12 20 30 40 50 60 70 80 90 

fcm,cyl (N/mm2) 20 28 38 48 58 68 78 88 98 

Ec∞ (kN/mm2) 27 30,5 33,5 36,5 38,5 41 42,5 44,5 46 

Ecm (kN/mm2) 27 29 32 35 37 39 41 42 44 

Tabel IV/4 : Karakteristieken van het σc-εc-diagram 

3.2. Coëfficiënt van Poisson 

Tijdens een één-assige drukproef ondergaat het betonproefstuk niet alleen een 
axiale stuik εcx maar ook een dwarse rek εcy. De verhouding tussen εcy en εcx is 
gelijk aan de coëfficiënt van Poisson ν : 

εcy = ν.εcx . 

Voor σc < 0,5fc,cyl vindt men waarden variërend tussen 0,15 en 0,20. 

3.3. Thermische eigenschappen 

De onderstaande gegevens hebben betrekking op beton, vervaardigd met normale 
granulaten, slechts blootgesteld aan een temperatuurswerking na een normaal 
verhardingsproces. 

3.3.1. Thermische uitzettingscoëfficiënt 

De thermische uitzettingscoëfficiënt geeft de thermische vervorming per °C 
temperatuursverandering. 

De waarde van de thermische uitzettingscoëfficiënt αc hangt af van de aard van de 
granulaten en hun volumefractie vermits over het algemeen de 
uitzettingscoëfficiënt van de cementsteen en de granulaten verschillend is. Ook het 
vochtgehalte van het beton speelt een rol. 

Tussen 0 en 150 °C kunnen de volgende richtwaarden aangenomen worden : 
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2.2. Scheurvorming 

2.2.1. Toelaatbare scheuren 

Betonnen constructies worden berekend en gedimensioneerd volgens 
NBN EN 1992-1-1:2005 en de Nationale Bijlage (ANB). (Zie opmerking in 
bibliografie). De berekeningsmethode gaat uit van bezwijkgrenstoestanden (de 
constructie is niet meer veilig door instortingsgevaar) en gebruiksgrenstoestan-
den (de constructie is zodanig vervormd of gescheurd dat vervulling van functies 
onmogelijk wordt). Eén van de uitgangspunten bij de berekening van de gebruiks-
grenstoestanden is het feit dat beton in de trekzone scheurt en dat de scheurwijdte 
een bepaalde grenswaarde niet mag overschrijden. De norm vermeldt de 
maximale scheurwijdte in functie van de vroegere blootstellingsklassen. (tabel V/1) 

 

Deze constructieve toelaatbare scheuren zullen altijd aanwezig zijn en zullen 
doorlopen van oppervlak tot wapening (en eventueel verder). Op zich vormen deze 
scheuren een gemakkelijke toegang voor vocht, gassen en ionen om het beton 
binnen te dringen. Gelukkig heeft men vastgesteld dat scheuren, kleiner dan 
0,4 mm, meestal verstopt geraken en dat transport via deze weg daardoor 
bemoeilijkt wordt. 

Aanbevolen waarden voor maximale scheurwijdte (mm) volgens NBN EN 1992-1-1:2005 
(Nationale Bijlage) 

Milieuklasse Omgevings
klasse 

Elementen in gewapend beton en 
elementen in voorgespannen beton 

zonder aanhechting van de wapening 

Elementen in voorgespan-
nen beton met aanhechting 

van de wapening 

  Combinatie van quasi-permanente 
belastingen 

Combinatie van frequente 
belastingen 

X0, XC1 EI 0,4 (1) 0,2 

XC2, XC3, 
XC4 

EE1, EE2, 
EE3 0,3 0,2 (2) 

XD1, XD2, 
XD3, XS1, 
XS2, XS3 

EE4, ES1, 
ES2, ES3, 

ES4 
0,3 decompressie (3) 

(1) Voor de milieuklassen X0 en XC1 en de omgevingsklasse EI heeft de scheurwijdte geen invloed op 
de duurzaamheid. Deze grenswaarde is vastgelegd om een aanvaardbaar uiterlijk te waarborgen. 
Bij afwezigheid van voorwaarden over het uiterlijk kan deze grenswaarde minder strikt 
geïnterpreteerd worden. 

(2) Voor deze milieu- en omgevingsklassen moet bovendien de decompressie onder combinatie van 
quasi-permanente belastingen nagegaan worden. 

(3) Decompressie is de toestand waarbij op een bepaalde plaats de drukspanning ten gevolge van de 
voorspanning tot nul is herleid. 

Tabel V/1 : Maximale scheurwijdte 
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Fig. V/16 : Soorten schade veroorzaakt door corrosie (uit ref. 6). 

3.2.2. Beschermende werking van de betondekking. 

Een voldoende dikke omhulling van de wapening door beton beschermt het staal 
tegen roesten. De hoge pH van het poriënwater zorgt daarvoor. Roest wordt 
gevormd door de reactie van ijzerionen en hydroxylionen. Bij hoge pH zijn er 
zoveel hydroxylionen aanwezig dat het ijzeroxide vast neerslaat op het 
staaloppervlak. Er vormt zich een haast ondoordringbare beschermingslaag die 
verhindert dat er nog ijzerionen in oplossing gaan. Men zegt dat de wapening 
wordt 'gepassiveerd' en dat zij bedekt is met een passiveringslaag.  

Als de passiveringslaag wordt aangetast, is wapeningscorrosie mogelijk in 
aanwezigheid van water en zuurstof. De laag kan aangetast worden door de 
indringing van CO2 (carbonatatie) en de aanwezigheid van chloorionen.  

De tijd nodig om de wapening te depassiveren wordt de ‘initiatiefase’ genoemd. 
De corrosie- of propagatiefase is de tijd die daarna nodig is om het 
corrosieproces te laten verlopen tot een niet aanvaardbare corrosiegraad.  

3.2.3. Door carbonatatie geïnitieerde corrosie 

3.2.3.1. Carbonatatie (initiatiefase) 

De reactie van koolstofdioxide (CO2) met de alkalische bestanddelen van 
beton noemt men carbonatatie. Zo vormt koolstofdioxide met calciumhydroxide 
(portlandiet) calciumcarbonaat volgens de reactie : 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

    (34 ml) (37 ml) (18 ml) 

Deze reactie verloopt alleen in een waterig milieu. Eerst moet het koolstofdioxide 
oplossen in het poriënwater, waardoor de pH van het water (van ongeveer 13 tot 9) 
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4.3.2. Minimale betondekking 

Logischerwijze hangen de eisen in verband met de betondekking af van de milieu- 
en omgevingsklassen. Zij hangen ook af van de levensduur en van het feit of het 
gaat om een constructie in gewapend of in voorgespannen beton.  

De norm NBN EN 1992-1-1:2005 en de Nationale Bijlage (ANB; zie opmerking in 
bibliografie) vermeldt voor elke milieuklasse de vereiste minimale betondekking 
rekening houdend met de verwachte levensduur van constructies. De verwachte 
levensduur wordt ingedeeld in zogenaamde ‘structuurklassen’, aangeduid met een 
cijfer. Hoe lager het cijfer is, hoe lager de verwachte levensduur van de constructie 
en hoe kleiner de vereiste cmin. Met het cijfer 4 komt een verwachte levensduur van 
50 jaar overeen. De minimale waarden voor ‘structuurklasse’ 4 worden 
aanbevolen. Zie tabel V/10 (blz 247) voor gewapend beton en tabel V/11 (blz 247) 
voor voorgespannen beton.  

Vanaf een bepaalde hogere minimale druksterkteklasse en voor vloerelementen is 
het mogelijk de met 1 lagere structuurklasse te nemen. Voor een levensduur van 
100 jaar is het nodig de structuurklasse met 2 te verhogen. Raadpleeg tabel V/12 
(blz 248). 

Bij de bepaling van cmin moet er ook rekening gehouden met eisen om een goede 
hechting van beton aan de wapening en een veilige krachtsoverdracht te 
verzekeren. Zo mag de betondekking niet kleiner zijn dan de staafdiameter (of de 
equivalente diameter van een staafgroep). Zie in dat verband deel 4.4.1.2(3) van 
de norm.  

Ook is een minimale betondekking nodig voor de vereiste brandweerstand. Meer 
informatie hierover vindt men in NBN EN 1992-1-2:2005.  

4.3.3. Tolerantie 

De minimale betondekking moet vermeerderd worden met de tolerantie (∆cdev) : 
∆cdev = 10 mm. Volgens NBN EN 1992-1-1:2005 mag van deze waarde afgeweken 
worden afhankelijk van het systeem van kwaliteitscontrole op de werf.  

Als dit systeem van kwaliteitscontrole ook het meten van de betondekking 
inhoudt, mag de tolerantie als volgt verminderd worden : 

10 mm ≥ ∆ctol ≥ 5 mm 

Voor elementen in geprefabriceerd beton, mag de tolerantie als volgt verminderd 
worden :  

10 mm ≥ ∆ctol ≥ 0 mm 

Deze vermindering mag alleen toegepast worden indien gelijktijdig aan de 
volgende 3 voorwaarden voldaan wordt : 

- het systeem van de kwaliteitscontrole en de industriële zelfcontrole worden 
geëvalueerd door een derde partij die continu toezicht houdt; 

- het systeem van de kwaliteitscontrole en de industriële zelfcontrole houden 
ook het meten van de betondekking in en het verwerpen van de niet 
conforme elementen; 
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OMGEVINGSKLASSE DUURZAAMHEIDSEISEN 

OB GB of VB 
SYMB OMSCHRIJVING 

betontype andere eisen betontype andere 
eisen 

E0 Niet schadelijk T(1,00) (6)   

EI Binnenomgeving  T(1,00)  T(0,65)  

EE Buitenomgeving     

EE1 Geen vorst  T(1,00)  T(0,60)  

EE2 Vorst, geen contact met regen T(0,55) (1) (3) (4) T(0,55) (1) (2) (3) (4) 

EE3 Vorst, contact met regen  T(0,55) (1) (3) (4) T(0,50) (1) (2) (3) (4) 

EE4 
Vorst en dooizouten (aanwezigheid van ter 
plaatse ontdooid of opspattend of aflopend 
dooizouthoudend water)  

T(0,45) of 
T(0,50)A 

(1) (3) (4) (7) T(0,45) of 
T(0,45)A 

(1) (2) (3) (4) 

(7) 

ES Zeeomgeving      

 geen contact met zeewater; wel contact met 
zeelucht (tot 3 km van kust) en/of brak water     

ES1 Geen vorst  T(0,60)  T(0,50)  

ES2 Vorst  T(0,55) (1) (3) (4) T(0,50) (1) (2) (3) (4) 

 contact met zeewater     

ES3 Ondergedompeld  T(0,55)  T(0,45)  

ES4 Getijden- en spatzone T(0,45) of 
T(0,50)A  

(1) (3) (4) (7)  T(0,45) of 
T(0,45)A 

(1) (2) (3) (4) 

(7) 

EA Agressieve omgeving     

EA1 Zwak agressieve chemische omgeving volgens 
tabel 2 van NBN EN 206-1:2001 T(0,55)  (5) (8) T(0,55)  (5) (8) 

EA2 Middelmatig agressieve chemische omgeving 
volgens tabel 2 van NBN EN 206-1:2001 T(0,50)  (5) (8) T(0,50)  (5) (8) 

EA3 Sterk agressieve chemische omgeving volgens 
tabel 2 van NBN EN 206-1:2001 T(0,45)  (5) (8) T(0,45)  (5) (8) 

(1) Granulaten moeten vorstbestendig zijn volgens NBN EN 1367-1:2000 of NBN EN 1367-2:1998. 

(2) Bij gebruik van CEM I met toevoeging van meer dan 33 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul.  
Bij gebruik van CEM III/A met toevoeging van meer dan 25 % vliegas t.o.v. het cementgehalte, is de k-waarde gelijk aan nul. 

(3) Bij toevoeging van vliegas met een gloeiverlies tussen 5 en 7 % aan beton geldt als bijkomende eis (ten aanzien van de eisen in artikel 
5.2.5.2.2) dat de totale vliegasmassa in beton niet meer mag bedragen dan 25 % van de cementmassa. Op basis van 
voorafgaandelijke geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(4) CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) en CEM V/A met melding op de zak en/of de leveringsbon dat het daarin verwerkte vliegas een 
gloeiverlies heeft van 7 %, mogen alleen gebruikt worden wanneer de maximale vliegasmassa in het cement beperkt wordt tot 25 % 
van de som van hoofd- en nevenbestanddelen van het cement (volgens NBN EN 197-1:2000). Op basis van voorafgaandelijke 
geschiktheidproeven volgens bijlage J van NBN EN 206-1:2001 kan van deze eis afgeweken worden. 

(5) Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B 12-108:2002) moet gebruikt worden indien het sulfaatgehalte > 
500 mg/kg in water en > 3000 mg/kg in grond. 

(6) Enkel voor uitzonderlijke toepassingen in ongewapend beton, zoals b.v. zuiverheidbeton voor funderingen, is betontype T(1,50) 
mogelijk. 

(7) Beton zonder toegevoegde lucht behalve indien opgelegd door de voorschrijver naargelang het risico op vorstschade. 
(8) Zie paragraaf 6 van tabel 1 en tabel 2 van NBN EN 206-1:2001. 

Tabel V/9 : Duurzaamheidseisen voor ongewapend (OB), gewapend (GB) en 
voorgespannen (VB) beton 
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VOORBEELDEN : BETONSPECIFICATIES VAN ENKELE VEEL VOORKOMENDE 
BETONTOEPASSINGEN 
 
De meest voorkomende betontoepassingen werden samengebracht in onderstaande tabel.  
Zij werden aangevuld met de courante gegevens nodig voor het specificeren van beton. 
Deze voorbeelden zijn enkel bij wijze van inlichting gegeven worden. 
 
De ONTWERPER (architect, studiebureau...) is verantwoordelijk voor het opgeven van de volgende 
eisen :  
Algemene basiseis : beton moet voldoen aan NBN EN 206-1:2001 en NBN B 15-001:2004,  

basiseis A :  de sterkteklasse, 
basiseis B :  het gebruiksdomein (B1) en de milieuklasse (B2), 
basiseis C :  de consistentieklasse, 
basiseis D :  de nominale grootste korrelafmeting, 
(eventuele) aanvullende eisen (E)  

Mits akkoord van de ontwerper mag de UITVOERDER de consistentieklasse (C) en de nominale 
grootste korrelafmeting (D) wijzigen en bijkomende aanvullende gegevens (E) formuleren. 
  

TYPE CONSTRUCTIE : IN TE VULLEN GEGEVENS : 

B  
A 

B1(1) B2 (3) 
C D E (4) 

1. FUNDERINGEN  

Niet gewapende fundering voor lichte constructies 
(terras, garagebox ...) C25/30 OB EE3 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 

Niet of licht gewapende funderingen (ringbalken, 
zolen...)   

     

 onder het vorstniveau....................................... C20/25 OB EE1 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 

 boven het vorstniveau ...................................... C25/30 OB EE3 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 

Beton voor paalfunderingen, putten ... ............................. C25/30 GB EE1 S1-S3 20, 22 of 32 (10), (11) 

2. KELDERS, SILO'S, RESERVOIRS   

Gewapend beton voor keldermuren, waterdichte 
constructies ... 

      

 onder het vorstniveau       
a) wanddikten ≥ 20 cm ............................ C25/30 GB EE1 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 
b) wanddikten 10 tot 20 cm...................... C25/30 GB EE1 (13) 14, 16 of 20 (10), (11) 

 boven het vorstniveau       
a) wanddikten ≥ 20 cm ............................ C30/37 GB EE3 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 
b) wanddikten 10 tot 20 cm ..................... C30/37 GB EE3 (13) 14, 16 of 20 (10), (11) 

Sleufsilo’s C35/45 GB EA3 en EE3 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 
Mestbassins       

 bovengronds .................................................... C30/37 GB EA2 en EE3 (13) 20, 22 of 32 (9), (11) 

 ondergronds (als kelder in stal) ........................ C30/37 GB EA2 en 
EE1(12) (13) 20, 22 of 32 (9), (11) 

3. CONSTRUCTIES  

Beton voor dragende constructies in gewapend beton       
 binnenomgeving............................................... C25/30 GB EI (13) 20, 22 of 32  
 buitenomgeving (vorst, geen contact met 

regen)............................................................... C25/30 GB EE2 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 
 buitenomgeving (vorst, contact met regen) ...... C30/37 GB EE3 (13) 20, 22 of 32 (10), (11) 

4. VLOEREN, PARKINGS, ....  

Beton voor tuinpaden, voetpaden, terrassen,... (5) ........... C25/30 OB EE3 (8) 20, 22 of 32 (10), (11) 

Beton voor parkings, opritten (lichte voertuigen), ... ...... C35/45 GB EE4 (8) 20, 22 of 32 (10), (11) 

Beton voor industrievloeren (binnen) (6) (7) ........................ C25/30 GB EI (8) 20, 22 of 32  

Beton voor industrievloeren (buiten) (6)............................. C35/45 GB EE4 (8) 20, 22 of 32 (10), (11) 



Hfst. VII Betonsamenstelling 293 

 

 

Figuur VII/18 : Controle van de samenstelling 

4.4.2. Omzetting van de ideale korrelkromme naar een te produceren 
samenstelling 

Eens dat de ideale mengverhoudingen berekend zijn, moeten ze omgezet worden 
naar af te wegen hoeveelheden in kg/m³. Hierbij moet eerst bepaald worden welk 
deel van het volume van het beton door het inerte skelet zal gevuld worden. De 
cementmatrix zal de overblijvende holle ruimte tussen de korrels vullen. 

De eerste benadering is om het volume van beton zo goed mogelijk te vullen met 
het inerte skelet en een zo hoog mogelijke vullingsgraad na te streven. Deze zal 
leiden tot een beton met een laag cementgehalte, maar toch van zeer hoge 
kwaliteit. De verwerkbaarheid zal echter wel beperkt zijn. 

De andere benadering is, dat wordt uitgegaan van de eisen die worden opgelegd 
in functie van de duurzaamheid en die een minimale dosering aan cement 
opleggen, die dus ook bepalend zal zijn voor het volume van de cementmatrix 
(cement, toevoegsel, water, lucht). Het resterend volume moet dan gevuld worden 
met het inerte skelet, verdeeld over de verschillende kalibers, volgens de 
berekende mengverhoudingen. 

Praktisch levert dit volgende werkwijze : 

Van het totale volume beton (= 1000 liter) wordt dus eerst het absolute volume 
cement, het volume water en het volume lucht afgetrokken. Dit geeft het totaal 
volume granulaten. 
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• de betonkwaliteit, 
• de wapening en de voorspanning, 
• de geometrie (dekking & nauwkeurigheid), 

- de afwerkingstechnieken, 

- de documentatie voor de verwerking op de bouwplaats, 

- de productieplanning. 

6.5 Het belang van ontwerp en ontwikkeling 

Prefabproducten zijn meestal op veel vlakken industrieel geoptimaliseerd o.m. op 
gebied van globale prestatie-eigenschapen, economie en logistiek. De ontwerpfase 
in het kwaliteitsborgingsproces is daarom van essentieel belang. 

Betontechnologisch is de optimalisatie, het gevolg van een goed beheerst samen-
spel tussen de nauwkeurig bepaalde samenstelling, de verwerkingstechnologie in 
functie van de gewenste eigenschappen. 

Door het herhaald karakter van de productie kan deze optimalisatie plaatsvinden 
en kan ze in de plaats komen van de snelle dynamiek die bepalend is voor de pro-
ductie van stortklaar beton. 

De initiële typeproeven onder de vorm van reële beproevingen, berekeningen en 
proefproducties vormen een essentieel onderdeel van het kwaliteitsborgingspro-
ces. 

6.6 De productiecontrole 

De productiecontrole omvat volgende processen :  

- de bestanddeelcontrole, 
- de beheersing van het productiesysteem, (soms volumetrische dosering), 
- sterk uitgewerkte monsternemingsplannen voor de verificatie betonkwaliteit 

(algemeen & bijzonder kwaliteitsplannen), 
- de controle van supplementaire eisen (wateropslorping,..), 
- de controle op de geometrie en de bekisting, 
- het respect wapeningsplannen & dekking, 
- het nazicht van voorspanning, 
- het verzekeren van de nabehandelingen, 
- het opvolgen van de verhardingsnelheid, 
- transport, levering, montage, 
- nazorg. 

6.7 Keuring, certificatie en CE-markering 

Prefabbeton kenmerkt zich door : 

- een zeer grote diversiteit in producttypes en bestanddeelgebruik, 

- een degelijke bepaling van de producteigenschappen, 

- een beheerste stabiele productie, 
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Figuur IX/11 : De verlading van de granulaten 

3.3.4. De verlading 

De verlading of de verplaatsing van de granulaten kan op volgende activiteiten 
betrekking hebben: 

a. het overbrengen van de granulaten vanuit de bulkopslag naar 
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Figuur X/9 : In lagen trillen, met indringing van de naald in 
de vorige laag (indringingsdiepte  : ongeveer 10 à 15 cm) 

- men laat de naald verticaal (of bijna verticaal) in het beton dringen. Om 
ontmenging te vermijden, moet de triltijd beperkt worden; 

- de naald moet uitgetrokken worden wanneer het betonoppervlak begint te 
glanzen. De ophaalsnelheid van de naald moet zo geregeld worden dat het 
gat, gevormd door de naald, volledig kan dichtvloeien; 

- noch de wapeningen, noch andere ingebedde elementen mogen aange-
raakt worden door de trilnaald. Is er toch contact, dan planten de trillingen 
zich voort doorheen de wapeningen naar zones waar het beton reeds 
verdicht werd. Dit leidt tot heterogeniteiten in de verdichting, hetgeen 
eventueel zichtbaar wordt in de ontkiste oppervlakken. De aanhechting 
staal-beton kan hierdoor eveneens verstoord worden; 

- een trilnaald dient niet om beton horizontaal te verplaatsen. Het verdichten 
van beton dat op een helling gestort wordt, moet van onderen beginnen; 

 

Figuur X/10 : Verdichten op een hellend vlak 

- in het geval van een uitsparing zoals een vensteropening bijvoorbeeld, aan 
de ene kant (1) trillen in lagen van 50 cm tot het beton aan de andere kant 
(2) verschijnt, zodat men zeker is dat het onderste deel goed gevuld werd. 
Indien het beton aan de twee kanten gestort wordt, dan loopt men het 
risico dat er zich in het onderste deel luchtinsluitsels voordoen; 
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4.2.2. Bijzondere maatregelen 

Tabel XI/4 geeft een overzicht van, de bijzondere maatregelen die getroffen 
moeten worden in functie van het weertype. Voor weertype 0 zijn geen bijzondere 
maatregelen nodig. 

 
WEERTYPE I II III IV V 

Het water verwarmen tot 80 °C maximum (de betontem-
peratuur mag niet hoger worden dan 40  °C)  (X) X X X 

Bij voorkeur tamelijk isolerende houten bekistingen 
aanwenden X X X X X 

Geïsoleerde metalen bekistingen  (X) X X X 

Minimale betontemperatuur ( °C) >7 >10 >12 >15 >15 

Bij belangrijke beschermingsmaatregelen mag de 
minimale temperatuur van het beton dalen tot ( °C) >5 >5 >10 >10 >10 

Middelmatig isolerende bescherming (houten panelen of 
zeildoek met luchtlaag van 2 à 5 cm)  X X    

Sterk isolerende bescherming (minerale woldeken in 
kunststofhoes, stromatten beschermd door kunststof-
folie) 

  X X X 

Bescherming door verwarmde afgesloten ruimte    (X) (X) 

 X : nodige maatregel 
 (X) : gewenste maatregel 

Tabel XI/ 4 : Bijzondere maatregelen 

Het beton moet onmiddellijk na het storten afgewerkt en afgedekt worden. Bij 
verwarmd beton moet men trachten een zo hoog mogelijke temperatuur te berei-
ken : een temperatuur tussen 15 en 30 °C is realistisch. Indien men verwarmde 
betonspecie gebruikt en indien men alles in het werk stelt om zo weinig mogelijk 
tijd te verliezen tijdens de verwerking, dan kan de afkoeling beperkt blijven. 
Onmiddellijk na de afwerking wordt een isolerende laag (dekzeilen en steenwolde-
ken,…) op het beton aangebracht. Zo kan de temperatuur nog geruime tijd boven 
het vriespunt gehouden worden. 

De bescherming geboden door de bekistingen is niet te verwaarlozen 
(zie figuur XI/1). Deze invloed kan nog verbeterd worden door de bekisting te 
verwarmen, hetzij elektrisch, hetzij door de circulatie van warme lucht of van warm 
water tussen dubbele wanden. 

Figuur XI/1 is gebaseerd op proeven die verricht werden op een betonnen muur 
met een dikte van 30 cm. De betontemperatuur op het ogenblik van het storten 
bedroeg 15 °C. Nadien werd deze muur blootgesteld aan een temperatuur van 
-1 °C. De vier krommen a, b, c en d geven de temperatuur gemeten aan het 
muuroppervlak weer. 

Er bestaan diverse doeltreffende materialen, beschikbaar onder de vorm van 
dekens of van stijve panelen, die als afdekmateriaal voor beton gebruikt worden. 
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- een meestal stijgende waterbehoefte als gevolg van de fijnheid; 

- een verminderde neiging tot ontmenging en waterafscheiding; 

- een aanzienlijke plastische krimp; 

- een verhoogde druksterkte : het toevoegen van 1 kg microsilica aan het 
beton met 300 kg/m3 cement heeft hetzelfde effect op de druksterkte als 
het toevoegen van 2 à 3 kg cement aan ditzelfde mengsel; 

- een verbeterde waterdichtheid. 

Opmerking : Waarom verbetert microsilica de eigenschappen van het beton? 

Dit kan verklaard worden aan de hand van het hydratatieproces van normaal 
beton. Wanneer water en cement in contact komen met elkaar, ontstaan 
calciumsilicaat-hydraatkristallen. Deze groeien van de cementkorrels weg tot ze 
eventueel de granulaten bereiken en deze laatste met elkaar verbinden. 

Hierdoor verliest het beton zijn verwerkbaarheid en verhardt het. 

Dit proces gaat door zolang er water beschikbaar is. 

Bij normaal beton zullen er altijd poriën tussen de korrels blijven.  

Door toevoeging van microsilica zal de ruimte tussen de granulaten en het cement 
worden opgevuld met ultrafijne microbolletjes. 

Uit deze bolletjes ontstaan secundaire calciumsilicaat-hydraatkristallen 
voortkomende uit de reactie tussen portlandiet (uit de reactie van de clinker) met 
amorfe SiO2 (microsilica). 

De kristalgroei vindt plaats in de gehele ruimte waar er zich poriënwater bevindt. 
Dit wil zeggen dat er een vermenging is van kristallen die groeien uit microsilica 
met de kristallen die ontstaan uit het cement. 

Omdat de korrels 100-maal kleiner zijn, blijven er nauwelijks poriën over tussen de 
kristallen waardoor een vrij ondoordringbaar beton ontstaat. Om economische 
redenen is de toegevoegde hoeveelheid microsilica meestal 10 à 20 % van het 
cementgehalte. 

Superplastificeerder 

Een superplastificeerder is een sterk waterreducerend vloeimiddel. 

Door toevoeging van een superplastificeerder kan het watergehalte van een 
betonmengsel sterk verminderd worden zonder de verwerkbaarheid te wijzigen. 
Andersom kan men de verwerkbaarheid sterk verbeteren zonder het watergehalte 
te wijzigen. Het watergehalte kan tot 30 à 35 % verminderd worden bij 
gelijkblijvende consistentie waardoor een hoogwaardig beton kan geproduceerd 
worden. 

3. Specificatie van hogesterktebeton 
De specificatie van hogesterktebeton gebeurt op analoge wijze als normaal beton 
en is gebaseerd op NBN EN 206-1:2001 en NBN B 15-001:2004. 
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Figuur XII.7/2 : Basisprincipes voor de samenstelling van zelfverdichtend beton 

Er bestaan drie hoofduitgangspunten om een zelfverdichtend beton samen te 
stellen: 

- Het eerste type is gebaseerd op de toepassing van een viscositeitsagent 
en van een super-plastificeerder. 

- Het tweede type bevat een belangrijke fijne fractie en een 
superplastificeerder. Indien alleen cement gebruikt zou worden, dan zou 
deze methode aanleiding kunnen geven tot problemen in verband met een 
temperatuurstijging in het beton, als gevolg van de ontwikkeling van de 
hydratatiewarmte. Daarom werkt men doorgaans met binaire of ternaire 
mengsels (vliegas, kalksteenfiller, enz….). 

- Het derde type combineert beide voorgaande methodes, om de gevoelig-
heid voor variaties in het watergehalte bij een mengsel met een belangrijke 
fijne fractie, te verminderen. 
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Figuur XII.9/4: Licht en kleur 

Een speciale situatie ontstaat wanneer alle stralen volledig worden weerkaatst of 
geabsorbeerd. In het eerste geval kleurt het oppervlak wit, in het tweede zwart. 
Wanneer per golflengte naar verhouding een zelfde fractie van het invallende licht 
wordt geabsorbeerd, ontstaat een grijstint. De grootte van die fractie hangt af van 
de aard van het absorberend materiaal en de structuur van het oppervlak. 
Naarmate de aard en de structuur variëren, zal de grijstintvariatie toenemen.  

De grijstint en haar variatie op het oppervlak hangen af van de volgende factoren 
(figuur XII.9/5):  

 

Figuur XII.9/5: Invloed van enkele parameters op de grijstint 
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5.3. De ribhoogte 

De ribben verbeteren de aanhechting van het staal met het beton. De hoogte van 
een rib is de afstand tussen het hoogste punt van de rib en het oppervlak van de 
kern. Men onderscheidt dwarsribben en langsribben. Dwarsribben (figuur XIII/2) 
hebben een veranderlijke hoogte (sikkelvormig) en staan schuin op de langsas van 
de staaf of de draad. Als langsribben (constante hoogte) voorkomen, zijn ze 
evenwijdig met de as van de staaf of de draad (figuur XIII/2), behalve bij 
koudgetorst staal, dat echter niet meer geproduceerd wordt. 

 

Figuur XIII/2 : Dwars- en langsribben 

5.4. De afstand tussen de dwarsribben 

De afstand tussen de ribben is de afstand tussen twee opeenvolgende 
dwarsribben, gemeten in de lengterichting van de wapening. 

5.5. Identificatie van de technische klasse en van de producent 

De geometrie van de ribben laat toe de technische klasse van de wapening te 
identificeren. Wapeningen met twee langsribben zijn typisch voor rechte staven 
van warm gewalst staal. De twee reeksen dwarsribben van gewalst staal BE 400 S 
(wordt bijna niet meer geproduceerd) zijn evenwijdig (zie figuur XIII/1 voorbeelden 
5 en 6). Staal van het type BE 500 S heeft één reeks evenwijdige dwarsribben en 
in de andere reeks vertonen de dwarsribben afwisselend een sterkere en een 
flauwere helling ten opzichte van de aslijn van de staaf of de walsdraad. Koud 
getrokken staal heeft meestal drie reeksen dwarsribben en geen langsribben. 
Gewalst en getrokken staal heeft meestal 2x2 reeksen dwarsribben en evenmin 
langsribben (cfr. dwarsdoorsneden in tabel XIII/1). Tenslotte bestaan er nog 
andere profielen en dit voornamelijk bij schroefbaar  staal (specifieke schroeflijn-
vormige schikking van de dwarsribben). 

Sommige dwarsribben zijn dikker  en vormen aldus een code waarmee de 
producent kan geïdentificeerd worden. Deze markeringen zijn terug te vinden in de 
lijst van de gecertificeerde producenten gepubliceerd door het OCBS (lijst 
beschikbaar op de webstek www.ocab-ocbs.com). 
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Figuur XIV/3 : Factoren die de grootte van de horizontale betonspeciedruk 
beïnvloeden. 

 

Figuur XIV/4 : Horizontale betonspeciedruk in functie van stortsnelheid en 
consistentieklasse (volgens prEN 15113-1:2004) 
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Tegelijk moet een optimale doorlatendheid worden gerespecteerd om het water 
snel te laten wegstromen. Het Typebestek RW 99 schrijft als gemiddelde effectieve 
porositeit voor: een minimum van 8,0 % en individueel, een minimum van 6,5 %. 
Het schrijft ook een waterdoorlatendheidscoëfficiënt voor die hoger is dan 
4.10-4 m/s. Het SB 250 schrijft alleen de waterdoorlatendheidscoëfficiënt voor van 
4.10-4 m/s. 

10.5. Walsbeton 

Walsbeton (WB) wordt op bijna dezelfde manier vervaardigd als schraal beton, 
maar het heeft een hoger cementgehalte (min. 200 kg/m3) en de korreldiameter is 
tot 20 mm beperkt. Dergelijk beton heeft het grote voordeel dat het door de 
stabiliteit van het korrelskelet bijna onmiddellijk na het verdichten in gebruik kan 
worden genomen. Behalve als funderingslaag (meestal WB type 20) kan 
walsbeton ook gebruikt worden als wegverharding (WB type 30), bv. voor 
landbouwwegen. 

Het is ook verplicht de maximale korrelgrootte te beperken tot 20 mm, en soms 
zelfs minder. Dit heeft drie doelstellingen: segregatie vermijden; het mengen, 
verwerken en verdichten gemakkelijker laten verlopen; en tenslotte, een effener 
oppervlak realiseren. 

Om te voldoen aan de eisen inzake druksterkte, moet de hoeveelheid cement 
minstens 200 of 250 kg/m3 bedragen voor walsbeton met een gemiddelde 
druksterkte van respectievelijk 20 N/mm2 (WB type 20) en 30 N/mm2 (WB type 30), 
gemeten op boorkernen van 100 cm2 na 90 dagen. Het toevoegen van vliegas is 
toegestaan om de verwerkbaarheid van het beton te verbeteren en het risico op 
scheurvorming te beperken. De hoeveelheid vliegas is beperkt tot hoogstens 5 % 
van de massa van de droge granulaten. 

Het ideale watergehalte wordt bepaald met een gewijzigde Proctorproef en 
bedraagt over het algemeen 4 tot 7 % van de massa van de droge materialen. 

Om onregelmatige scheurvorming te vermijden, moeten in elk geval voegen 
ingekerfd of gezaagd worden. De afstand tussen die voegen mag maximaal vijf of 
zelfs maar vier meter bedragen. 

11. Duurzame aspecten van betonwegen 
Duurzaamheid in de tijd - kwaliteit in technische en economische zin, samen met 
doordachte functionaliteit - is een begrip dat in de betonwereld zijn sporen heeft 
verdiend en ons direct aanspreekt. 

Een duurzame betonverharding kan slechts gerealiseerd worden mits een correcte 
dimensionering, een oordeelkundig ontwerp, het gebruik van kwalitatieve 
materialen en een uitvoering overeenkomstig de regels van de kunst. 

Zo werden in de jaren 1980 een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd bij de 
aanleg van wegen en autosnelwegen in doorgaand gewapend beton : weglaten 
van de asfaltlaag tussen fundering en betonverharding, versmallen van de 
rijstroken, verminderen van de dwarshelling en reductie van de drainerende 
onderfundering. Deze ontwerpwijziging leidde echter snel tot het verschijnsel van 
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