
 

Duurzaamheid van de werktuigenberging (deel 4)
Beton & Techniek

Een betonconstructie moet een bepaalde levensduur bezitten. Dit betekent dat zowel het beton als het
betonstaal in voldoende mate tegen aantasting bestand moeten zijn. In de vierde bijdrage uit deze serie
wordt de vloer van een werktuigenberging als voorbeeld genomen.

De vloer bevindt zich in een loods die dient voor het stallen van landbouwvoertuigen. De loods bevindt zich in het
binnenland: met toevoer van zout (chloride) door de zeewind hoeft geen rekening te worden gehouden. De loods
is onverwarmd. De vloer wordt gemaakt van gewapend beton. Door lekkage van olie is chemische aantasting
mogelijk. Welke milieuklassen zijn nu allemaal van toepassing?

Bovenzijde van de plaat
De loods is onverwarmd. Daarom ligt de relatieve
vochtigheid tussen de 60 en 85 procent: het
betonoppervlak kan niet geheel verzadigd met water zijn.
Daarom wordt de omgeving omschreven als ‘vochtig’.
Met betrekking tot corrosie van de wapening door
carbonatatie behoort hier milieuklasse XC3 te worden
toegepast.
Aangenomen wordt dat de vloer niet blootgesteld wordt
aan vorst en niet kan worden belast door dooizouten die
worden meegenomen in de sneeuw die aan voertuigen
kan blijven hangen. Het niet aanwezig zijn van vorst
betekent geen bijkomende XF-milieuklasse. Omdat
chloriden (zout) ook niet aanwezig zijn, is ook geen
XD-milieuklasse van toepassing. Hierdoor zijn er voor de
bovenkant van de vloer geen aanvullende milieuklassen.

Onderzijde van de plaat
De plaat kan zich in een vochtig milieu bevinden. De onderkant van de plaat is beschut omdat deze niet direct is
blootgesteld aan de invloeden van weer en wind. Vochtwisselingen die eventueel optreden zijn minder
uitgesproken dan die aan de bovenzijde van de plaat. Voor de situatie ‘buiten beschut’ geldt milieuklasse XC3 met
betrekking tot carbonatatie.
Als ook onderaan de plaat vorst niet kan optreden, hebben we ook hier niet te maken met een XF-milieuklasse.

Chemische aantasting
Bij het indelen van de boven- en onderzijde van de plaat in milieuklassen is tot nu toe gekeken naar de mogelijke
aantasting door corrosie van de wapening. Nu moet nog nader naar het beton zelf worden gekeken omdat
eventueel olie, benzine of diesel kan worden gemorst op de vloer. Deze blijken echter als ‘onschadelijk’ voor
beton te worden geclassificeerd. We hebben dus geen aanvullende milieuklasse XA.

Concreet voor de vloer van de werktuigenberging: milieuklasse XC3 met betrekking tot de betondekking op de
wapening voor zowel de boven- als de onderzijde van de vloer.

Lees ook: Duurzaamheid van de kuilplaat
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