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Beton & Techniek

Een betonconstructie heeft 28 dagen nodig om de eindsterkte te bereiken. Dat is van oudsher de gedachte. Maar door
betere samenstellingen en verwerkingsmethoden kan beton ook eerder belast worden.

In de stallenbouw leeft het magische getal van 28 dagen nog altijd: ‘pas na 28 dagen mag de betonvloer helemaal belast worden'.
De praktijk is echter weerbarstig. Afhankelijk van grondstoffenkeuze, betere samenstellingen, betere verwerkingsmethoden en een
goed inzicht in de sterkteontwikkeling kan de vereiste druksterkte van beton aanmerkelijk eerder bereikt zijn. Ook de temperatuur
bij verwerking speelt een belangrijke rol bij het uitharden van beton. Wel is het nog steeds gebruikelijk de sterkte van een
betonconstructie te toetsen na 28 dagen. Dan moet de gevraagde eindsterkte bereikt zijn. Het verhardingsproces stopt dan echter
nog niet: het gaat nog geruime tijd geleidelijk door.

Drie dagen
Voor betonvloeren geldt in grote lijnen dat na drie dagen de
vloer voldoende sterkte heeft opgebouwd om licht verkeer of
een lichte belasting toe te laten. Tussen zeven en veertien is
de volledige sterkte vrijwel helemaal ontwikkeld. Bij snelle
ingebruikname is controle op deze sterkteontwikkeling
noodzakelijk.
Mocht door aanleg in koude jaargetijden de
buitentemperatuur laag zijn – bijvoorbeeld 5 °C of minder –
dan zijn extra verhardingsdagen nodig. Maar ook hier kan
door afdekken van de verharding – bijvoorbeeld met
thermische dekens – het verhardingsproces doorgang
vinden.
Bij constructies en vloeren die veel later dan de genoemde
28 dagen volledig worden belast, kan een tragere verharding
zelfs worden overwogen. Zoals eerder genoemd stopt het
verhardingsproces van beton niet op 28 dagen. Opdrachtgever constructeur én leverancier kunnen een toetsmoment van
bijvoorbeeld 56 dagen overeenkomen. De betonsamenstelling wordt hier dan op aangepast en het geheel kan een
duurzaamheidsvoordeel opleveren.

Gewogen rijpheid
Als tegenwoordig wordt gevraagd om snel een bepaalde sterkte te bereiken, kunnen aanpassingen van het mengsel daar veelal in
voorzien. Er bestaan verschillende methoden om die sterkteontwikkeling te volgen, zoals de gewogen rijpheid. Volgens de normen
geldt nog altijd de 28-daagse sterkte als toetsmoment voor de eindsterkte, vooral omdat alle rekenregels hieraan zijn gerelateerd.
Maar dit staat dus los van het in gebruik nemen van een betonvloer.

Lees ook: Stalen staven uit, vezels in
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