
Eurocode 2 en het bepalen van de
nominale betondekking
 

Hoe moet binnen - de duurzaamheidseisen van Eurocode 2 - de nominale betondekking worden bepaald bij een minimale
betondekking?

De nominale dekking kan als volgt worden berekend (NEN-EN 1992-1-1 4.4.1.1):

cnom = cmin + Δcdev

Hierin moet cmin een zodanig grootte hebben, dat aan de volgende vereisten wordt voldaan (NEN-EN 1992-1-1 4.4.1.2): veilige
overdracht van aanhechtspanningen, duurzaamheid en brandwerendheid. Ook moet Δcdev een toeslag zijn die bij het ontwerp in
rekening moet worden gebracht in verband met afwijkingen ten opzichte van de minimumdekking (uitvoeringstolerantie).

Minimumdekking
Met betrekking tot de minimumdekking geldt de uitdrukking (NEN-EN 1992-1-1 4.4.1.2(2) & NB):

cmin = max( cmin,b ; cmin,dur ; 10 mm) )

Minimum betondekking voor duurzaamheid: deze
minimum betondekking, cmin,dur, is besproken in artikel 2
van deze reeks.
Minimum betondekking voor aanhechting: voor een
adequate aanhechting, cmin,b moet de minimale dekking
niet kleiner zijn dan de staafdiameter (bij enkele staven) of
de gelijkwaardige staafdiameter (bij gebundelde staven).
Een bundel moet worden vervangen door een nominale
staaf die dezelfde doorsnede heeft als de bundel (NEN-EN
1992-1-1 8.9.1). De gelijkwaardige diameter van deze
nominale staaf is:

Øn = Ø�nb < 55 mm, waarin nb het aantal staven in de
bundel is.

Bij een nominale maximale korrelafmeting groter dan 32
mm moet een toeslag van 5 mm op de minimum
betondekking voor aanhechting worden toegepast (NEN-EN 1992-1-1 4.4.1.2 (3)).

Uitvoeringstolerantie
Voor de uitvoeringstolerantie moet 5 mm worden aangehouden (NEN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 (1) & NB). In bepaalde situaties mag de
aanvaardbare afwijking en dientengevolge de tolerantie worden verminderd. Indien kan worden gegarandeerd dat een zeer
nauwkeurig meetinstrument wordt gebruikt voor het monitoren van de betondekking en dat elementen die niet voldoen worden
verwijderd (bijvoorbeeld geprefabriceerde elementen), dan mag de ontwerpafwijking, Δcdev , worden verminderd met 0 mm <
reductie van Δcdev < 5 mm.

Lees ook: Minimale betondekking vs. duurzaamheid
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