
Eurocode 2: minimale betondekking vs.
duurzaamheid
Hoe moet bij bekende milieuklassen de minimale betondekking met betrekking tot duurzaamheid worden bepaald binnen
de nieuwe Eurocode 2? Hieronder de uitleg in deel 2 van de serie over Eurocode 2.

In de nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1 tabellen 4.4N (betonstaal) en 4.5N (voorspanstaal) is de basiswaarde van de minimum
betondekking voor duurzaamheid af te lezen. Bij vijftig jaar ontwerplevensduur is constructieklasse S4 hierbij de ingang tot de
tabellen. Direct is af te lezen welke minimum betondekking voor de diverse milieuklassen moet worden aangehouden voor
respectievelijk betonstaal en voorspanstaal. 
De constructieklasse is echter niet altijd S4. Afhankelijk van de aan te houden ontwerplevensduur, de sterkteklasse, de geometrie
van het beschouwde element en de aard van de kwaliteitsbeheersing, wordt namelijk de constructieklasse herzien.

Ontwerplevensduur
In tabel 4.3N kan worden afgelezen met hoeveel klassen moet worden 'verminderd' of 'vermeerderd'. Uit tabel 4.3N is af te leiden
dat deze aspecten als volgt doorwerken:

ontwerplevensduur 100 jaar i.p.v. 50 jaar: vermeerdering met 2 klassen;
ontwerplevensduur 75 jaar i.p.v. 50 jaar: vermeerdering met 1 klasse;
sterkteklasse > C30/37 tot en met > C45/55: afhankelijk van de combinatie milieuklasse - betonsterkteklasse een
vermindering met 1 klasse;
element met plaatgeometrie: vermindering met 1 klasse.
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XA en XF niet genoemd
In tabellen 4.3N tot en met 4.5N zijn de milieuklassen XA en XF niet genoemd. Deze hebben namelijk invloed op de
betonsamenstelling (zie NEN-EN 206-1 / NEN 8005) omdat zij een maat zijn voor de mate waarin het beton zelf wordt aangetast.
Dit betekent echter niet dat er dan geen eisen worden gesteld aan de grootte van de betondekking. Immers, de milieuklassen die
betrekking hebben op de aantasting van het beton zelf, komen voor in combinatie met milieuklassen die betrekking hebben op het
beschermen van het betonstaal. De te hanteren milieuklasse wordt gevonden doordat, bijvoorbeeld, een milieuklasse XF in
combinatie met een milieuklasse XC en vaak ook XD optreedt. De maatgevende XD of XC milieuklasse moet dan worden
aangehouden voor wat betreft de minimale betondekking.

Lees ook: Gevolgen Eurocode 2 voor betondekking
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