
Gevolgen Eurocode 2 voor betondekking
 

De introductie van de Eurocodes heeft gevolgen voor de wijze waarop de vereiste nominale betondekking wordt
vastgesteld. In vijf delen zet Agrabeton de gevolgen op een rij. Deel 1: hoe Eurocode 2 combineren met NEN-EN 206-1 /
NEN 8005 met betrekking tot de betondekking.

De vereisten met betrekking tot duurzaamheid in
Eurocode 2 zijn gebaseerd op NEN-EN 206-1. Tabel 1
geeft de omschrijving van de milieuklassen. Deze
beschrijving is gebaseerd op de kans op aantasting van
de wapening, aantasting van het beton door vorst en
dooizouten en chemische aantasting van het beton. Door
niet alleen de milieus zeer gedetailleerd te omschrijven,
maar tevens de mate van waterverzadiging van het beton
aan te geven, is een lijst ontstaan van achttien
milieuklassen (tabel 1). Deze achttien milieuklassen zijn
onderverdeeld in zes hoofdgroepen, te weten: 1. geen
kans op corrosie of aantasting; 2. corrosie ingeleid door
carbonatatie; 3. corrosie ingeleid door chloriden, geen
zeewater; 4. corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit
zeewater; 5. aantasting door vorst-/dooiwisselingen; 6.
chemische aantasting.

De X van Exposure
De milieuklasse wordt aangeduid met ‘X’ (exposure). De
tweede letter verwijst naar het aantastingsmechanisme.
Het cijfer geeft de mate aan waarin vocht aanwezig is. In
groep XC is het sleutelwoord carbonatatie. Het
carbonatatieproces is niet schadelijk voor het beton zelf.
Door carbonatatie verlaagt de pH van het beton. De mate
en de snelheid waarmee het beton carbonateert, is vooral
afhankelijk van de vochthuishouding in de betondekking
en beïnvloedt dus de mate en snelheid van de corrosie
van de wapening. In groep XD is het sleutelwoord
chloriden anders dan uit zeewater die de mate en snelheid
van de aantasting van de wapening door chloriden
beïnvloeden. In groep XS is het sleutelwoord chloriden uit
zeewater die de mate en snelheid van de aantasting van
de wapening door chloriden beïnvloeden. Het
zeewatermilieu is benoemd in een aparte hoofdgroep,
omdat bij constructies in zee naast de chloriden in zeewater ook vaak sprake is van sterke stroming en schurend zand. Bovendien
bevat zeewater naast chloriden nog verschillende andere zouten.

http://cementenbeton.nl/agrabeton-artikelen/2606-gevolgen-eurocode-2-voor-betondekking
http://cementenbeton.nl/agrabeton-artikelen/2606-gevolgen-eurocode-2-voor-betondekking#


Sleutelwoord: vorst
In groep XF is het sleutelwoord vorst al of niet met
dooizouten. Als met water verzadigd beton bevriest (van
buiten naar binnen), wordt het water in het beton vanaf de
buitenkant opgesloten. Water zet uit als het bevriest,
waardoor de inwendige drukken zo hoog kunnen oplopen
dat het beton bezwijkt. Wordt zout op het ijs gestrooid,
dan smelt het ijs. Hiervoor is veel warmte nodig, die wordt
onttrokken aan het omliggende beton. Het  gevolg is een
plotselinge, sterke temperatuurdaling waardoor de
buitenhuid van het beton kapot vriest en afschilfert (zgn.
scaling).

In groep XA is het sleutelwoord chemische aantasting, de
milieus waarin beton wordt blootgesteld aan de
agressiviteit in de omgeving, de bodem of in het
grondwater.

Gewapend beton
In geval van constructies van gewapend of voorgespannen beton is minimaal altijd een klasse XC van toepassing, al dan niet in
combinatie met de klassen XD, XS, XF en XA, een en ander afhankelijk van de situatie. In het systeem volgens NEN-EN 206-1
worden de duurzaamheidseisen van een beton voor een bouwdeel vastgelegd door een set van milieuklassen op grond waarvan
de eisen voor de betonsamenstelling zijn vastgelegd in NEN 8005. Op basis van de set milieuklassen worden de vereiste
betondekking en toleranties bepaald zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 van NEN-EN 1992-1-1.



 

Reeks van vijf artikelen over Eurocode
De introductie van de Eurocodes heeft gevolgen voor de wijze waarop de vereiste nominale betondekking wordt vastgesteld.
Omdat daarbij een aantal aspecten aan de orde komt, is besloten dit in een reeks artikelen te behandelen. Het navolgende komt
aan de orde: 1 – Milieuklassen 2 – De minimum betondekking met betrekking tot duurzaamheid 3 – De nominale betondekking 4 &



5 – Rekenvoorbeelden 1 & 2.
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