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Beton & Techniek

‘Doe maar een milieuklasse XA3, dan is het altijd goed’. Niet zelden wordt de keuze voor de milieuklasse zo onderbouwd.
Maar er zijn genoeg situaties te bedenken waarbij XA2 voldoende is of XA3 zelfs niet genoeg is. Een toelichting op de
juiste milieuklasse.

In de betonnorm (NEN-EN- 206-1) zijn zes hoofdgroepen van milieuklassen opgenomen. Deze klassen zijn ingedeeld naar
schademechanisme. Bij X0 is er geen risico. XC, XD en XS zijn gericht op de wapening in beton als gevolg van carbonatatie of
chloriden. XF is specifiek voor vorstschade. De laatste klasse is XA. Dit staat voor een agressieve omgeving en is van toepassing
als het beton chemisch kan worden aangetast. Veel toepassingen van beton in de land- en tuinbouw hebben hiermee te maken.
Er bestaan drie reactiemechanismen die het beton chemisch
kunnen aantasten. Deze zijn:
- een oplosreactie door zuren of zacht water;
- een uitwisselingsreactie door zouten;
- een expansieve reactie zoals roesten van betonwapening of
een sulfaataantasting.

Minimaliseren
Een chemische aantasting is niet helemaal te voorkomen.
Wel kan de aantasting geminimaliseerd worden door te
kiezen voor de juiste milieuklasse (XA) en binnen de
milieuklasse voor de juiste categorie (XA1, XA2 of XA3). Om
te komen tot de juiste keuze moeten de aspecten in kaart
gebracht worden die de chemische aantasting van beton
veroorzaken. In onderstaande tabel staan de grenswaarden
bij verschillende chemische bestanddelen waarmee het
beton in aanraking kan komen. Onderzoek moet uitwijzen hoe zwaar de mogelijke aantasting is.
Als beton in aanraking komt met mest (zeker in kelders), leidt dat naar de milieuklasse XA3 (sterk agressieve omgeving). Er zijn
echter genoeg situaties te bedenken in de land- en tuinbouw waarbij de milieuklasse XA2 (matig agressieve omgeving) volstaat.
Bijvoorbeeld wanden in een open ruimte die in contact komen met mest of vloeren en wanden waarop akkerbouwproducten
(aardappelen/uien/fruit) komen te liggen.
Maar in sommige gevallen is zelfs de klasse XA3 niet voldoende. Bijvoorbeeld bij een sleufsilo waarin kuilvoer komt te liggen. De
zure sappen kunnen een pH-waarde hebben van 2 á 3. De tabel kent deze omstandigheden niet. Een aantasting van het beton is
onder deze omstandigheden niet te voorkomen. Geadviseerd wordt een opofferingslaag of een beschermingslaag aan te brengen
zodat er toch een duurzame constructie ontstaat.

Proefnummer
Betoniek 15/16 (kennisplatform over betontechnologie) heeft als thema milieuklassen. Geïnteresseerden kunnen een proefnummer
aanvragen.

Tabel (klik voor vergroting)

http://www.cementenbeton.nl/agrabeton-artikelen/2197-welke-milieuklasse-moet-ik-kiezen#
http://www.betoniek.nl/proefnummer-betoniek.53075.57990.lynkx


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook: Handig naslagwerk betonmortel

http://agrabeton.cementenbeton.nl/index.php?option=com%CB%8Dcontent&task=view&id=324&Itemid=9

