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1 – OMGEVINGSKLASSEN en MILIEUKLASSEN



Omgevingsklassen en milieuklassen
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Omgevingsklassen en milieuklassen



Omgevingsklassen en milieuklassen
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Omgevingsklassen en milieuklassen

SR-cement

Eventueel 

aangeven dat het 

betontype met 

ingebrachte lucht 

nodig is



2 – SPECIFICATIE VAN DE DRUKSTERKTEKLASSE



C fckcyl/fckcub na 28 dagen

In specifieke situaties kan de karakteristieke druksterkte op een andere 

ouderdom dan 28 dagen gedeclareerd worden (kan interessant zijn voor 

massieve constructies) 

Specificatie van de druksterkteklasse

4.3.1 en 5.5.1.2

Aanduiding: CX/Y (zd) 
�C35/45 (90d)
�C30/37 (56d)
�…



Specificatie van de druksterkteklasse

5.5.1.2

�Proctor
�Vibrating hammer
�Vibrocompression
�Axial compression



3 – EISEN MET BETREKKING TOT DE BESTANDDELEN



Algemene gebruiksgeschiktheid



Specifieke gebruiksgeschiktheid



NBN B15-100
(2018)



Cement : specifieke gebruiksgeschiktheid

5.1.2



Cement : specifieke gebruiksgeschiktheid

5.1.2



Tabel 5-ANB — Gebruiksgeschiktheid voor gewapend en voorgespannen beton voor niveau I en niveau II 
van de cementen volgens NBN EN 197-1 en de cement-t oevoegsel type II combinaties in functie van de 
omgevingsklassen



Gerecycleerde granulaten

Twee types gerecycleerde granulaten worden gedefinieerd:



Twee types gerecycleerde granulaten worden gedefinieerd:

Gerecycleerde granulaten



Het gebruik van granulaten

De vorstbestandheid kan eveneens 
worden aangetoond via NBN B 15-100



Het gebruik van gerecycleerde granulaten



� Vervanging van tabel E.2 uit bijlage E van de NBN EN 206

� Betongranulaat type A+ en menggranulaat type B+ mogen niet gecombineerd worden

� Voor een hoger vervangingspercentage of gebruik in andere omgevings- en druksterkteklassen 
alsook in voorgespannen beton dient de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid aangetoond 
te worden voor de beoogde betonsamenstelling en het beoogde gebruik

� Betongranulaat  type A+ mag gebruikt worden t/m druksterkteklasse  C30/37
� Menggranulaat  type B+ mag gebruikt worden t/m druksterkteklasse  C20/25

Het gebruik van gerecycleerde granulaten



Het gebruik van gerecycleerde granulaten



Toevoegsels - Algemeen



Nieuw

Het gebruik van vliegas



Het gebruik van vliegas



Het gebruik van LMA



Het gecombineerd gebruik van vliegas en LMA



�Hulpstof initieel voorzien in het recept : watergehalte moet meegerekend
worden bij de berekening van de (theoretische) W/C

�Hulpstof niet voorzien in het recept : watergehalte van deze hulpstof moet
niet meegerekend worden tenzij de hoeveelheid > 3,0 l/m³

Het gebruik van hulpstoffen



Het gebruik van vezels



Het gebruik van vezels



Het gebruik van vezels



Het gebruik van vezels



� TRA 550 v4.0

Het gebruik van vezels



4 – SPECIFICATIE VAN BETON



Specificatie van beton

Cement SR of HSR !

6.2.2



6.2.2

Specificatie van beton



Specificatie van beton



Specificatie van beton - ZVB

� TRA 550 v4.0

(Zelfcontrole: geen enkele tolerantie toegestaan op deze klassen)



5 – LEVERING VAN BETON



De leveringsbon

7.3



6 – CONFORMITEITSCONTROLE VAN BETON



Conformiteitscontrole van vers beton

-20 / + 20 mm bij 
het begin van het 

lossen = 1e m³

8.2

� Gedaan met AQL 

voor consistentie

� Individuele

evaluatie



Conformiteitscontrole van verhard beton



7 – BETON VOOR SPECIALE GEOTECHNISCHE WERKEN



Algemeen



Specifiek voor palen



Specifiek voor diepwanden



Algemeen consistentie

WG 
FABA / ABEF 
/ FedBeton / 
WTCB: 
S5 (≥ 220 mm



Algemeen filtratieverlies

#% (m/m water) #ml (op +/- 2 liter beton 8 mm)



8 – MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN

ALKALI-SILICA REACTIE (ASR)



Preventie ASR

� Verantwoordelijkheid van de voorschrijver : het risico evalueren in functie van 

de economische en maatschappellijke kosten � het ASR-PREVENTIENIVEAU 

(PREV) vastleggen.

NIVEAU Omschrijving Voorbeelden

PREV1 Gevolgen van ASR zeer beperkt en 

aanvaardbaar

Vervangbare elementen, tijdelijke

constructies …

PREV2 Gevolgen van ASR weinig aanvaardbaar Constructief beton

PREV3 Gevolgen van ASR niet aanvaardbaar Grote en/of belangrijke bouwwerken

(bruggen, kaaimuren …)



�De blootstelling van het bouwelement is bepalend voor het optreden en de 

graad van voortschrijding van de reactie. Deze factor is verbonden met de ASR-

BLOOTSTELLINGSCATEGORIE  (AR), in nauw verband met de omgevings- of 

milieuklassen.

E0 AR1

EA

EA1 AR2

EA2 AR2

EA3 AR2

EI AR1

EE

EE1 AR2

EE2 AR2

EE3 AR2

EE4 AR3

ES

ES1 AR2

ES2 AR2

ES3 AR2

ES4 AR3

AR

AR1 Bouwdelen in droge binnenomgeving, 

zonder blootstelling aan externe bronnen 

van vocht

AR2 Bouwdelen in vochtige binnenomgevingen

en buitenomgevingen, ondergedompeld in 

(zee)water of in contact met niet-agressieve 

grond

AR3 Bouwdelen in vochtig milieu blootgesteld 

aan alkaliën (bijvoorbeeld dooizouten) of 

aan wisselend vocht-droog cycli met 

zeewater of brak water

Preventie ASR

= default



�In functie van het gedefinieerde ASR-preventieniveau en de geselecteerde ASR-

blootstellings-categorie dienen de gepaste preventieve maatregelen genomen te 

worden. Vier verschillende maatregelen worden beschreven ter preventie van 

de schadelijke gevolgen van de alkali -silica reactie.

AR1 AR2 AR3

PREV1 Geen Geen Geen

PREV2 Geen 1 of 2 of 3 of 4 1 of 2 of 3 of 4

PREV3 Geen 1 of 3 of 4 1 of 3* of 4*

1. Gebruik van niet-reactieve granulaten

2. Gebruik van een LA-cement (conform aan de NBN B 12-109)

3. Beperken van het alkaligehalte van het beton (via alkalibalans)

4. Voorafgaandelijk uitvoeren van performantieproeven in labo

Indien de voorschrijver geen preventieniveau opgeeft, dient de beton-

producent standaard uit te gaan van het preventieniveau PREV2 en de AR-

klasse die overeenkomt met de gespecifieerde omgevingsklasse

* Met strengere eisen bij deze maatregelen

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

1.  Gebruik van granulaten met geattesteerde declaratie van niet-reactiviteit

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

2. Gebruik van een LA-cement volgens NBN B 12-109, zonder opmaak van een 

alkalibalans

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

3. Beperken van het alkali-gehalte van beton tot een vastgelegde waarde

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

OFWEL

Preventie ASR



� TRA 550 v4.0Preventie ASR

/ zanden /  toevoegsels Type I



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

Preventie ASR



� 4 mogelijke preventiemaatregelen

Preventie ASR



4. Voorafgaandelijk uitvoeren van zwelproeven

- Gemodificeerde Oberholster proef

- NF P 18-454 (methodologie) en FD P 18-456 (criteria)

� 4 mogelijke preventiemaatregelen

Preventie ASR



Voorbeeld – T(0,50)



Voorbeeld – T(0,45)



Voorbeeld – T(0,45) mix CEM



9 – WATEROPSLORPING DOOR ONDERDOMPELING
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Wateropslorping door onderdompeling

Nieuwe klasse !



Deze waarden gelden voor Dmax ≥ 20 mm !!

Wateropslorping door onderdompeling



10 - NIEUWE VERSIE TRA 550




