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Algemene opmerking:  
 
- Er is altijd een oefening bij over betonsamenstellingen met bepaalde vochtigheidsgraad 
 

  



 

1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor
de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts bui
 
Zuivere treksterkte 
De zuivere treksterkte wordt bepaald door een rechtstreekse trekproef op een prismatisch 
proefstuk (bij voorkeur cilinders 

 

 
De treksterkte wordt gegeven door:  
treksterkte is onderhevig aan toevallige fluctuaties. 
en de 95% fractiel als karakteristieke
De grootorde van de zuivere streksterkte is ongeveer 10% van de 
kubusdruksterkte.  
 
De splijtproef 
Deze proef steunt op het principe dat wanneer in een vlak element in een elastisch 
materiaal onderworpen wordt aan twee even grote lijnlasten (in hetzelfde vlak gelegen en 
loodrecht op de buitenvlakken) er een spanningsverdeling onts
deel van het belastingsvlak trekspanningen ontstaan.
 

Bij deze proef wordt het breukvlak opgelegd, dit is niet noodzakelijk de zwakste 
doorsnede van het proefstuk. Daarom dat bij deze proef de treksterkte gemiddeld hoger 
ligt dan de zuivere treksterkte. Men kan benaderend stellen dat:   

Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef 
eksterke bij een 3 en 4 punts buigproef. 

De zuivere treksterkte wordt bepaald door een rechtstreekse trekproef op een prismatisch 
proefstuk (bij voorkeur cilinders Φ150x300).  

 

De treksterkte wordt gegeven door:  ��� � ���� 	�⁄  met Ac de breukdoorsnede. Ook de 
treksterkte is onderhevig aan toevallige fluctuaties. Men gebruikt daarom de 5% fractiel 

karakteristieke waarden. 
De grootorde van de zuivere streksterkte is ongeveer 10% van de karakteristieke

Deze proef steunt op het principe dat wanneer in een vlak element in een elastisch 
materiaal onderworpen wordt aan twee even grote lijnlasten (in hetzelfde vlak gelegen en 
loodrecht op de buitenvlakken) er een spanningsverdeling ontstaat waarbij in het grootste 
deel van het belastingsvlak trekspanningen ontstaan. 

Bij deze proef wordt het breukvlak opgelegd, dit is niet noodzakelijk de zwakste 
doorsnede van het proefstuk. Daarom dat bij deze proef de treksterkte gemiddeld hoger 
ligt dan de zuivere treksterkte. Men kan benaderend stellen dat:   ��� �
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en nadelen, werking uitleggen. Geef 

De zuivere treksterkte wordt bepaald door een rechtstreekse trekproef op een prismatisch 

de breukdoorsnede. Ook de 
Men gebruikt daarom de 5% fractiel 

karakteristieke 

Deze proef steunt op het principe dat wanneer in een vlak element in een elastisch 
materiaal onderworpen wordt aan twee even grote lijnlasten (in hetzelfde vlak gelegen en 

taat waarbij in het grootste 

 
Bij deze proef wordt het breukvlak opgelegd, dit is niet noodzakelijk de zwakste 
doorsnede van het proefstuk. Daarom dat bij deze proef de treksterkte gemiddeld hoger � 0,9����� 



 

 
Buigtreksterkte 
Een proefstuk wordt onderworpen aan een drie
gebruikte manier om de treksterkte te bepalen.
 

 

Driepuntsbuigproef:            

 

Vierpuntsbuigproef:            

 
De buitreksterkte is in het a
omdat: 
 

• Vanwege het statische breukaspect: breuk wordt bepaald doo
aanwezige zwakste doorsnede, hoe groter het proefstuk hoe groter de kans op 
zwakke doorsneden

• Bij buiging wordt de uiterste getrokken 
getrokken vezels, daardoor heeft de uiterste vezel een hogere rekcapacit

De driepuntsbuigproef levert
vierpuntsbuigproef. Dit komt omdat in een driepuntsbuigproef het breukvlak is 
vastgelegd.  
 
Zuivere treksterkte < Splijttreksterkte < vierpuntsbuigproef < 
 

  

Een proefstuk wordt onderworpen aan een drie- of vierpuntsbuigproef. Dit is de meest 
gebruikte manier om de treksterkte te bepalen. 

Driepuntsbuigproef:            ����� � ��
� � �����/��·��/��·��

 !
"�#
$ 

� ����
%

Vierpuntsbuigproef:            ����� � ��
� � �����/��·��/&�·��

 !
"�#
$ 

� ����
'

De buitreksterkte is in het algemeen hoger dat de zuivere treksterkte en de spijttreksterkte 

Vanwege het statische breukaspect: breuk wordt bepaald door de toevallig 
zwakste doorsnede, hoe groter het proefstuk hoe groter de kans op 

doorsneden. 
Bij buiging wordt de uiterste getrokken vezel gesteund door andere minder 
getrokken vezels, daardoor heeft de uiterste vezel een hogere rekcapacit

levert gemiddeld een hogere buigtreksterkte (15%) dat een 
vierpuntsbuigproef. Dit komt omdat in een driepuntsbuigproef het breukvlak is 

Zuivere treksterkte < Splijttreksterkte < vierpuntsbuigproef < driepuntsbuigproef
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of vierpuntsbuigproef. Dit is de meest 

 

���� · '
()  

���� · '
()  

ksterkte en de spijttreksterkte 

r de toevallig 
zwakste doorsnede, hoe groter het proefstuk hoe groter de kans op 

door andere minder 
getrokken vezels, daardoor heeft de uiterste vezel een hogere rekcapaciteit. 

gemiddeld een hogere buigtreksterkte (15%) dat een 
vierpuntsbuigproef. Dit komt omdat in een driepuntsbuigproef het breukvlak is 

driepuntsbuigproef 
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2. Werking van puzzolanen. 
 

Puzzolane werking  
Een puzzolaan is een stof zonder hydraulische eigenschappen die na binding, met 
bijvoorbeeld Ca(OH)2, een stof vormen die wel hydraulische eigenschappen heeft. Een 
puzzolaan bestaat meestal uit SiO2 of SiO2 en Al2O3. Voorbeelden: Vliegas (gefilterd uit 
rookgassen bij verbranding poederkool), silica fume (een bijproduct van de productie van 
Si). 
 
Reactie: 
Hydratatie portlantcement:     C3S + H2O → C-S-H + Ca(OH)2      (snel) 
Puzzolane reactie:                      Puzzolaan + Ca(OH)2 + H2O → C-S-H      (traag) 
 
(C-S-H is een verzameling van CalciumSicicaatHydrataten) 
 

• Bij de puzzolane reactie wordt Ca(OH)2 verbruikt. Daardoor is het beton minder 
gevoelig voor sulfaataantasting.  

• Tragere ontwikkeling hydratatiewarmte 
• Hogere sterkte omdat de reactieproducten de grote capillaire poriën vullen, 

hierdoor wordt ook de weerstand tegen chemische aantasting en waterindringing 
verhoogd. 

 
Verschil vliegas en silica fume:  

• Silicafume is heeft een fijnere korrelverdeling → hogere sterkte  
• Silicafume verhoogt de samenhang wat tot gevolg heeft dat de betonspecie 

stugger wordt (voordeel bij bijvoorbeeld het verpompen van beton). Vliegas 
verhoogt juist de verwerkbaarheid van een betonmengsel, de kleine 
cementdeeltjes hebben minder de neiging om samen te vlokken en dus vergroot 
het smerend effect van de kleine deeltjes.  

 
  



 

3. Proeven die uitgevoerd worden op vers beton (slump, 
veranderen ? 
 
Deze proeven dienen om de consistentie (maat voor de verwerkbaarheid) van het beton 
na te gaan. 
 
Zetmaat/slump (Abrams
De conus wordt gevuld in die lagen en elke laag wordt verdicht door 25 keer te prikken 
met een genormaliseerde staaf. Nadien wordt de kegel 
inzakking s gemeten.  
 

 
Deze proef is niet geschikt voor vrij droog beton omdat dan het resultaat vrij ongevoelig 
is voor variaties in verwerkbaarheid.
 
Schokmaat 
Een afgeknotte kegel mantel wordt 
Ze wordt op een schoktafel geplaatst en de mantel wordt weggenomen. Men laat de tafel 
15 keer schokken met interval 2 à 5 seconden. Daarna wordt de diameter in twee 
richtingen gemeten en de gemiddelde diameter wordt bepaald. 
 

 

Proeven die uitgevoerd worden op vers beton (slump, walz...), waarom en hoe 

Deze proeven dienen om de consistentie (maat voor de verwerkbaarheid) van het beton 

/slump (Abrams-kegel) 
De conus wordt gevuld in die lagen en elke laag wordt verdicht door 25 keer te prikken 

en genormaliseerde staaf. Nadien wordt de kegel weggenomen en wordt de 

Deze proef is niet geschikt voor vrij droog beton omdat dan het resultaat vrij ongevoelig 
is voor variaties in verwerkbaarheid. 

Een afgeknotte kegel mantel wordt gevuld (in 2 lagen, telkens prikken) met betonspecie. 
Ze wordt op een schoktafel geplaatst en de mantel wordt weggenomen. Men laat de tafel 
15 keer schokken met interval 2 à 5 seconden. Daarna wordt de diameter in twee 

htingen gemeten en de gemiddelde diameter wordt bepaald.  
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walz...), waarom en hoe 

Deze proeven dienen om de consistentie (maat voor de verwerkbaarheid) van het beton 

De conus wordt gevuld in die lagen en elke laag wordt verdicht door 25 keer te prikken 
en wordt de 

 

Deze proef is niet geschikt voor vrij droog beton omdat dan het resultaat vrij ongevoelig 

(in 2 lagen, telkens prikken) met betonspecie. 
Ze wordt op een schoktafel geplaatst en de mantel wordt weggenomen. Men laat de tafel 
15 keer schokken met interval 2 à 5 seconden. Daarna wordt de diameter in twee 

 



 

 
 
VeBe-consistentiemeter 
In een cilindervorming vat wordt een Abrams
weggenomen en met laat het vat trillen. Men meet de tijd die nodig is om er voor te 
zorgen dat de betonspecie volledig in contact is met de doorzichtige plaat. Men noemt dit 
de VeBe tijd.  
 

 

 
vat wordt een Abrams-kegel geplaatst. De kegel wordt 

weggenomen en met laat het vat trillen. Men meet de tijd die nodig is om er voor te 
dat de betonspecie volledig in contact is met de doorzichtige plaat. Men noemt dit 
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kegel geplaatst. De kegel wordt 
weggenomen en met laat het vat trillen. Men meet de tijd die nodig is om er voor te 

dat de betonspecie volledig in contact is met de doorzichtige plaat. Men noemt dit 



 

Deze proef is meer geschikt voor droog beton.
 
Verdichtingsgraad van Walz
Men vult een prismatisch vlak volgens een gestandaardiseerde methode. Daarna wordt 
het beton verdicht met behulp van een trilnaald. De verdichtingsgraad van Walz is dan de 
verhouding van de initiële hoogte van het beton tot de uiteindelijke hoogte na 
verdichting.  
 

 
Deze proef is niet geschikt
beton. 
 

  

Deze proef is meer geschikt voor droog beton. 

van Walz  
Men vult een prismatisch vlak volgens een gestandaardiseerde methode. Daarna wordt 
het beton verdicht met behulp van een trilnaald. De verdichtingsgraad van Walz is dan de 
verhouding van de initiële hoogte van het beton tot de uiteindelijke hoogte na 

geschikt voor zeer vloeibaar beton. Ze is wel aangewezen voor licht 
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Men vult een prismatisch vlak volgens een gestandaardiseerde methode. Daarna wordt 
het beton verdicht met behulp van een trilnaald. De verdichtingsgraad van Walz is dan de 
verhouding van de initiële hoogte van het beton tot de uiteindelijke hoogte na 

 

voor zeer vloeibaar beton. Ze is wel aangewezen voor licht 
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4. Hoe bepaal je, eens je W en C kent, welke granulaten je gebruikt en hoe je ze doseert. 
Ook over grootte van de verschillende granulaten.  
 
Drie criteria betpalen de samenstelling en grootte van de granulaten: 
 
Betonstructuur 
Omdat het cement de duurste component van beton is moeten er de korrelverdeling zo 
gekozen worden dat de lege ruimte zo klein mogelijk wordt gehouden. 
Men heeft een minimaal gehalte fijne elementen nodig voor de verwerkbaarheid. Hoe 
groter de granulaten hoe minder fijne granulaten men nodig heeft voor de 
verwerkbaarheid. 
  
Geometrische criteria 
Wandeffect 
Er moet rekening gehouden worden met het wandeffect. Men gebruikt hiervoor de 
gemiddelde straal: 

* � +
	, 

 
A1 is som van de te bekisten oppervlakte en de oppervlakte van omhullende wapening 
(+opp glad afgestreken opp). De waarde van R is meestal niet gelijk voor heel de 
constructie. Daarom bepaald men meestal R op de meest ongunstige plaats, lokaal 
voorkomende kleine waarden van R brengt men niet in rekening.  
 
Gemiddelde straal van een opening 
De granulaten moeten bij het storten door de openingen kunnen vallen. De maximum 
granulaatdiameter zal hierdoor beperkt worden. De openingen worden gekarakteriseerd 
door de gemiddelde straal: 

- � 	�.  

 
A2 is de oppervlakte van de opening, u is de omtrek van de opening. 
 
Volgens Faury moet de maximale diameter voldoen aan: 
    0,8 * 1 2��� 1 * 
    2���  1 1,45 -  (gerolde granulaten)  
    2���  1 1,25 -  (gebroken granulaten) 
De norm geeft in de plaats voorwaarden voor D (maasopening overeenstemmend met de 
grootste diameter). 
 
Ideale zeefkromme 
De mengverhouding van de verschillende granulaten wordt zo bepaald dat de 
zeefkromme zo goed mogelijk de ideale zeefkromme benaderd. Er zijn verschillende 
ideale zeefkrommen beschikbaar oa. Fuller, Labo Zürich, Bolomey en speciale 
begrenzing voor pompbeton).  
Algemene methode: bereken een globale granulometrische karakteristiek van de 
zeefkromme zoals fictief gewicht, relatieve specifieke oppervlakte of fijnheidsmodulus. 
Door methode van de kleinste kwadraten kan men dan een samenstelling bekomen die de 
ideale zeefkromme zo goed mogelijk benaderd. Voor enkele gevallen wordt dit verder 
uitgewerkt: 
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Ideale zeefkromme voor het vast skelet 
In het geval van 2 granulaten wordt de basisvergelijking: 
 +7, 8 +7� 8 +� � +9�  waarbij:  +9� � 1 : +; : +� 

 

< +7,+9� 8 +7�+9� 8 +�+9� � 1 

 < +7,= 8 +7�= 8 +�= � 1    (1) 
 
We voeren nu de fictieve gewichten van respectievelijk het eerste granulaat, het 2de 
granulaat en de ideale zeefkromme in. Het fictief gewicht van cement is gelijk aan 1. 
 > ?,+7,= 8 ?�+7�= 8 +�= � ?@� (2) 
 
Uit deze vergelijking kunnen de 2 onbekenden VB,=  en VB�=  opgelost worden. Als men 3 
granulaten wil samenstellen kan men nog een 3de vergelijking bekomen door voor een 
bepaalde fractie fijne granulaten ook de fictieve gewichten in te voeren. 
Men kan ook deze methode gebruiken voor het inerte skelet (enkel granulaten) maar dit 
geeft minder goede resultaten. 
 
We kunnen de betonsamenstelling dan uitschrijven: 
 E7, � +7,= · +9� · FG, 

E7� � +7�= · +9� · FG� 
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5. Bespreek de wet van Feret en bespreek de invloed van de ouderdom hierop. Geef ook 
andere wetmatigheden ivm de betondruksterkte.  
 
Wet van Feret 
De wet van Feret geeft een verband tussen de druksterkte en de betonsamenstelling. Ze 
zegt dat de betonsterkte voornamelijk bepaald wordt door de concentratie van het cement 
in de matrix en de sterkte van het cement.  
 ���H( � I,J� 
 
K1 is een factor die evenredig is met de sterkte van het cement op een bepaalde ouderdom. 
λ is de concentratie van het cement in de matrix.  
 

J � +�+� � +�1 : +7 � +�+� 8 +; 8 +� � 1
1 8 +; 8 +�+�

 

 

KL    +;+� � M F;⁄
N F�⁄ � F�F; · M

N � I� · M
N  

 

> ���H( � I,
1

�1 8 I� MN !� 

 
De wet van Feret zegt dus dat de sterkte afhankelijk is van de Water/Cement factor.  
 
Invloed van de ouderdom 
De invloed van de ouderdom wordt door de volgende formule weergegeven: 
 ���H(�O� � P���O� · ���H(�28� 
 
Bij gebreBij gebrek waarden die voorkomen uit proeven gebruiken we de volgende analytische 
formule: 
 

P���O� � exp ST U1 : V�W
� XY  

 
Deze coëfficiënt is wel slechts geldig in de volgende omstandigheden: 

• De proefstukken zijn bewaard bij minstens 90% relatieve vochtigheid.  
• Enkel voor mengsels enkel cement als bindmiddel wordt gebruikt, geen 

hulpstoffen of additieven.  
• Men kan het effect van hoge en lage temperaturen in rekening brengen door t te 

vervangen door teq in de formule. 
• De werkelijke βcc kan +- 0,05 afwijken naargelang de betonsamenstelling.  

 
Andere wetmatigheden van de betondruksterkte 
Bolomey (algemene formule) 

���H( � I Z N
M : I=[ 
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Voordeel van deze formule is dat ze lineair is in functie van C/W. Men kan de factoren K 
en K’ bepalen aan de hand van proeven. Deze proeven worden uitgevoerd aan de rand 
van het gebied dat voor een bepaalde toepassing vooropgesteld wordt. 
 

Verder stelt Abrams:          ���H( � \
]$,^_ `⁄  

 

Dutron stelt dan weer:        ���H( � I � a
b!& �⁄

 

 
Ten slotte hebben we Walz die Duitse proeven heeft uitgevoerd, hieruit volgde een 
benaderende formule: 
 

���H( � c · ��d� Z N
M : c=[  

 
fcem is de druksterkte van het cement na 28 dagen (genormaliseerde cementproef) 
De k waarden kunnen bepaald worden door de 5% of 95% fractiel of door gewoon de 
best passende rechte door de resultaten te trekken.  
Meestal is k’ klein en kan men deze bijbenadering weglaten. Als men de formule uitwerkt 
met k’s bepaald door de best passende rechte bekomt men nog steeds een ondergrens 
voor de druksterkte. De werkelijks cementsterkte ligt namelijk lager dan de 
gegarandeerde waarde fcem. Op basis van proeven op het werkelijk gebruikte cement kan 
met een beter schatting maken van de druksterkte. 
 

  



 

6. Grafiek van ouderdomscoëfficiënt

 
CEM I zal sneller een bepaalde sterkte bereiken dan de andere cementen maar de finale 
sterkte ligt lager dan de rest. Dit is omdat CEM I een portlandcement is, CEM II is een 
portlandcompsiet, de aanwezige bijkomende 
ondergaat een tragere hydratatiereactie vergeleken met portlandcement.
CEM III zijn hoogovencementen (ook composiet maar met een hoger hoogovenslak 
gehalte), snelheid van sterk
CEMII.  
CEM V is een samengesteld cement met extra component vliegas, trage 
sterkteontwikkeling maar wel een hoge finale sterkte. De cementen met snelle verhardin
worden aangeduid door de letter R.
 
 
 
 

  

ouderdomscoëfficiënt bèta voor verschillende typen cement. 
 

CEM I zal sneller een bepaalde sterkte bereiken dan de andere cementen maar de finale 
sterkte ligt lager dan de rest. Dit is omdat CEM I een portlandcement is, CEM II is een 
portlandcompsiet, de aanwezige bijkomende componenten bijvoorbeeld hoogoverslak 
ondergaat een tragere hydratatiereactie vergeleken met portlandcement.
CEM III zijn hoogovencementen (ook composiet maar met een hoger hoogovenslak 
gehalte), snelheid van sterkte ontwikkeling en finale sterkte zijn vergelijkbaar met 

CEM V is een samengesteld cement met extra component vliegas, trage 
sterkteontwikkeling maar wel een hoge finale sterkte. De cementen met snelle verhardin
worden aangeduid door de letter R. 
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voor verschillende typen cement.  

 

CEM I zal sneller een bepaalde sterkte bereiken dan de andere cementen maar de finale 
sterkte ligt lager dan de rest. Dit is omdat CEM I een portlandcement is, CEM II is een 

bijvoorbeeld hoogoverslak 
ondergaat een tragere hydratatiereactie vergeleken met portlandcement. 
CEM III zijn hoogovencementen (ook composiet maar met een hoger hoogovenslak 

te ontwikkeling en finale sterkte zijn vergelijkbaar met 

CEM V is een samengesteld cement met extra component vliegas, trage 
sterkteontwikkeling maar wel een hoge finale sterkte. De cementen met snelle verharding 



 

7. Geef de stoomcyclus + alles er op en er bij (eisen, achtergrond, ...) 
 
Bij stoomverharding wordt het beton 
vochtigheidsgehalte) om het verhardingsproces (en dus de sterkteontwikkeling) te 
versnellen. Deze techniek wordt vooral toegepast in prefabricagebedrijven waardoor de 
bekistingen sneller herbruikt kunnen worden.
 
De stoomcyclus is weergegeven in volgende grafiek:
 

In de eerste uren laat men het beton gewoon op 
Men noemt dit de wachtperiode, ze moet minstens 3u duren. Gedurende deze periode 
gaan de initiële reacties door. 
 
Daarna verhoogt men de temperatuur langzaam tot 65°
omdat dit kan leiden tot een lagere eindsterkte. Opdat de 
sulfaationen van de bindingsregelaar (om lepelbinding te voorkomen) normaal te laten 
verlopen is de maximum temperatuur 65°C. Dan wordt er normaal ettringiet gevormd, 
boven deze temperatuur wordt er mono
van calsium sulfaat beschikbaar blijft waardoor later in het verharde beton de ettringiet 
overgaat in een harde kristalstructuur. 
 
Bij de stoomcyclus mag de dalende tak, volgens het "ABC van cement tot beton" , 
10°C/h i.p.v. 20°C/h.  
 
De fig. 21 geeft het verloop van de temperatuur van de stoom. De temperatuur van het 
beton zal in de eerste fase hoger lager
gevolge van de hydratatiereactie de temperatuur in het beton hoger liggen dan de 
stoomtemperatuur. 
 

  

Geef de stoomcyclus + alles er op en er bij (eisen, achtergrond, ...)  

Bij stoomverharding wordt het beton verwarmd met natte stoom (100% 
vochtigheidsgehalte) om het verhardingsproces (en dus de sterkteontwikkeling) te 
versnellen. Deze techniek wordt vooral toegepast in prefabricagebedrijven waardoor de 
bekistingen sneller herbruikt kunnen worden. 

ergegeven in volgende grafiek: 

 
men het beton gewoon op omgevingstemperatuur

Men noemt dit de wachtperiode, ze moet minstens 3u duren. Gedurende deze periode 
reacties door.  

de temperatuur langzaam tot 65°C. Dit mag niet te snel gebeuren 
omdat dit kan leiden tot een lagere eindsterkte. Opdat de hydratatiereactie
sulfaationen van de bindingsregelaar (om lepelbinding te voorkomen) normaal te laten 

mum temperatuur 65°C. Dan wordt er normaal ettringiet gevormd, 
boven deze temperatuur wordt er mono-calsiumsulfoaluminaat gevormd terwijl een deel 
van calsium sulfaat beschikbaar blijft waardoor later in het verharde beton de ettringiet 

de kristalstructuur.  

stoomcyclus mag de dalende tak, volgens het "ABC van cement tot beton" , 

21 geeft het verloop van de temperatuur van de stoom. De temperatuur van het 
beton zal in de eerste fase hoger lager liggen dan de stoomtemperatuur. Later zal ten 
gevolge van de hydratatiereactie de temperatuur in het beton hoger liggen dan de 
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met natte stoom (100% 
vochtigheidsgehalte) om het verhardingsproces (en dus de sterkteontwikkeling) te 
versnellen. Deze techniek wordt vooral toegepast in prefabricagebedrijven waardoor de 

 

omgevingstemperatuur uitharden (20°). 
Men noemt dit de wachtperiode, ze moet minstens 3u duren. Gedurende deze periode 

. Dit mag niet te snel gebeuren 
hydratatiereactie van C3A met 

sulfaationen van de bindingsregelaar (om lepelbinding te voorkomen) normaal te laten 
mum temperatuur 65°C. Dan wordt er normaal ettringiet gevormd, 

calsiumsulfoaluminaat gevormd terwijl een deel 
van calsium sulfaat beschikbaar blijft waardoor later in het verharde beton de ettringiet 

stoomcyclus mag de dalende tak, volgens het "ABC van cement tot beton" , max. 

21 geeft het verloop van de temperatuur van de stoom. De temperatuur van het 
liggen dan de stoomtemperatuur. Later zal ten 

gevolge van de hydratatiereactie de temperatuur in het beton hoger liggen dan de 



 

8. Druksterkte bij verhard beton bespreken, werking en verklaren aan de hand van de 
structuur van beton  
 
Bij een axiale drukproef bekomt men het volgende verband tussen de axiale 
drukspanning σc en de axiale stuik 

 

 
De stuik bij de piekspanning 
spannings-stuik diagram quasi lineair
 

 
In een onbelast proefstuk zijn reeds kleine hechtingsscheurtjes aanwezig tussen de 
mortelmatrix en de grove granulaten. 
treden er ook mortelscheuren op die verder doorlopen en verbindingen vormen tussen 
hechtingsscheuren. Vanaf deze spanning neemt ook de dwarsvervorming sterk toe. De 
mortelscheuren lopen van
waar de afstand tussen de 
uit tot een netwerk van scheuren als de spanning 
bereiken van de piekspanning treden scheuren op over de volledige 

Druksterkte bij verhard beton bespreken, werking en verklaren aan de hand van de 

Bij een axiale drukproef bekomt men het volgende verband tussen de axiale 
en de axiale stuik εc.  

De stuik bij de piekspanning bedraagt ongeveer 2 per duizend. In het begin verloopt het 
stuik diagram quasi lineair (0 tot 0,3fc).  

In een onbelast proefstuk zijn reeds kleine hechtingsscheurtjes aanwezig tussen de 
mortelmatrix en de grove granulaten. Als de spanning toeneemt tot ongeveer 0,65f
treden er ook mortelscheuren op die verder doorlopen en verbindingen vormen tussen 
hechtingsscheuren. Vanaf deze spanning neemt ook de dwarsvervorming sterk toe. De 

van de ene hechtingsscheur naar de andere en bij voorkeur daar 
waar de afstand tussen de grove granulaten het kleinst zijn. Daarna breiden scheuren zich 
uit tot een netwerk van scheuren als de spanning toeneemt tot ongeveer 0,85f
bereiken van de piekspanning treden scheuren op over de volledige breedte. 
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Druksterkte bij verhard beton bespreken, werking en verklaren aan de hand van de 

Bij een axiale drukproef bekomt men het volgende verband tussen de axiale 

 

In het begin verloopt het 

 

In een onbelast proefstuk zijn reeds kleine hechtingsscheurtjes aanwezig tussen de 
tot ongeveer 0,65fc 

treden er ook mortelscheuren op die verder doorlopen en verbindingen vormen tussen de 
hechtingsscheuren. Vanaf deze spanning neemt ook de dwarsvervorming sterk toe. De 

de ene hechtingsscheur naar de andere en bij voorkeur daar 
breiden scheuren zich 

tot ongeveer 0,85fc. Bij het 
breedte.  



 

 

Als men een proefstuk gedurende lange tijd belast onder een bepaalde drukspanning die 
kleiner is dan fc kan in sommige gevallen het proefstuk toch bezwijken, in andere 
gevallen stabiliseert de vervorming
 

 
 
 

  

 
 

 
 

Als men een proefstuk gedurende lange tijd belast onder een bepaalde drukspanning die 
kan in sommige gevallen het proefstuk toch bezwijken, in andere 

vervorming zich.  
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Als men een proefstuk gedurende lange tijd belast onder een bepaalde drukspanning die 
kan in sommige gevallen het proefstuk toch bezwijken, in andere 

 



 

9. Bespreek de invloed van temperatuur en vochtigheid op de 
beton?  
 
Invloed van de temperatuur
Invloed op de binding 
Een hoger temperatuur resulteert
van het begin en einde van de binding. 
temperaturen bindingsvertragers moet toevoegen om de verwerkbaarheidsperiode te 
verzekeren.  
 
Invloed op de consistentie
Door de snelle reactie van water en cement zorgt voor 
vrij water. Hierdoor vermindert
verhelpen door het gebruik van superplastificeerders. 
 
Invloed op de sterkte 
Een hoger temperatuur resulteert
eindsterkte lager liggen. Dit komt omdat doorgaans bij hogere temperaturen een meer 
poreuze structuur wordt gevormd. 
verloop: de wachttijd van het verwarmen, snelheid van het opwarmen en koelen, en de 
maximale verwarmingstemperatuur(cfr. stoomcyclus).
 

 
Invloed op de temperatuurstijging
De warmteproductie t.g.v. de 
de omgeving aangezien beton een slechte warmtegeleider is. Het gevolg is dat de 
temperatuur van het beton stijgt waardoor de hydratatiereactie nog meer versneld wordt. 
Dit heeft weer een temperatuurstijging tot g
eindigen als de hydratatiereactie over haar hoogtepunt heen is. 
 
Invloed van de relatieve vochtigheid

invloed van temperatuur en vochtigheid op de eigenschappen

Invloed van de temperatuur 

resulteert in een snellere hydratatiereactie en een eerder optreden 
van het begin en einde van de binding. Dit kan tot gevolg hebben dat men bij hoge 
temperaturen bindingsvertragers moet toevoegen om de verwerkbaarheidsperiode te 

consistentie 
Door de snelle reactie van water en cement zorgt voor een snelle reductie van het gehalte 

vermindert de verwerkbaarheid van de betonspecie. Men kan dit 
verhelpen door het gebruik van superplastificeerders.  

resulteert in een snellere hydratatiereactie maar anderzijds zal de 
rkte lager liggen. Dit komt omdat doorgaans bij hogere temperaturen een meer 

poreuze structuur wordt gevormd. De uiteindelijke sterkte hangt vooral af van het 
verloop: de wachttijd van het verwarmen, snelheid van het opwarmen en koelen, en de 

armingstemperatuur(cfr. stoomcyclus). 

Invloed op de temperatuurstijging 
De warmteproductie t.g.v. de hydratatiereactie wordt meestal niet volledig afgevoerd naar 
de omgeving aangezien beton een slechte warmtegeleider is. Het gevolg is dat de 
temperatuur van het beton stijgt waardoor de hydratatiereactie nog meer versneld wordt. 
Dit heeft weer een temperatuurstijging tot gevolg, het zelfversnellende effect zal pas 
eindigen als de hydratatiereactie over haar hoogtepunt heen is.  

Invloed van de relatieve vochtigheid 
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schappen van jong 

in een snellere hydratatiereactie en een eerder optreden 
Dit kan tot gevolg hebben dat men bij hoge 

temperaturen bindingsvertragers moet toevoegen om de verwerkbaarheidsperiode te 

reductie van het gehalte 
de verwerkbaarheid van de betonspecie. Men kan dit 

in een snellere hydratatiereactie maar anderzijds zal de 
rkte lager liggen. Dit komt omdat doorgaans bij hogere temperaturen een meer 

De uiteindelijke sterkte hangt vooral af van het 
verloop: de wachttijd van het verwarmen, snelheid van het opwarmen en koelen, en de 

 

wordt meestal niet volledig afgevoerd naar 
de omgeving aangezien beton een slechte warmtegeleider is. Het gevolg is dat de 
temperatuur van het beton stijgt waardoor de hydratatiereactie nog meer versneld wordt. 

evolg, het zelfversnellende effect zal pas 
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Als het beton in een te droge omgeving wordt bewaard ontstaan er microscheurtjes in het 
beton ten gevolge van uitdrogingskrimp. Vooral de eerste dagen zijn van belang, door 
vroegtijdige uitdroging kan een tekort aan water ontstaan waardoor de hydratatiereactie 
vroegtijdig kan stilvallen. Dit is slecht gedeeltelijk te herstellen door een bevochtiging 
achteraf. 

  



 

10. Bespreek het begrip maturiteit en equivalente ouderdom. 
 
Maturiteit 
De maturiteitsmethode, opgesteld door Saul, zegt dat verschillende proefstukken van 
eenzelfde beton eenzelfde sterkte hebben als ze dezelfde
onafhankelijk van het ondergane temperatuursverloop.
gelijk is aan het product van de tijd en de temperatuur, 
bodemtemperatuur. Bij temperaturen lager dan de bodemtemperat
verharding op.  
 

 
θ(t) is de temperatuur van het beton, meestal 
omgevingstemperatuur van de lucht. In meer massieve betonelementen leid deze 
veronderstelling tot foute resultaten. Praktisch wordt de maturiteit op een bouwplaats 
berekend door: 
 

 
Θmi is de gemiddelde dagtemperatuur van dag i. Wordt conventioneel gemeten. 
 
 
Equivalente ouderdom 
Ingevoerd door Rastrup als alternatief voor de maturiteit omdat de fysische betekenis van 
de maturiteit niet meteen duidelijk is. 
het beton bewaard zou moeten worden bijeen constante temperatuur 
maturiteit te bereiken als het beton dat de werkelijke temperatuursverloop ondergaat. 
 

 

maturiteit en equivalente ouderdom.  

De maturiteitsmethode, opgesteld door Saul, zegt dat verschillende proefstukken van 
eenzelfde beton eenzelfde sterkte hebben als ze dezelfde maturiteit bezitten, 
onafhankelijk van het ondergane temperatuursverloop. Saul stelt dat de maturiteit M 
gelijk is aan het product van de tijd en de temperatuur, rekening houdend met een zekere 
bodemtemperatuur. Bij temperaturen lager dan de bodemtemperatuur treedt

E � efg�O� : ghi jO
�

h
 

(t) is de temperatuur van het beton, meestal stelt men deze in benadering gelijk aan de 
omgevingstemperatuur van de lucht. In meer massieve betonelementen leid deze 

tot foute resultaten. Praktisch wordt de maturiteit op een bouwplaats 

E � k�g�@ : gh�
�

@l,
 

is de gemiddelde dagtemperatuur van dag i. Wordt conventioneel gemeten. 

 
als alternatief voor de maturiteit omdat de fysische betekenis van 

de maturiteit niet meteen duidelijk is. De equivalente tijd is de tijd gedurende de welke 
het beton bewaard zou moeten worden bijeen constante temperatuur θr

e bereiken als het beton dat de werkelijke temperatuursverloop ondergaat. 
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De maturiteitsmethode, opgesteld door Saul, zegt dat verschillende proefstukken van 
maturiteit bezitten, 

dat de maturiteit M 
houdend met een zekere 

treedt geen 

 

men deze in benadering gelijk aan de 
omgevingstemperatuur van de lucht. In meer massieve betonelementen leid deze 

tot foute resultaten. Praktisch wordt de maturiteit op een bouwplaats 

is de gemiddelde dagtemperatuur van dag i. Wordt conventioneel gemeten.  

als alternatief voor de maturiteit omdat de fysische betekenis van 
De equivalente tijd is de tijd gedurende de welke 

r teneinde dezelfde 
e bereiken als het beton dat de werkelijke temperatuursverloop ondergaat.  



 

 
Hieruit volgt: 
 

 

Odm � n f�
h

 
De temperatuursfunctie γs

referentietemperatuur θr wordt meestal 20°C gebruikt, de bodemtemperatuur 
meestal gelijk gesteld aan 
 

 
Voor praktische toepassing op bouwplaatse
discrete sommatie. 
 

 
Volgens deze redenering is de equivalente ouderdom een lineaire functie van de 
temperatuur. Dit is slechts een benadering voor de realiteit. 
temperatuursfuncties opgesteld:
 

• Rastrup gaat uit van de wet die zegt dat de reactiesnelheid verdubbelt als de 
temperatuur toeneemt
 

 
• Arrhenius maakt gebruik van zijn algemene wet voor scheikundige reacties.

 

 
E is de schijnbare activatie
Arrhenius zijn temperatuursfunctie wordt standaard toegepast omdat ze het meest 
accuraat is. 

Odm�go : gh� � E � efg�O� : ghi jO
�

h
 

n fg�O� : ghi jO
go : gh � e g�O� : ghgo : gh  jO � e p��g�

�

h

�

h
s(θ) noemt men de rijpheidsfunctie volgens Saul. 
wordt meestal 20°C gebruikt, de bodemtemperatuur 

meestal gelijk gesteld aan -10°C. De rijpheidsfunctie volgens Saul wordt dan:

p��g� � g�O� 8 10
30  

Voor praktische toepassing op bouwplaatsen wordt de formule omgevormd

Odm � k g�@ 8 10
30

�

@l,
 

Volgens deze redenering is de equivalente ouderdom een lineaire functie van de 
temperatuur. Dit is slechts een benadering voor de realiteit. Daarom werden er ander 

ursfuncties opgesteld: 

Rastrup gaat uit van de wet die zegt dat de reactiesnelheid verdubbelt als de 
toeneemt met 10°C (referentietemperatuur is 20°C).

pr�g� � 2st�h,h  

Arrhenius maakt gebruik van zijn algemene wet voor scheikundige reacties.

pu�g� � Kv? wx
* Z 1

193 : 1
273 8 g[z 

E is de schijnbare activatie-energie en R is de universele gasconstante.
Arrhenius zijn temperatuursfunctie wordt standaard toegepast omdat ze het meest 
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� �jO 

rijpheidsfunctie volgens Saul. Als 
wordt meestal 20°C gebruikt, de bodemtemperatuur θ0 wordt 

10°C. De rijpheidsfunctie volgens Saul wordt dan: 

omgevormd tot een 

Volgens deze redenering is de equivalente ouderdom een lineaire functie van de 
Daarom werden er ander 

Rastrup gaat uit van de wet die zegt dat de reactiesnelheid verdubbelt als de 
met 10°C (referentietemperatuur is 20°C). 

Arrhenius maakt gebruik van zijn algemene wet voor scheikundige reacties. 

energie en R is de universele gasconstante. 
Arrhenius zijn temperatuursfunctie wordt standaard toegepast omdat ze het meest 
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11. Bespreek efficiëntiefactor.  
 
Dit is in de cursus de k-waarde genoemd. 
 
K-waarde concept 
Dit concept laat toe om type II toevoegsels mee te rekenen door het vervangen van de 
water cement factor door: 
 

ZM
N [d�� � M

N 8 c · {|K}|K~TK� 
 
De waarde van k is afhankelijk van het specifieke toevoegsel.  
 
Vliegas 
Men moet de maximale hoeveelheid vliegas die men in rekening mag brengen 
respecteren:  
 }��K~�T/�K�KLO 1  0,33 
 
Afhankelijk van het type cement kan deze grens nog verlaagd worden om het k-waarde 
concept te mogen gebruiken.  
Het minimum cement gehalte opgegeven door een milieuklasse mag verminderd worden 
met ten hoogste: 
 c · �min �K�KLO~K���OK : 200� 
 
De waarde van k voor vliegas ligt meestal tussen 0,2 en 0,4. 
Bij sommige cementen is de maximale hoeveelheid vliegas volgens het k-waarde concept 
gelijk aan 0. Dit betekent niet dat men geen vliegas mag toevoegen, men kan voor een 
beter verwerkbaarheid toch vliegas toevoegen. Men mag dit wel niet in rekening brengen 
als bijdrage tot de sterkte. 
 
Silica Fume 
De maximale hoeveelheid silica fume die men in rekening mag brengen is beperkt door: 
 T�����  �.�K/�K�KLO 1  0,11 
 
De k-waarde is meestal gelijk aan 2, wat betekend dat silica fume een veel efficiënter 
toevoegsel is dan vliegas (bekeken vanuit het k-waarde concept). De efficiëntiefactor op 
de druksterkte is uiteindelijk ongeveer gelijk aan 3. 
 
De minimale hoeveelheid cement en silica fume moet voldoen aan: 
 �K�KLO 8 c · T����� �.�K � min �|K}KK��K�j �K�KLO }|�~KLT jK �����K.c��TTK 
 
Voor bepaalde milieuklassen is de absolute vermindering die men in rekening mag 
brengen beperkt. 
 

  



 

12. Bespreek volumemassa van 
verschillende volumes berekent. 
 
Schijnbare volumemassa
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot 
door de korrels + holtes + holtes in de korrels. 
 

 
De massa van het droge granulaat wordt bekomen na droging in een droogstoof aan 
105°C.  
 
Werkelijke volumemassa
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume dat werkelijk 
wordt ingenomen door de korrels (= korrels + holtes in 
 

 
Eerst bepaald men de droge massa van de granulaten (M
van de zelfde met water verzadigde, doch oppervlakte droge granulaten (M
bepaald massa van een volledig met water gevuld vat (M
massa van het hetzelfde vat met de verzadigde granulaten en volledig met water gevuld 
(M3). Met deze gegevens kunnen we het volume van de korrels V
 

 

 

 
Absolute volumemassa 
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume ervan (zonder 
de lege ruimten tussen en in de korrels).
 

Bespreek volumemassa van granulaten, geef richtwaarden en leg uit hoe je de 
verschillende volumes berekent.  

Schijnbare volumemassa 
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume ingenomen 
door de korrels + holtes + holtes in de korrels.  

 
 

F� � EG+�  

De massa van het droge granulaat wordt bekomen na droging in een droogstoof aan 

Werkelijke volumemassa 
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume dat werkelijk 
wordt ingenomen door de korrels (= korrels + holtes in korrels) 

 
 

FG � EG+G  

Eerst bepaald men de droge massa van de granulaten (Mk). Daarna bepaald men de massa 
van de zelfde met water verzadigde, doch oppervlakte droge granulaten (M
bepaald massa van een volledig met water gevuld vat (M2). Tenslotte bepaald men de 
massa van het hetzelfde vat met de verzadigde granulaten en volledig met water gevuld 

). Met deze gegevens kunnen we het volume van de korrels Vk bepalen:

E& �  E� : F;��do+G 8 E, 

< +G � E, 8 E� : E&1000  

� FG � 1000 EGE, 8 E� : E& 

 
Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume ervan (zonder 
de lege ruimten tussen en in de korrels). 
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geef richtwaarden en leg uit hoe je de 

het volume ingenomen 

De massa van het droge granulaat wordt bekomen na droging in een droogstoof aan 

Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume dat werkelijk 

). Daarna bepaald men de massa 
van de zelfde met water verzadigde, doch oppervlakte droge granulaten (M1). Men 

Tenslotte bepaald men de 
massa van het hetzelfde vat met de verzadigde granulaten en volledig met water gevuld 

bepalen: 

Dit is de verhouding van de massa van het droge granulaat tot het volume ervan (zonder 



 

Voor de bepaling van de absolute volumemassa worden de korrels eerst
een fijn poeder. Men kan het absoluut volume V
picnometer of een volumemeter. 
 
Met een volumemeter is dit het eenvoudigst, men vult de volumemeter met vloeistof tot 
aan de merkstreep 0. Vervolgens wordt het
volume af op de aangebrachte schaal.
 

 
Met een picnometer is het iets ingewikkelder. Het volume en het leeggewicht van de 
picnometer zijn op voorhand 
men de picnometer tot aan de merkstreep. Men bepaald dan de totale massa. Men kan nu 
het absolute volume van de korrels bepalen:
 

 

 

 
Afgeleide grootheden 
De compactheid is de verhouding tussen het werkelijk ingenomen volume de het 
schijnbare volume 
 

 
 

F� � E�+� � EG+�  

 
Voor de bepaling van de absolute volumemassa worden de korrels eerst
een fijn poeder. Men kan het absoluut volume Va van dit poeder bepalen met een 
picnometer of een volumemeter.  

Met een volumemeter is dit het eenvoudigst, men vult de volumemeter met vloeistof tot 
aan de merkstreep 0. Vervolgens wordt het droge poeder ingebracht en men leest het 
volume af op de aangebrachte schaal. 

 

Met een picnometer is het iets ingewikkelder. Het volume en het leeggewicht van de 
picnometer zijn op voorhand gekend. Men brengt het droge poeder in en vervolgens vult 

tot aan de merkstreep. Men bepaald dan de totale massa. Men kan nu 
het absolute volume van de korrels bepalen: 

 

E��� � E�� 8 E� 8 �+�� : +�� · F9 

< +� � +�� : E��� : E�� : E�F9  

verhouding tussen het werkelijk ingenomen volume de het 

N � +G+� � EG FG⁄
EG F�⁄ � F�FG 
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Voor de bepaling van de absolute volumemassa worden de korrels eerst fijngemalen tot 
van dit poeder bepalen met een 

Met een volumemeter is dit het eenvoudigst, men vult de volumemeter met vloeistof tot 
droge poeder ingebracht en men leest het 

Met een picnometer is het iets ingewikkelder. Het volume en het leeggewicht van de 
. Men brengt het droge poeder in en vervolgens vult 

tot aan de merkstreep. Men bepaald dan de totale massa. Men kan nu 

verhouding tussen het werkelijk ingenomen volume de het 



 

 
De complementaire waarde van C, namelijk de volumefractie holtes tussen de korrels is 
gelijk aan: 
 

 
De porositeit is de verhouding van het volume 
 

� �
 
In de praktijk bepaald men meestal de wateropslorping i.p.v. de porositeit. Deze wordt 
gegeven door de verhoudi
de droge massa van het granulaat (drogen in droogstoof aan 105°C). 
 

 
Dit laatste geld alleen als alle 
 
Extra ter verduidelijking: 
 

Richtwaarden 
Lichte granulaten: ρ

Normale granulaten:  2000 < 
Zware granulaten: ρ

 

De complementaire waarde van C, namelijk de volumefractie holtes tussen de korrels is 

� � 1 : N � 1 : F�FG � FG : F�FG  

De porositeit is de verhouding van het volume poriën in de korrels tot het korrelvolume. 

� +G : +�+G � 1 : +�+G � 1 : FGF� � F� : FGF�  

In de praktijk bepaald men meestal de wateropslorping i.p.v. de porositeit. Deze wordt 
gegeven door de verhouding van de massa opgeslorpt water bij volledige verzadiging tot 
de droge massa van het granulaat (drogen in droogstoof aan 105°C).  

M � E;EG � F; · +�FG · +G � 1000 · �
FG  

Dit laatste geld alleen als alle poriën van het granulaat bereikbaar zijn voor h

 

 

ρk < 2000 kg/m3 
2000 < ρk < 3000 kg/m3 
ρk > 3000 kg/m3 
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De complementaire waarde van C, namelijk de volumefractie holtes tussen de korrels is 

in de korrels tot het korrelvolume.  

In de praktijk bepaald men meestal de wateropslorping i.p.v. de porositeit. Deze wordt 
ng van de massa opgeslorpt water bij volledige verzadiging tot 

van het granulaat bereikbaar zijn voor het water. 
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Kalksteenslag:  ρs = 1350 kg/m3 de werkelijke en absolute volumemassa zijn 
ongeveer twee keer zo groot. 

Rijnzand: ρs = 1600 kg/m3  
 ρk = ρa = 2600 kg/m3 
Geëxpandeerde klei: ρs = 650 kg/m3  
 ρk = 1200 kg/m3 

 ρa = 2600 kg/m3 
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13. Bespreek de thermische spanningen in een massieve betonconstructie  
 
Scheurvorming t.g.v. thermische spanningen 
De hoofdoorzaak van thermische spanningen in massieve betonconstructies is 
hoofdzakelijk te wijten aan het exotherme karakter van de hydratatiereactie. Doordat 
beton een slechte warmtegeleider is ondergaat het beton in de kern een grotere 
warmtetoename dan aan de randen. Dit effect wordt nog versterkt doordat de 
hydratatiereactie wordt versneld bij hoge temperaturen. De ontstane temperatuursgradiënt 
zou leiden tot verschillende thermische uitzettingen van naburige elementen indien deze 
zich vrij zouden kunnen vervormen. 
Wegens de samenhanging van het materiaal kunnen de diverse delen niet vrij vervormen. 
De kern zal meer willen uitzetten, het jonge beton kan dit slechts gedeeltelijk 
verhinderen. Er ontstaan drukspanningen in de kern en trekspanningen aan de 
buitenranden. In de opwarmfase bezit het jonge beton een relatief hoge plastische 
vervormingscapaciteit en een geringe elasticiteitsmodulus. Hierdoor blijven de 
spanningen tijdens de opwarmfase betrekkelijk klein, in een beperkt aantal gevallen kan 
er toch scheurvorming optreden aan de rand. 
 
De problemen doen zich vooral voor in de afkoelingsfase. Op dit moment is het beton al 
behoorlijk verhard, het heeft dus al een behoorlijke elasticiteitsmodulus en een geringe 
plastische vervormingsmogenlijkheid. De kern zal meer afkoelen dan de randen waardoor 
er trekspanningen ontstaan en aan de rand drukspanningen. Indien de spanningen de 
treksterkte van het beton niet overschrijden zal er nergens scheurvorming optreden. Te 
treksterkte neemt trouwens toe met de verharding.  
 
Scheuren die tijdens de afkoelingsfase optreden zijn niet zichtbaar en zijn zeer nadelig 
voor het mechanisch gedrag van het beton.  
Een empirische regel is dat een temperatuursverschil van 15°C tot 20°C tussen de kern en 
de wand kritiek is.  
 
Scheurvorming t.g.v. verhinderde uitwendige vervorming 
Deze soort scheuren ontstaan indien de vervorming van een monolithisch betonelement 
ten gevolge van een temperatuursvariatie wordt door een aangrenzende constructie (bv. 
een eerder gestort deel).  
Tijdens de opwarmfase kan de hydratatiewarmte van een dikke wand niet snel worden 
afgevoerd waardoor de temperatuur stijgt en ze wil uitzetten. Dit wordt gedeeltelijk 
verhinderd door de aangrenzende constructie. Hierdoor ontstaan drukspanningen in de 
wand. De nog hoge plastische vervormbaarheid en lage elasticiteitsmodulus zorgen 
ervoor dat de spanningen beperkt blijven.  
Later, tijdens de afkoelingsfase, daalt de temperatuur in de wand en wil ze verkorten. Dit 
zal gedeeltelijk verhinderd worden door de aangrenzende constructie waardoor er 
trekspanningen in de wand ontstaan. De wand heeft nu reeds een aanzienlijke hogere 
elasticiteitsmodulus en minder mogelijkheden om plastisch te vervormen. De spanningen 
kunnen dus aanzienlijke waarden bereiken en mogelijk de treksterkte overschrijden met 
scheurvorming tot gevolg.  
 



 

 
Maatregelen 

• Keuze cement met lage hydratatiewarmte
• Storten van beton in moten met een beperkt volume
• Voorafgaand de componenten van het beton koelen. Het meest efficiënt is 

gekoeld water of ijsschilfers gebruiken. Water heeft namelijk de hoogste 
warmtecapaciteit. 

• Koeling van het beton door ingestorte koelbuizen (oppasse
de buizen) 

• Isolatie van het betonelement & oordeelkundig tijdstip van ontkisten. Het idee is 
om de inwendige temperatuursgradiënt te verminder. De inwendige temperatuur 
zal wel hoger liggen. Soms nuttig maar men moet zeer lang wachten 
kan ontkisten. 

 
 

  

Keuze cement met lage hydratatiewarmte 
ton in moten met een beperkt volume 

de componenten van het beton koelen. Het meest efficiënt is 
gekoeld water of ijsschilfers gebruiken. Water heeft namelijk de hoogste 

 
Koeling van het beton door ingestorte koelbuizen (oppassen voor scheuren rond 

Isolatie van het betonelement & oordeelkundig tijdstip van ontkisten. Het idee is 
om de inwendige temperatuursgradiënt te verminder. De inwendige temperatuur 
zal wel hoger liggen. Soms nuttig maar men moet zeer lang wachten 
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de componenten van het beton koelen. Het meest efficiënt is 
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14. Bespreek de mechanische eigenschappen van verhardend beton, leg hierbij de link naar 
de microstructuur. Geef de invloed telkens aan van W/C
 
Druksterkte 

Bespreek de mechanische eigenschappen van verhardend beton, leg hierbij de link naar 
de microstructuur. Geef de invloed telkens aan van W/C 
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Bespreek de mechanische eigenschappen van verhardend beton, leg hierbij de link naar 

 

 



 

Treksterkte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stijfheidsontwikkeling 
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Sterkte vs. Breukrek 

Spannings-vervomingsdiagram

  

 

vervomingsdiagram 
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Coëfficiënt van Poisson 
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15. Bespreek granulometrische karakteristieken 
 

De zeefkromme 
Een belangrijke karakteristiek van een inert materiaal is de zeefkromme. Om deze te 
bepalen laat men het materiaal door een aantal zeven lopen waarvan de maaswijdtes 
meestal behoren tot een meetkundige reeks. Afhankelijk van het materiaal wordt een 
welbepaalde zeefreeks gebruikt.  
Een bepaalde hoeveelheid gedrocht materiaal wordt door de zeven gebracht. Men 
weegt het achtergebleven materiaal op elke zeef en drukt dit uit in percent van de 
totale hoeveelheid materiaal, men noemt dit de zeefrest. Als men dit in een diagram 
uitzet krijgt men een zeefkromme. 
 

 
 
Meestal is het handiger om in plaats van een zeefkromme de informatie over de 
korrelverdeling als één bepaald getal uit te drukken. We bespreken drie mogelijke 
getallen die informatie geven over de korrelverdeling. 
 
Fijnheidsmodulus 
De fijnheidmodulus M wordt bekomen door de som van 10 welbepaalde 
complementaire ordinaten van de zeefkromme op te tellen en te delen door 100.  
 

E � 1
100 k �� �

,h

�l,
1

100 k�100 : ���
,h

�l,
 

�� �T jK �KK�-KTO, ��  �T jK j||-}�� �L % 

 
Hoe fijner het materiaal hoe kleiner de fijnheidsmodulus.  
 
Specifieke oppervlakte 
De specifieke oppervlakte wordt berekend uit de zeefkromme. Men neemt aan dat de 
korrels begrepen tussen twee opeenvolgende zeven ronde bollen zijn. Hun diameter �� 

is het rekenkundig gemiddelde van de begrenzende ronde maasopeningen. De 
specifieke oppervlakte van die korrels �� is dan de verhouding van het bolopppervlak 

tot de massa van de bol. 
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Als ∆�� de fractie is van de korrels met gemiddelde diameter �� dan is de specifieke 

oppervlakte van het granulaat. 
 

� � 1
100 k ∆����

�

�l,
� 6

100F� k ∆����

�

�l,
            f��

c~i 

Nu kunnen we nog het begrip relatieve specifieke oppervlakte �o invoeren. Dit begrip is 
onafhankelijk van de volumemassa. Het drukt de verhouding uit van de specifieke 
oppervlakte ten opzichte van de specifieke oppervlakte van korrels met diameter 1mm. 

����l,��� � 6
F� · 1 

�o � �
����l,��� � 1

100 k ∆����

�

�l,
 

De relatieve specifieke oppervlakte kent een groter gewicht aan de kleine deeltjes, kleine 
deeltjes hebben namelijk een grotere oppervlakte voor een bepaald gewicht deeltjes. Dit heeft 
als gevolg dat er meer water & cement nodig zou zijn om de kleine deeltjes te omringen. 
Maar in de praktijk hebben de kleine deeltjes een smerend effect. Met de relatieve specifieke 
oppervlakte wordt dus teveel belang gehecht aan de kleine deeltjes. 

Fictief gewicht volgens Faury 
Faury hecht aan elke fractie ∆�� korrelmateriaal begrepen tussen twee opeenvolgende zeven 

een empirische belangrijkheidsindex met waarden variërend van 1 voor zeer fijne korrels tot 0 
voor zeer grove korrels. Het fictief gewicht volgens Faury p wordt dan. 

? � 1
100 k ?�∆��

�

�l,
 

De waardes van de belangrijkheidsindex ?�moet opgezocht worden in tabellen.  
 
Alle drie de granulometrische karakteristieken kennen meer gewicht toe aan de kleine korrels. 
Dit staat rechtreeks in verband met het feit dat alle in het beton verwerkte korrels met water 
omhuld moeten worden.  
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16. Bespreek de chemische samenstelling en hydratatie van cement 
 

Portlantklinker 
Bestaat voornamelijk uit: 

Calsiumoxide  CaO (=C) 
Siliciumoxide  SiO2 (=S) 
Aluminiumoxide Al2O3 (=A) 
IJzeroxide   Fe2O3 (=F) 

 
Door het sinteren (aaneenplakken moleculen) ontstaan de volgende hoofdcomponenten: 

C2S dicalciumsilicaat 
C3S tricalciumsilicaat 
C3A tricalciumaluminaat 
C4AF tetracalciumaluminoferriet 

 

De belangrijkste componenten zijn C2S en C3S. Zij dragen het meest bij tot de sterkte van 
de gehydrateerde cementsteen. C3A draagt slechts minimal bij tot de sterke en beïnvloed 
vooral het opstijven van de cementpasta. In feite is C3A niet erg gewenst omdat het de 
hydratatiewarmte verhoogt en kan leiden bij sulfaataantasting tot ettringietvorming dat 
schade kan veroorzaken. Ook C4AF is slechts in kleine hoeveelheden en beïnvloed het 
gedrag nauwelijks. De reden dat deze componenten in de cement aanwezig zijn is dat bij 
het maken van de klinker er voldoende Al2O3 en Fe2O3 aanwezig is omdat dan de 
Calsiumsilicaten op een aanzienlijk lagere temperatuur gevormd kunnen worden.  

Hoogoverslak 
Bestaan vooral uit:  

Calsiumoxide  CaO (=C) 
Siliciumoxide  SiO2 (=S) 
Aluminiumoxide Al2O3 (=A) 
Magnesiumoxide MgO (=M) 

 
Deze oxides komen voor onder de vorm van de volgende hoofdcomponenten: 

C2S dicalciumsilicaat 
C3S tricalciumsilicaat 
C2AS dicalciumaluminosilicaat 
C2MS2  

 
Hydratatie van Portlandcement 
De C2S en C3S reageren met water en vormen calsiumsilicaathydrataten (C-S-H). De 
exacte vorm varieert met de W/C factor, de hydratatiegraad en temperatuur. Het 
reactieproduct is op te vatten als een poreuze vaste stof met gelachtige eigenschappen. Bij 
de hydratatie van C3S komt er zeel veel calsiumhydroxide Ca(OH)2 vrij. Het zure 
Ca(OH)2 zorgt voor een sterk alkalisch karakter. Hierdoor blijft er op het betonstaal een 
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beschermende laag Fe2O3 stabiel die beschermt tegen corrosie. Het Ca(OH)2 kan ook 
reageren met CO2 uit de lucht tot CaCO3 (carbonatatie). In de praktijk altijd voldoende 
betondekken op de wapening voorzien. 

 
De hydratatie van C3A verloopt normaal erg stormachtig. Daarom wordt er CaSO4 
toegevoegd onder de vorm van kalk om lepelbinding te voorkomen. Pas als CaSO4 is 
verdwenen begint de normale C3A hydratatie.  
 
Hoogovencement 
Hoogovercement is latent hydraulisch, er is dus een activator nodig voor de 
hydratatiereactie namelijk Ca(OH)2. Men verkrijgt dit door portlandcement toe te voeren. 
De hydratatiereactie van portlandcement levert namelijk Ca(OH)2 op. Men zegt dat de 
hydratatie van hoogovencement gebeurt met portlandactivatie. De hydratatie van 
hoogovencement is zeer ingewikkeld en nog niet goed gekend.  

 
 

  



37 

 

17. Bespreek de fenomenologische eigenschappen van de hydratatie van cement 
 

De fenomenologische eigenschappen zijn de waarneembare eigenschappen zoals 
structuurvorming en sterkteontwikkeling.  

 
Bij de hydratatie van de randen van de cementkorrels wordt vastgesteld dat er binnen- en 
buitenwaartse groei van hydratatieproducten optreedt.  
 

 
 
Na verloop van tijd zullen de expanderende korrels elkaar raken zodat een doorlopende 
cluster van hydratatieproducten wordt gevormd (men spreekt van percolatie). Zolang er 
geen percolatie optreedt, heeft de cementpasta in principe geen sterkte of stijfheid. In een 
normaal beton zal slecht ongeveer 75% van het cement hydrateren.  
 

 
 
De water/cement factor, gedefinieerd als de massaverhouding water/cement, is een van de 
belangrijkste parameters in de betontechnologie. Bij een hogere W/C-factor vergroot de 
afstand tussen de cementkorrels in de pasta en zal het langer duren voordat er percolatie 
optreed. Ook leid een hogere W/C-factor tot een meer poreuze structuur.   
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18. Bespreek de eigenschappen en beproevingsmethodes voor cement 
 

Maalfijnheid 
Men kan de maalfijnheid bepalen via zeving of met behulp van een permeabiliteitsmeter. 
 

 
 
Granulometrische kromme 
Wordt bepaald met laserstraaldiffractie 
 
Volumemassa 
De absolute volumemassa wordt bepaald met een picnometer of een volumemeter, zie 
vraag 12. 
 
Binding 
Binding wordt conventioneel gemeten door middel van indringing met een 
genormaliseerde in een monster cementpasta met behulp van het toestel van Vicat. De 
samenstelling moet vooraf proefondervindelijk bepaald worden zodat een normale 
consistentie bekomen wordt. Bij een normale consistentie blijft de naald +-6mm boven de 
bodem van het monster steken.  
Bij begin van binding blijft de naald +-4mm boven de bodem stelen. Voor het bepalen 
van einde binding wordt er een ringvormig hulpstuk gebruikt. Einde binding treedt op als 
de ring slechts 0,5mm in het monster dringt. 
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Buig en druksterkte 
De proeven worden uitgevoerd op drie prisma’s met afmetingen 40x40x160mm. Er wordt 
hiervoor normaalmortel gebruik. Normaalmortel bestaat uit (in massadelen): 1 deel 
cement, 3 delen normaalzand en ½ deel water. Ook de mengprocedure is vastgelegd. De 
gemaakte prisma’s worden eerst 24h op 90% vochtigheidsgraad bewaard. Daarna worden 
ze onder water bewaard op kamertemperatuur tot de voorgeschreven ouderdom is bereikt 
(2dagen, 7dagen en 28dagen). Eerst wordt het prisma onderworpen aan een 3-punts 
buigproef met overspanning 10cm. Daarna wordt op elk half prisma een drukproef 
uitgevoerd.  
 
Vormhoudendheid of stabiliteit 
Deze proef geeft aan of er nog niet gehydrateerd CaO aanwezig is. Op lange termijn kan 
CaO een expansieve reactie teweeg brengen wat schade kan veroorzaken. De proef 
bestaat ui met meten van de uitwijking van twee naalden die bevestigd zijn aan een 
gespleten ring. De ring wordt gevuld met normaal mortel. De uitwijking wordt gemeten 
na 24h aan 20°C en vervolgens na nog 3h het monster in kokend water te houden. Het 
verschil tussen die twee uitwijkingen moet kleiner zijn dan 10mm.  
 

 
 
Hydratatiewarmte 
De hydratatie van cement is een exotherme reactie. Na de 1ste  piek die slechts enkele 
procenten van de totale hydratatiewarmte uitmaakt is er een periode met relatief weinige 
chemische activiteit de zogenaamde inductieperiode. Ongeveer 6 à 10u later treed er de 
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2de  piek op te wijten aan de hydratatie van C3S tot C-S-H. Bij hoogovencement volgt 
daarna nog een 3de piek ten gevolge van de hydratatie van de slak na portlandactivatie.  
In een normaal beton zal slecht ongeveer 75% van het cement hydrateren. Bij 
hoogovencement komt er doorgaans minder hydratatiewarmte vrij en verloopt de 
warmteproductie ook geleidelijker. 
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19. Geef de specificaties voor een bepaald beton de men doorgeeft aan een betoncentrale 
 
Er zijn vier basiseisen en optioneel aanvullende eisen. 
 
Druksterkte 
De gewenste druksterkte wordt aangeduid door een druksterkteklasse bijvoorbeeld 
C40/50. Dit wil zeggen dat de karakteristieke druksterkte fck gemeten op een 
cilindervormig proefstuk(�=150mm, h=300mm) gelijk is aan 40 N/mm2.  Op een 
kubusvormigproefstuk (zijde 150mm) is de gemeten fck = 50 N/mm2. De karakteristieke 
druksterkte is de druksterkte bepaald door de 5% fractiel van de distributie van 
druksterkte.  
 

 
 ��G � ��� : 1,645 · � 
 
Dit komt met een standaardafwijking van σ=5 N/mm2 benaderend overeen met: 
 ��G � ��� : 8 N/mm� 
 
In de praktijk is de het verschil tussen de gemiddelde en karakteristieke druksterkte nog 
groter omdat de betoncentrale de risico van afkeuring kleiner dan 5% wil houden.  
 
Een hoger sterkte van het beton komt overeen met een lagere W/C-factor. Dit betekent 
een hoger cementgehalte en dus een hogere kostprijs van het beton. Ook de hoeveelheid 
water verminderen kan door bijvoorbeeld een superplatificeerder toe te voegen.  
 
Duurzaamheid 
De gewenste duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van het gebruiksdomein en de 
omgevingsklasse.  
Het gebruiksdomein heeft drie klassen: ongewapend beton (OB), gewapend beton (GB) 
en voorgespannen beton (VB). Deze gebruiksdomeinen bepalen het maximaal toegelaten 
chloride gehalte. De norm definieert 13 omgevingsklassen bijvoorbeeld vorst, 
zeeomgeving, binnenomgeving, agressieve omgeving,... 
 
De eis van duurzaamheid heeft vooral ook invloed op de W/C-factor. De duurzaamheid 
hangt vooral af van het gemak waarmee schadelijke elementen het beton kunnen 
binnendringen. Hoe poreuzer het beton hoe gemakkelijk dit gebeurt. Een hoge W/C-
factor zorgt voor een meer poreuze structuur.  
 
Omdat zowel duurzaamheid als druksterkte een invloed hebben op de W/C-gehalte is het 
handig om deze eisen vooraf op elkaar af te stemmen. Anders kan men bijvoorbeeld 
vanwege de duurzaamheidseis een beton met een te hoge druksterkte krijgen. Dit is op 
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zich geen probleem maar het ontwerp zou met beton met een hogere druksterkte 
waarschijnlijk economischer kunnen worden uitgevoerd. 
 
Consistentie 
De gewenste consistentie wordt aangegeven door een bepaalde consistentieklasse. De 
norm definieert verschillende consistentieklassen. Hun definitie hangt af van de gebruikte 
methode te meten. Er zijn 4 methoden gedefinieerd waarvan zetmaat en schokmaat de 
meest gebruikte zijn. 
 

• Bepaling van de zetmaat (slump) met de Abrams-kegel. Niet geschikt voor vrij 
droog beton. 

• Bepaling van de schokmaat (flow) op de schoktafel.  
• Bepaling van de VeBe-tijd met de VeBe-consistentiemeter. Meer geschikt voor 

droog beton. 
• Bepaling van de verdichtingsgraad van Walz. Niet geschikt voor zeer vloeibaar 

beton, wel voor licht beton. 
 
Korrelafmeting 
De gewenste nominale grootste korreldiameter wordt opgegeven. De nominaal grootste 
korrelafmeting is de bovenwaarde van een genormaliseerde korrelmaat. De korrelmaten 
(klassen) zijn gegeven in de Europese norm.  
 
De korrelmaat wordt zo gekozen dat: 

• Het mengen, transport en verwerken toelaatbaar is. 
• Bij het storten de wapening volledig kan omsloten worden 
• Op een correcte manier kan worden verdicht zonder ontmengen 
• Bij het gieten er geen korrels tussen openingen in de wapening blijven hangen 

(grindnesten) 
 
Aanvullende eisen 
Deze eisen zijn optioneel. Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot de verwerkbaarheid 
(pompbeton), verbeterde waterdichtheid, slijtvastheid, etc. De aanvullende eisen moeten 
verenigbaar zijn met de basiseisen. 
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20. Bespreek krimp en kruip van verhard beton 
 
Krimp 
Krimp is de volumevermindering van verhard beton die veroorzaakt wordt door een 
verlies van water. Het verlies van water is voornamelijk te wijten aan verdamping, dit is 
de uitdrogingskrimp. In mindere mate is het verlies van water te wijten aan de 
hydratatiereactie (behalve bij hoge sterkte beton). Men noemt dit de autogene krimp.  
 

 
 
Uitdrogingskrimp treedt op in een niet met water verzadigde omgeving. Eerst zal door het 
verschil in relatieve vochtigheid het vrije capillair water verdwijnen. De capillairen 
ontstaan doordat bij het verharden van het beton de zwaarder granulaten naar de bodem 
willen zakken en het lichtere water naar het oppervlak wil gaan. Dit leidt tot zeer kleine 
verticale waterkanaaltjes. Het verdwijnen van het capillair water leidt slechts tot een 
beperkte volume vermindering.  
Als de capillairen leeg zijn zal het fysische gebonden water in de cementsteen (het 
gelwater) ook langzaam uitgedreven worden. Hierdoor komen de vaste hydratatie-
reactieproducten dichter bij elkaar en ontstaan er bijkomende bindingen. Dit verklaart 
deels het irreversibele karakter van de krimp. Men stelt vast dat na herbevochtiging de 
reversiebele krimp 40 à 70% bedraagt van de totale krimp. Indien de uitdroging gepaard 
gaat met carbonatatie zal de vochtbeweging sterk gehinderd worden en de irreversibele 
krimp groter zijn.  
 

 
 
De krimp op een tijdstip t wordt gegeven door: 
 ����O, O�� � �����1 : +7�� 
 ���� geeft de krimp van het cement weer 
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+7 is de volumefractie van de granulaten 
L is een exponent die begrepen is tussen 1,2 en 1,7 
 
De krimp van beton wordt in sterke mate beïnvloed door de granulaten die de 
uitdrogingskrimp gedeeltelijk verminderen. Hierdoor ontstaat lokaal rond de granulaten 
wel spanningsconcentraties.  
Hoe groter de W/C-factor hoe groter de krimp, het poriëngehalte neemt namelijk toe. Bij 
een vaste W/C-factor is de krimp groter als er meer cement wordt gebruikt, het is net de 
cement die krimp veroorzaak, niet de granulaten.  
De krimp wordt eveneens beïnvloed door de geometrie van het element aangezien deze 
de snelheid en grootte van vochtuitwisseling met de omgeving bepaald. De geometrie 
wordt meestal gekarakteriseerd door de fictieve dikte: 
 

�� � 	�. 2⁄  

 	�is de oppervlakte in contact met de omgeving . is de omtrek van de oppervlakte in contact met de omgeving 
 

Kruip 
 
Kruip in de toenemende vervorming in de tijd van verhard beton ten gevolge van een 
langdurig aangrijpende spanning. Deze tijdafhankelijke vervorming kan verschillende 
malen groter zijn dan de initiële vervorming. De kruipvervorming op het tijdstip t ten 
gevolge van een spanning aangebracht op het tijdstip t0 wordt uitgedrukt als. 
 

����O, Oh� � �hx�� ��O, Oh� 

 

 
 x�� is de secanselasticiteitsmodulus op het moment van belasten  ��O, Oh� is de kruipcoëfficiënt, dit is een tijdsafhankelijke vermeerderingsfactor 
afhankelijk van de initiële vervorming. 
Men voert het begrip specifieke kruip in omdat voor lage spanningen de kruip evenredig 
is met het spanningsniveau. ����O, Oh�

�h  

 
De totale vervorming (krimp en kruip) op een tijdstip t wordt gegeven door: 
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De fysische achtergrond van beide fenomenen is ongeveer hetzelfde. Bij kruip wordt nog 
een bijkomende hoeveelheid fysisch gebonden water uitgeperst. Ook treed er een 
verschijnsel op dat viskeus vloeien wordt genoemd. Dit is over elkaar heen glijden van 
hydratatieproducten met het interlayer water als smeermiddel. Deze twee effecten treden 
ook op als er geen vochtuitwisseling is met de omgeving, men noemt dit de basiskruip. In 
geval van vochtuitwisseling is er een bijkomende kruipcomponent namelijk de 
uitdrogingskruip.  
 
Krimp en kruip nemen toe als: 

• De W/C-factor toeneemt 
• De relatieve vochtigheid van de omgeving afneemt 
• Het aandeel grove granulaten afneemt 
• Het cementgehalte toeneemt bij een vaste W/C-factor 
• De fictieve dikte afneemt 
• De belasting eerder wordt aangebracht 

 
Als het beton na een tijd terug ontlast wordt vertoond het een ogenblikkelijke vervorming 
(kleiner omdat elasticiteitsmodulus is toegenomen) en een vertraagd optredende 
elastische vervorming. Dit laatste noemt men de herwinbare kruip. De herwinbare kruip 
ontstaat door de granulaten zelf geen kruip vertonen. Geleidelijk neemt het aandeel van 
de belasting gedragen door de granulaten toe. Bij ontlasting veren de granulaten 
langzaam terug. 
 
In de praktijk heeft kruip als gevolg dat doorbuigingen in betonelementen toenemen. Ook 
de voorspankracht in voorgespannen beton neemt af.  
 
Relaxatie 
 
Indien men aan beton een opgelegde vervorming geeft stelt men vast dat in de loop van 
de tijd de spanning verminderd. In een omgeving met een relatieve vochtigheid <100% 
treedt er interactie op tussen krimp en relaxatie. Beschouw een betonelement dat vast is 
ingeklemd aan beide uiteinden. Ten gevolge van de verhinderde krimp ontstaan er 
trekspanningen die gaandeweg worden afgebouwd tengevolge van relaxatie.  
 

 
 

 
 
 
 


