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Inleiding van notitie 30
Een hogere sterkte krijgen dan gevraagd is, dat klinkt op het eerste gezicht positief. De constructeur vraagt een 
sterkteklasse C20/25 vanuit de constructieve berekening en een milieuklasse XA3 omdat de constructie in een 
agressief chemisch milieu geplaatst wordt. De uitvoerder verstrekt de uitvoeringstechnische aspecten en geeft aan 
dat er snel ontkist moet worden. De betontechnoloog geeft vervolgens aan dat het betonmengsel de 
eigenschappen krijgt die overeenkomen met een betonsterkteklasse C45/55.
In dit extreme voorbeeld is in het ontwerp gerekend met een karakteristieke cilinderdruksterkte van 20 N/mm²
(= 20 MPa) en later blijkt dat deze sterkte 45 N/mm² wordt .
Is deze toename in de sterkte een probleem? Of is de ‘gratis’ sterkte later een zegen omdat er extra sterktereserve 
in de constructie zit?

De vaste commissie in-situ beton van Stufib heeft zich in dit onderwerp verdiept met de volgende vraag:
Wat is de invloed van het krijgen van een hogere sterkteklasse dan gevraagd op de constructieve eigenschappen?
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² Deze waarden liggen nog weer 15% hoger omdat een deel van het hoogovencement is vervangen door, het traditioneel genoemde “kwartje portland”,  
een CEM I 52,5 R. Dit gebeurt meestal op verzoek van de aannemer omdat hij gezien de voortgang van het werk, met betrekking tot bijvoorbeeld het 
tijdstip van ontkisten of het tijdstip waarop de voorspanning kan worden aangebracht, de verharding van het beton wil versnellen.
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Wat is de invloed van de hogere 
sterkteklasse op het gedrag van de 

constructie ?
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Betoniek ‘B van Beton’, april 2003:
 Scheurwijdte bij verhinderde vervorming 32% groter wanneer B25 → B45

Stufib-rapport 20, “Betonsterkte vs. Duurzaamheid”, maart 2012:
 Scheurwijdte groter en minimale wapening hoger bij hogere betonkwaliteit

ROK (Rijkswaterstaat)
 Rekenen met 2 sterkteklassen hoger
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Door middel van indicatieve berekeningen van vaak voorkomende situaties voor 
gewapend beton bij:

 Buiging (sterkte en scheurwijdte)

 Dwarskracht

 Minimale wapening i.v.m. voorkomen bros bezwijken, voor buiging en dwarskracht

 Scheurwijdte t.g.v. verhinderde vervorming
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 De voorbeelden zijn samengesteld op basis van ervaring, dus indicatief

 Het gaat om het verschil tussen de benodigde wapening bij de theoretische 
sterkte en bij de werkelijke sterkte

 Conform NEN-EN 1992-1-1, behalve verhinderde vervorming

 Verhinderde vervorming conform het ‘Roze Boek’, 2006/2013 (van Breugel)
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Werkelijk



Resultaten
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 Alleen situaties met meer wapening aangegeven



Discussie
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 Minimale wapening is in de voorbeelden niet maatgevend

 als dat wel het geval is, is de invloed groter!

 De verdeelwapening bij koude gietbouw is berekend als 20% van de hoofdwapening. Er is niet 
gekeken naar scheurvorming, verhinderde vervorming en minimale wapening

 Alle gevallen met toename wapening betreffen verhinderde vervorming (scheurwijdte)

 Bij verhinderde vervorming van de voorbeelden geldt: 7% meer wapening bij gelijkblijvende 
scheurwijdte of 10% grotere scheurwijdte bij gelijkblijvende wapening
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Bijlage E, “Indicatieve sterkteklassen voor duurzaamheid” → informatief

 Bij minimale wapening en scheurwijdte rekenen met de hogere sterkte



NEN-EN 1992-1-1
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De NEN-EN 1992-1-1 is gebaseerd op Portland Cement
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Wellicht wordt bijlage E normatief?



Conclusie
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 Hogere sterkteklasse te verwachten bij: milieuklasse met lage water-cementfactor of snel ontkisten

 Grootste invloed bij minimale wapening t.b.v. voorkomen bros bezwijken
→ vaak niet maatgevend

 Bij minder dan 2 sterkteklassen hoger: tot 10% extra wapening noodzakelijk bij verhinderde vervorming

 Vooral invloed bij theoretische lage sterkte bijv. C20/25

 Overige aspecten een kleine gunstige invloed
→ daar kunnen we echter niet mee rekenen, het is niet zeker dat de sterkteklasse hoger is

Stufib-notitie 30 is binnenkort te downloaden via http://stufib.nl/

http://stufib.nl/
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Dank voor de 
aandacht
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