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1 Materiaal 

1.1 Inleiding 

Dit document betreft enkel carbonaatrijk sedimentair gesteente (niveau 1), hetzij de 
categorie 2.2 omschreven in PTV 844. 

 

 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

 Sedimentair 
gesteente 

    

Categorie 2  Carbonaatrijk 
gesteente 

Kalksteen Micritische kalksteen  

    Fossielhoudende 
kalksteen 

met bracchiopoden 

met crinoiden 

     met schelpen van 
 mollusken 

     met rifvormende 
 organismen 

    Oölitische  

    Tuf / travertijn  

    Breccie  

   Dolomietrijke 
kalksteen 

Micritische  

    Fossielhoudende  

    Oölitische  

    Tuf / travertijn  

    Breccie  

   Kalkrijke 
dolomiet 

  

   Dolomiet   

   Detritische 
kalksteen 

  

 

1.2 Algemeenheden 

Een carbonaatrijk sedimentair gesteente is een gesteente waarvan het gehalte aan 
carbonaten minstens 75% bedraagt (zie tabel 4 van de norm EN 12670). 

Deze carbonaathoudende sedimentaire gesteenten omvatten 5 categorieën op het 
niveau 3 volgens een analyse van het carbonaattype: 

• kalksteen (zuiver), 

• dolomiethoudende kalksteen, 

• kalkhoudende dolomiet, 

• dolomiet, 

• detritische kalksteen. 

Het voornaamste onderscheid tussen deze 5 categorieën wordt gemaakt in functie 
van de verhouding van de in het gesteente aanwezige carbonaten (kalksteen en 
dolomiet), op basis van volgende tabel. 
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Kalksteen Dolomiethoudende 

kalksteen 
Kalkhoudende 

dolomiet Dolomiet 

Bestanddeel % (op het gehalte aan carbonaten)  

kalksteen CaCO3 ≥ 90 ≥ 50 ≤ 50 < 10 

dolomiet CaMg(CO3)2 < 10 < 50 > 50 > 90 

 

• Niveau 4 wordt bepaald door de aard van de bestanddelen (fossielpuin, 
oöliet,   kalksteenpuin, enz.), de textuur en de structuur (carbonaathoudend 
cement, …), 

• Niveau 5 verduidelijkt het dominerend fossieltype herkenbaar door macro-
scopische observatie. 

Dit onderscheid wordt beoordeeld door middel van een analyse waarvan 
verschillende methoden worden voorgesteld in de volgende paragraaf. 

Het gesteente voldoet aan een reeks chemische, fysische en mechanische eisen. 
(zie PTV 841, 842 en 843). 

2 Methoden voor het bepalen van kalkstenen en kalk/dolomiet 

2.1 Kwalitatieve analyses 

Methode 1: Petrografisch onderzoek met behulp van slijpplaatjes (verplicht) - 
zie bijlage A 

De petrografische omschrijving is de voorafgaande en fundamentele analyse van een 
gesteente. Deze analyse geeft een zicht op de petrografie van een gesteente: 
textuur, structuur en mineralogie. Deze analyse wordt opgelegd in PTV 841, 842 en 
843. In het geval van carbonaatrijke gesteenten, is het noodzakelijk een kleuring van 
een slijpplaatje  toe te voegen, teneinde de mineralogische fasen met calcium en 
magnesium te situeren. 

De methode wordt omschreven in bijlage A. 

Methode 2: Microscopisch onderzoek (SEM) met behulp van polijstvlakjes 

Deze analyse heeft als doel opake mineralen op te sporen en te bepalen; sommige 
van deze mineralen zijn namelijk gevoelig voor verwering.  De methode laat toe om 
aan de hand van een puntanalyse (EDAX) de kalk- en magnesiumfases te situeren.  
De verdeling van deze 2 fases is mogelijk met behulp van een cartografie van het 
magnesium en de kalk. 

Met EDAX (doseren van de elementen Ca, Mg, Fe, …of van de oxiden van Ca, Mg, 
Fe, …) bekomt men een semi-kwantificatie. 

Een SEM-onderzoek met behulp van polijstvlakjes wordt kwantitatief als gebruik 
wordt gemaakt van een beeldanalyse-systeem.  De kwantitificatie is gebaseerd op 
het onderscheid in grijstinten (dolomiet is iets donkerder dan kalk), of via de 
cartografie van de elementen. 
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2.2 Kwantitatieve analyses 

Methode 3: Auto-calcimetrie (facultatieve methode) 

Het gaat om een betrouwbare kwantitatieve techniek die voor grote reeksen monsters 
gebruikt zou kunnen worden.  Deze methode geeft echter geen enkele informatie 
over de textuur en structuur van het gesteente. 

• Prijs apparatuur: 10 000 €, 

• Gevoeligheid: 0,1 %. 

Methode 4: Chemische analyses (verplicht) - zie bijlage B 

Het betreft een kwantitatieve methode en geeft dus geen informatie over textuur of 
structuur van de steen. 

Na het oplossen van de carbonaten in een zuur, worden kalk en magnesium 
gedoseerd volgens de klassieke analytische methoden, bijvoorbeeld deze 
omschreven in de norm NBN EN 196-2. 

Het totale gehalte aan carbonaten wordt berekend aan de hand van het gehalte aan 
kalk en magnesium die werden gevonden bij de analyse. 

Voorafgaandelijk moet worden nagegaan of de onderzochte steen geen sulfaten 
bevat. 

De methode wordt omschreven in bijlage B. 

3 Bijzonderheden van het aspect 

Voor het omschrijven van de kleur en van de ontkleuring voor en na een 
duurzaamheidproef, zal een  standaard van objectieve kleuren (zie PTV 844) gebruikt 
worden. Deze omschrijving wordt versterkt door referentiemonsters. 

Volgende tabel bevat de structurele eigenschappen die te aanvaarden of te weigeren 
zijn. 

Voor zover de criteria verschillen voor de zichtbare en voor de niet zichtbare vlakken, 
is het belangrijk dat het zichtbaar vlak duidelijk identificeerbaar is. 
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Bijzonderheid van de structuur Zichtvlak Niet zichtbaar vlak 

Verweringszone 1,2 Weigeren Weigeren 

Geoden1 Weigeren Weigeren 

Aders die water vasthouden Weigeren Weigeren 

Aders die verweerbare onzuiverheden 
bevatten 

Weigeren Aanvaarden 

Ader-Draden met breuk Weigeren Weigeren 

Niet-hechtende fossielen Weigeren Weigeren 

Vlek - niet verweerbaar mineraal Aanvaarden Aanvaarden 

Vlek - verweerbaar mineraal Weigeren Aanvaarden 

Vlek - Minerale componenten met 
verschillende hardheden die 
aanleiding geven tot differentiële 
verwering en afslijting (vb. chert) 

Weigeren Aanvaarden 

 

 

Schuine stylolieten (zwarte 
lijnen): 

Weigeren indien lm > 1 mm  

(lm = gemiddelde dikte gemeten 
op 10 punten die op 
regelmatige afstand van elkaar 
gelegen zijn) 

Aanvaarden 

 

Niet van toepassing 

Stylolieten (zwarte lijnen) 
evenwijdig (± 5%) aan de 
gelaagdheid (groefleger): 

Weigeren indien em > 1 mm  
(em = gemiddelde breedte 

gemeten op 10 punten die op 
regelmatige afstand van elkaar 

gelegen zijn) 

 

 

 

 

 

Stylolieten (zwarte lijnen) loodrecht (± 5%) op de gelaagdheid 
(groefleger): 

Gelijkwaardig aan verzagen tegen de gelaagdheid (groefleger) 
=> weigeren 
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 Aanvaarden indien ze een 
maximale afmeting hebben van: 

- 2 mm voor gladde 
afwerkingen (zie noot 3) 

- 5 mm voor fijne behouwing 
(zie noot 3) 

- 20 mm voor ruwe behouwing 
(zie noot 3) 

Aanvaarden 

 

 



Bijlage aan de technische voorschriften voor wegenisproducten in natuursteen COPRO-document: PTV 845 
Blz.: 6/10  Versie 1.0 dd. 2006-06-15 

Noot 1:  De gebruikelijke termen voor de structurele eigenschappen in België zijn: 'bousin' voor een 
verweringszone, 'fonteinen' en 'holten' voor geoden, 'zwarte vlekken' en 'zwarte lijnen' voor 
stylolieten. 

 
Noot 2: Een verweringszone is een zone met een verhoogde poreusheid en een geringere sterkte 

door de aanwezigheid van brokkelige zones. 
 
Noot 3:  Gangbare behouwings- en afwerkingstypes zijn: 

- effen afwerking: gezaagd, geslepen, geschuurd, gezoet, gepolijst; 
- fijne behouwing: ijsbloem, oude frijnslag, gefrijnd met 20 groeven (of meer), fijn gebikt, fijn 

gehamerd of fijn gebouchardeerd, gestaalstraald; 
- ruwe behouwing: gepiketteerd, gekloven, gefrijnd met 15 groeven, ruw gebikt, ruw 

gehamerd of ruw gebouchardeerd, gegradeerd, sclypé, gevlamd, manueel 
geribd. 
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BIJLAGE A (verplicht): Petrografische analyse 

Apparatuur en producten 

Petrografische microscoop, aangepast aan het gebruik met doorschijnende belichting 
en met een vergroting van minstens x 500. 

Werkwijze 

Kleuring van het slijpplaatje 

De slijpplaatjes werden vooraf behandeld met rode alizarine en kalium (zie 
bijlage 1).Deze techniek laat toe calciet en dolomiet (alizarine) en de wel dan niet 
ijzerhoudende mineralen (kalium ferrocyanide) te onderscheiden volgens de volgende 
eigenschappen: 

 

Mineraal Verkleuring alizarine Verkleuring  
K-ferrocyanide 

Samengestelde 
verkleuring 

Fe-arme calciet Rose tot roodbruin geen rose tot roodbruin 

Fe-rijke calciet Rose tot roodbruin Licht tot donkerblauw 
naargelang het ijzer 

paars tot blauw 

Fe-arme dolomiet geen geen kleurloos 

Fe-rijke dolomiet geen Heel licht blauw Heel licht blauw 
(soms turkoois) 

 

Uitdrukking van de resultaten 

Het gaat hier om een kwalitatieve informatie. 
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Bereiding van de oplossingen (uittreksel uit « Atlas van de sedimentaire gesteenten ») 
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BIJLAGE B (verplicht): Chemische analyse 

 

Deze norm schrijft de werkwijze voor aangaande de chemische analyse van het 
materiaal.  Ze beschrijft de referentiemethode, en in sommige gevallen een 
alternatieve methode.  In die gevallen zal het nodig zijn de gelijkwaardigheid van de 
bekomen resultaten met deze bekomen volgens de referentiemethoden, aan te 
tonen. 

In geval van betwisting zullen enkel de referentiemethoden worden gebruikt. 

Chemische analyse volgens procedure NBN EN 196-2 

B.1 in oplossing brengen 

Een staalafname van 1g kalksteentoevoeging afwegen, ze in een beker van 250 ml 
voegen, 90 ml koud water toevoegen en, al roerend, 20 ml geconcentreerd zoutzuur 
met een dichtheid van 1.18 toevoegen. 

De oplossing zachtjes al roerend opwarmen tot het staal opgelost is.  15 min. laten 
inwerken bij een temperatuur net ondere het kookpunt. 

Laten afkoelen en filteren in een geijkte kolf van 500 ml. 

B.2 dosering van de totale kalk (CaO) 

De kalk wordt gedoseerd over een gelijkmatig deel door één van de beschreven 
werkwijzen in de norm NBN EN 196-2, methode met EGTA paragraaf 13.12, of 
methode met EDTA, paragraaf 13.12 of methode met EDTA, paragraaf 13.14. 

B.3 dosering van het magnesiumoxide (MgO) 

Het magnesiumoxide wordt gedoseerd over een gelijkmatig deel door één van de 
beschreven werkwijzen in de norm NBN EN 196-2, methode met DCTA, paragraaf 
13.13 of methode met EDTA, paragraaf 13.15. 

B.4 totaal gehalte aan calciumcarbonaat (CaC03) 

Ze wordt uitgedrukt in percent en wordt berekend aan de hand van het totale gehalte 
aan kalk CaO, uitgedrukt in percent, door middel van volgende formule: 

• CaCO3 = CaO x 1,786. 

Correctie bij aanwezigheid van sulfaten: 

Bij aanwezigheid van sulfaten, zal het resultaat gecorrigeerd worden rekening 
houdend met de kalk gebonden aan het ion S02-

4, hetwelk zal moeten afgetrokken 
worden van de gedoseerde totale kalk. 
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De berekening van het gehalte aan calciumcarbonaat CaCO3, zal gebeuren aan de 
hand van het gehalte aan carbonaatgebonden kalk (gecarbonateerd CaO), uitgedrukt 
in percent, bepaald als volgt: 

• gecarbonateerd CaO = CaO - (SO4 x 0,7), 

• CaCO3 = gecarbonateerd CaO x 1,786. 

B.5 totaal gehalte aan magnesiumcarbonaat (MgC03) 

Deze wordt uitgedrukt in percent en wordt berekend aan de hand van het gehalte aan 
magnesium-oxide MgO, uitgedrukt in percent, door middel van volgende formule: 

MgCO3= MgO x 2,1. 

B.6 totaal gehalte aan carbonaten 

Het totaal gehalte aan carbonaten, D, uitgedrukt in percent, is de som van CaCO3 en 
MgCO3 berekend in paragrafen B.4 en B.5 hierboven. 
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1 Materiaal 

1.1 Inleiding 

Dit document betreft enkel carbonaatrijk sedimentair gesteente (niveau 1), hetzij de 
categorie 2.2 omschreven in PTV 844. 

 

 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

 Sedimentair 
gesteente 

    

Categorie 2  Carbonaatrijk 
gesteente 

Kalksteen Micritische kalksteen  

    Fossielhoudende 
kalksteen 

met bracchiopoden 

met crinoiden 

     met schelpen van 
 mollusken 

     met rifvormende 
 organismen 

    Oölitische  

    Tuf / travertijn  

    Breccie  

   Dolomietrijke 
kalksteen 

Micritische  

    Fossielhoudende  

    Oölitische  

    Tuf / travertijn  

    Breccie  

   Kalkrijke 
dolomiet 

  

   Dolomiet   

   Detritische 
kalksteen 

  

 

1.2 Algemeenheden 

Een carbonaatrijk sedimentair gesteente is een gesteente waarvan het gehalte aan 
carbonaten minstens 75% bedraagt (zie tabel 4 van de norm EN 12670). 

Deze carbonaathoudende sedimentaire gesteenten omvatten 5 categorieën op het 
niveau 3 volgens een analyse van het carbonaattype: 

• kalksteen (zuiver), 

• dolomiethoudende kalksteen, 

• kalkhoudende dolomiet, 

• dolomiet, 

• detritische kalksteen. 

Het voornaamste onderscheid tussen deze 5 categorieën wordt gemaakt in functie 
van de verhouding van de in het gesteente aanwezige carbonaten (kalksteen en 
dolomiet), op basis van volgende tabel. 
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Kalksteen Dolomiethoudende 

kalksteen 
Kalkhoudende 

dolomiet Dolomiet 

Bestanddeel % (op het gehalte aan carbonaten)  

kalksteen CaCO3 ≥ 90 ≥ 50 ≤ 50 < 10 

dolomiet CaMg(CO3)2 < 10 < 50 > 50 > 90 

 

• Niveau 4 wordt bepaald door de aard van de bestanddelen (fossielpuin, 
oöliet,   kalksteenpuin, enz.), de textuur en de structuur (carbonaathoudend 
cement, …), 

• Niveau 5 verduidelijkt het dominerend fossieltype herkenbaar door macro-
scopische observatie. 

Dit onderscheid wordt beoordeeld door middel van een analyse waarvan 
verschillende methoden worden voorgesteld in de volgende paragraaf. 

Het gesteente voldoet aan een reeks chemische, fysische en mechanische eisen. 
(zie PTV 841, 842 en 843). 

2 Methoden voor het bepalen van kalkstenen en kalk/dolomiet 

2.1 Kwalitatieve analyses 

Methode 1: Petrografisch onderzoek met behulp van slijpplaatjes (verplicht) - 
zie bijlage A 

De petrografische omschrijving is de voorafgaande en fundamentele analyse van een 
gesteente. Deze analyse geeft een zicht op de petrografie van een gesteente: 
textuur, structuur en mineralogie. Deze analyse wordt opgelegd in PTV 841, 842 en 
843. In het geval van carbonaatrijke gesteenten, is het noodzakelijk een kleuring van 
een slijpplaatje  toe te voegen, teneinde de mineralogische fasen met calcium en 
magnesium te situeren. 

De methode wordt omschreven in bijlage A. 

Methode 2: Microscopisch onderzoek (SEM) met behulp van polijstvlakjes 

Deze analyse heeft als doel opake mineralen op te sporen en te bepalen; sommige 
van deze mineralen zijn namelijk gevoelig voor verwering.  De methode laat toe om 
aan de hand van een puntanalyse (EDAX) de kalk- en magnesiumfases te situeren.  
De verdeling van deze 2 fases is mogelijk met behulp van een cartografie van het 
magnesium en de kalk. 

Met EDAX (doseren van de elementen Ca, Mg, Fe, …of van de oxiden van Ca, Mg, 
Fe, …) bekomt men een semi-kwantificatie. 

Een SEM-onderzoek met behulp van polijstvlakjes wordt kwantitatief als gebruik 
wordt gemaakt van een beeldanalyse-systeem.  De kwantitificatie is gebaseerd op 
het onderscheid in grijstinten (dolomiet is iets donkerder dan kalk), of via de 
cartografie van de elementen. 
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2.2 Kwantitatieve analyses 

Methode 3: Auto-calcimetrie (facultatieve methode) 

Het gaat om een betrouwbare kwantitatieve techniek die voor grote reeksen monsters 
gebruikt zou kunnen worden.  Deze methode geeft echter geen enkele informatie 
over de textuur en structuur van het gesteente. 

• Prijs apparatuur: 10 000 €, 

• Gevoeligheid: 0,1 %. 

Methode 4: Chemische analyses (verplicht) - zie bijlage B 

Het betreft een kwantitatieve methode en geeft dus geen informatie over textuur of 
structuur van de steen. 

Na het oplossen van de carbonaten in een zuur, worden kalk en magnesium 
gedoseerd volgens de klassieke analytische methoden, bijvoorbeeld deze 
omschreven in de norm NBN EN 196-2. 

Het totale gehalte aan carbonaten wordt berekend aan de hand van het gehalte aan 
kalk en magnesium die werden gevonden bij de analyse. 

Voorafgaandelijk moet worden nagegaan of de onderzochte steen geen sulfaten 
bevat. 

De methode wordt omschreven in bijlage B. 

3 Bijzonderheden van het aspect 

Voor het omschrijven van de kleur en van de ontkleuring voor en na een 
duurzaamheidproef, zal een  standaard van objectieve kleuren (zie PTV 844) gebruikt 
worden. Deze omschrijving wordt versterkt door referentiemonsters. 

Volgende tabel bevat de structurele eigenschappen die te aanvaarden of te weigeren 
zijn. 

Voor zover de criteria verschillen voor de zichtbare en voor de niet zichtbare vlakken, 
is het belangrijk dat het zichtbaar vlak duidelijk identificeerbaar is. 
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Bijzonderheid van de structuur Zichtvlak Niet zichtbaar vlak 

Verweringszone 1,2 Weigeren Weigeren 

Geoden1 Weigeren Weigeren 

Aders die water vasthouden Weigeren Weigeren 

Aders die verweerbare onzuiverheden 
bevatten 

Weigeren Aanvaarden 

Ader-Draden met breuk Weigeren Weigeren 

Niet-hechtende fossielen Weigeren Weigeren 

Vlek - niet verweerbaar mineraal Aanvaarden Aanvaarden 

Vlek - verweerbaar mineraal Weigeren Aanvaarden 

Vlek - Minerale componenten met 
verschillende hardheden die 
aanleiding geven tot differentiële 
verwering en afslijting (vb. chert) 

Weigeren Aanvaarden 

 

 

Schuine stylolieten (zwarte 
lijnen): 

Weigeren indien lm > 1 mm  

(lm = gemiddelde dikte gemeten 
op 10 punten die op 
regelmatige afstand van elkaar 
gelegen zijn) 

Aanvaarden 

 

Niet van toepassing 

Stylolieten (zwarte lijnen) 
evenwijdig (± 5%) aan de 
gelaagdheid (groefleger): 

Weigeren indien em > 1 mm  
(em = gemiddelde breedte 

gemeten op 10 punten die op 
regelmatige afstand van elkaar 

gelegen zijn) 

 

 

 

 

 

Stylolieten (zwarte lijnen) loodrecht (± 5%) op de gelaagdheid 
(groefleger): 

Gelijkwaardig aan verzagen tegen de gelaagdheid (groefleger) 
=> weigeren 
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 Aanvaarden indien ze een 
maximale afmeting hebben van: 

- 2 mm voor gladde 
afwerkingen (zie noot 3) 

- 5 mm voor fijne behouwing 
(zie noot 3) 

- 20 mm voor ruwe behouwing 
(zie noot 3) 

Aanvaarden 
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Noot 1:  De gebruikelijke termen voor de structurele eigenschappen in België zijn: 'bousin' voor een 
verweringszone, 'fonteinen' en 'holten' voor geoden, 'zwarte vlekken' en 'zwarte lijnen' voor 
stylolieten. 

 
Noot 2: Een verweringszone is een zone met een verhoogde poreusheid en een geringere sterkte 

door de aanwezigheid van brokkelige zones. 
 
Noot 3:  Gangbare behouwings- en afwerkingstypes zijn: 

- effen afwerking: gezaagd, geslepen, geschuurd, gezoet, gepolijst; 
- fijne behouwing: ijsbloem, oude frijnslag, gefrijnd met 20 groeven (of meer), fijn gebikt, fijn 

gehamerd of fijn gebouchardeerd, gestaalstraald; 
- ruwe behouwing: gepiketteerd, gekloven, gefrijnd met 15 groeven, ruw gebikt, ruw 

gehamerd of ruw gebouchardeerd, gegradeerd, sclypé, gevlamd, manueel 
geribd. 
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BIJLAGE A (verplicht): Petrografische analyse 

Apparatuur en producten 

Petrografische microscoop, aangepast aan het gebruik met doorschijnende belichting 
en met een vergroting van minstens x 500. 

Werkwijze 

Kleuring van het slijpplaatje 

De slijpplaatjes werden vooraf behandeld met rode alizarine en kalium (zie 
bijlage 1).Deze techniek laat toe calciet en dolomiet (alizarine) en de wel dan niet 
ijzerhoudende mineralen (kalium ferrocyanide) te onderscheiden volgens de volgende 
eigenschappen: 

 

Mineraal Verkleuring alizarine Verkleuring  
K-ferrocyanide 

Samengestelde 
verkleuring 

Fe-arme calciet Rose tot roodbruin geen rose tot roodbruin 

Fe-rijke calciet Rose tot roodbruin Licht tot donkerblauw 
naargelang het ijzer 

paars tot blauw 

Fe-arme dolomiet geen geen kleurloos 

Fe-rijke dolomiet geen Heel licht blauw Heel licht blauw 
(soms turkoois) 

 

Uitdrukking van de resultaten 

Het gaat hier om een kwalitatieve informatie. 
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Bereiding van de oplossingen (uittreksel uit « Atlas van de sedimentaire gesteenten ») 
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BIJLAGE B (verplicht): Chemische analyse 

 

Deze norm schrijft de werkwijze voor aangaande de chemische analyse van het 
materiaal.  Ze beschrijft de referentiemethode, en in sommige gevallen een 
alternatieve methode.  In die gevallen zal het nodig zijn de gelijkwaardigheid van de 
bekomen resultaten met deze bekomen volgens de referentiemethoden, aan te 
tonen. 

In geval van betwisting zullen enkel de referentiemethoden worden gebruikt. 

Chemische analyse volgens procedure NBN EN 196-2 

B.1 in oplossing brengen 

Een staalafname van 1g kalksteentoevoeging afwegen, ze in een beker van 250 ml 
voegen, 90 ml koud water toevoegen en, al roerend, 20 ml geconcentreerd zoutzuur 
met een dichtheid van 1.18 toevoegen. 

De oplossing zachtjes al roerend opwarmen tot het staal opgelost is.  15 min. laten 
inwerken bij een temperatuur net ondere het kookpunt. 

Laten afkoelen en filteren in een geijkte kolf van 500 ml. 

B.2 dosering van de totale kalk (CaO) 

De kalk wordt gedoseerd over een gelijkmatig deel door één van de beschreven 
werkwijzen in de norm NBN EN 196-2, methode met EGTA paragraaf 13.12, of 
methode met EDTA, paragraaf 13.12 of methode met EDTA, paragraaf 13.14. 

B.3 dosering van het magnesiumoxide (MgO) 

Het magnesiumoxide wordt gedoseerd over een gelijkmatig deel door één van de 
beschreven werkwijzen in de norm NBN EN 196-2, methode met DCTA, paragraaf 
13.13 of methode met EDTA, paragraaf 13.15. 

B.4 totaal gehalte aan calciumcarbonaat (CaC03) 

Ze wordt uitgedrukt in percent en wordt berekend aan de hand van het totale gehalte 
aan kalk CaO, uitgedrukt in percent, door middel van volgende formule: 

• CaCO3 = CaO x 1,786. 

Correctie bij aanwezigheid van sulfaten: 

Bij aanwezigheid van sulfaten, zal het resultaat gecorrigeerd worden rekening 
houdend met de kalk gebonden aan het ion S02-

4, hetwelk zal moeten afgetrokken 
worden van de gedoseerde totale kalk. 
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De berekening van het gehalte aan calciumcarbonaat CaCO3, zal gebeuren aan de 
hand van het gehalte aan carbonaatgebonden kalk (gecarbonateerd CaO), uitgedrukt 
in percent, bepaald als volgt: 

• gecarbonateerd CaO = CaO - (SO4 x 0,7), 

• CaCO3 = gecarbonateerd CaO x 1,786. 

B.5 totaal gehalte aan magnesiumcarbonaat (MgC03) 

Deze wordt uitgedrukt in percent en wordt berekend aan de hand van het gehalte aan 
magnesium-oxide MgO, uitgedrukt in percent, door middel van volgende formule: 

MgCO3= MgO x 2,1. 

B.6 totaal gehalte aan carbonaten 

Het totaal gehalte aan carbonaten, D, uitgedrukt in percent, is de som van CaCO3 en 
MgCO3 berekend in paragrafen B.4 en B.5 hierboven. 

 

 

 

   

 

 

 


