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V O O R W O O R D

Dit Addendum 2 bij de Technische Voorschriften (PTV) 100 werd opgesteld door het Sectoraal Technisch
Comité 1 'Producten voor infrastructuurwerken' van PROBETON v.z.w.

Het Addendum:
- stelt de Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1+ANB) van toepassing voor de sterkteberekening van

producten van ongewapend en gewapend beton;
- laat toe de sterkteberekening van producten van beton met constructieve versterking met

staalvezels uit te voeren volgens de principes van de Eurocode (NBN EN 1990). Het Addendum
verwijst naar de aanbeveling RILEM TC 162-TDF als mogelijke rekencode hiervoor;

- stelt de principes van Bijlage D van NBN EN 1990 van toepassing voor de eventuele aanvulling van
de sterkteberekening met proeven;

- wijzigt de korrelmaatgrenzen van de Bijlage B van de PTV 100 (Addendum 1) voor de verhoging van
de maximale wateropslorping met 1 % of 2 %;

- schrapt de eis van tabel B2a van de PTV 100 (Addendum 1) met betrekking tot de k-waarde bij
gebruik van CEM I en CEM III/A voor ongewapende en staalvezelversterkte betonproducten.

Dit Addendum zal ten laatste tezamen met de PTV 100 - Uitgave 1 ingetrokken worden.
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* Vervang in "Normen" van "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN":

NBN B 15-002
Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN B 15-003
Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Geprefabriceerde
elementen en constructies

NBN B 15-006
Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Constructies in
ongewapend beton

door:

NBN EN 1990
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp

NBN EN 1992-1-1
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NBN EN 1992-1-1 ANB
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

Final Recommendation of RILEM TC 162-TDF
Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – - design method
Mater. Struct, Vol. 36, nr. 262, p 560-567, 2003.10.01

* Vervang de 5de alinea van § 5.1.5.2-a door:

De druksterkte en buigtreksterkte van het beton zijn gedefinieerd in overeenstemming met de
toegepaste sterkteberekening (zie 6.5).

* Vervang het tweede gedachtestreepje van de 1ste alinea van § 5.1.5.2-b door:

- de buigtreksterkte niet kleiner is dan de sterktewaarde volgens de toegepaste sterkteberekening (zie
6.5).

* Vervang de 2de alinea van § 5.3.2 door:

Het plooien van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van
NBN EN 1992-1-1 + ANB, in het bijzonder deze van § 8.3.

* Vervang de tekst van § 5.3.3.1 door:

De minimale en de maximale afstand tussen de wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke
bepalingen van NBN EN 1992-1-1 + ANB, in het bijzonder deze van § 8.2.

* Vervang de tekst van § 5.3.3.2 door:

Het overlappen van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van
NBN EN 1992-1-1 + ANB, in het bijzonder deze van § 8.7.

* Vervang de drie laatste alinea's van § 6.5 door:

De sterkteberekening van een product van ongewapend beton (zie 3.2) en gewapend beton (zie 3.6)
geschiedt overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN EN 1992-1-1 + ANB.
De sterkteberekening van een product van beton met constructieve versterking met staalvezels (zie 3.4)
geschiedt volgens een rekencode waarvan de fabrikant aantoont dat deze voldoende
veiligheidswaarborgen biedt t.o.v. de toepasselijke grenstoestanden. De berekening geschiedt volgens de
principes van NBN EN 1990.
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De aanbeveling van RILEM TC 162-TDF 'Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – -
design method' is een mogelijke rekencode, met dien verstande dat verwijzingen in dit document naar
ENV 1992-1-1, of naar daarin voorkomende voorschriften, vervangen worden door verwijzingen naar
NBN EN 1992-1-1 + ANB of naar de daarin voorkomende overeenkomstige voorschriften.

Indien de berekening wordt aangevuld met proeven dan is dit volgens de principes van de Bijlage D
'Design assisted by testing' van NBN EN 1990.

De mechanische sterkte wordt berekend in de uiterste grenstoestand en in de gebruiksgrenstoestanden.

* Schrap de Bijlage A.

* Vervang in de linkerkolom van de tabellen B1, B2a en B2b van Bijlage B:

Maximale wateropslorping
(%)

Dmax  16 mm

8 mm  Dmax < 16 mm

Dmax < 8 mm

door:

Maximale wateropslorping
(%)

Dmax > 16 mm

8 mm < Dmax  16 mm

Dmax  8 mm

* Schrap in tabel B2a van Bijlage B de 'andere eis' (2) voor omgevingsklassen EE2, EE3,
EE4, ES2 en ES4.


