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Technische goedkeuring

Sector burgerlijke bouwkunde

Goedkeuringsleidraad nr. G0011

BESCHERMING VAN DE WAPENING IN GEVAL VAN
DEPASSIVATIE DOOR CARBONATATIE BIJ EEN DEKKING

VAN MINDER DAN 10 MM

Bijlagen : figuren 1 en 2.

Dit document werd opgesteld door het Uitvoerend Bureau “Mortels”. In dit bureau zijn
vertegenwoordigd :

- Het Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Division du
Contrôle technique - Direction des Structures en béton;

- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Leefmilieu &
Infrastructuur; afdeling Betonstructuren;

- het Bureau SECO;
- Het Belgisch Studiecentrum voor Kunststoffen en Rubbers;
- Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Directie Goedkeuring en

Voorschriften;
- Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Dit document werd in de oorspronkelijke Franstalige versie voorgesteld door het
Uitvoerend Bureau “Mortels” in zijn  vergadering van 14 maart 1996. Het werd goedgekeurd
door de Gespecialiseerde Groep “Herstellen en beschermen van beton” op 9 mei 1996 en
door het Directiecomité “Burgerlijke Bouwkunde” op 2 oktober 1996
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VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING.

Deze goedkeuringsleidraad is een aanvulling op de hierna vermelde goedkeuringsleidraden :

- “Cementgebonden herstelmortels”

- “Harsgebonden herstelmortels” (nog te verschijnen).

- “Cementgebonden egaliseermortels”

- “Bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden
maar niet aan verkeer”

De terminologie die in deze goedkeuringsleidraad gehanteerd wordt, is gedefinieerd in de
verschillende goedkeuringsleidraden.

1. ONDERWERP.

De huidige leidraad heeft betrekking op de specifieke gevallen, waarbij een minimale
wapeningsdekking van 10 mm niet kan verwezenlijkt worden met een herstelmortel.

In dergelijke gevallen moet het herstelsysteem voldoen aan specifieke eisen met
betrekking tot de bescherming tegen corrosie.

Onder herstelsysteem wordt verstaan het geheel bestaande uit de herstelmortel, de
beschermlaag voor de wapening, de beschermlaag voor het beton en de egaliseermortel
(indien hiervoor een specifieke formulatie bestaat).

De goedkeuring heeft betrekking op het volledige systeem, met inbegrip van de
uitvoeringswijze, maar niet op de kwaliteit van de uitvoering zelf. De uitvoering moet
toevertrouwd worden aan personeel waarvan de bekwaamheid voorafgaandelijk werd
gecontroleerd.

2. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN.

2.1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN.

De algemene beschouwingen, opgenomen in § 5.1 van de goedkeuringsleidraden
"Cementgebonden herstelmortels " en " Harsgebonden herstelmortels ", zijn hier van
toepassing.
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2.2. BESCHERMING VAN DE WAPENING IN HET GEVAL VAN DEPASSIVATIE DOOR

CARBONATATIE.

Indien de dekking van de wapening met de herstelmortel kleiner is dan 10mm, moet
er overgegaan worden tot :

- het aanbrengen op de wapening van een bescherming tegen corrosie;
- het aanbrengen op zowel het beton als de herstelmortel van een bijkomende

beschermingslaag;
- het realiseren van een wapeningsdekking ,minstens 5mm dik,  met behulp van een

herstelmortel of een egaliseermortel.

De gebruikte producten (herstelmortel, beschermingslaag tegen corrosie op de
wapening, beschermlaag op beton en mortel, egaliseermortel) moeten elk
afzonderlijk goedgekeurd zijn volgens de richtlijnen in de desbetreffende
goedkeuringsleidraden.

Het vrijmaken van de wapening moet gebeuren volgens de richtlijnen vermeld in
§ 5.2.1.1. van de goedkeuringsleidraad “Cementgebonden herstelmortels”  (bij
gebruik van CC- of PCC-mortels) of volgens de beschrijving in § 5.3. van de
goedkeuringsgids "Harsgebonden mortels" (bij gebruik van PC-mortels).

Bovendien moet de combinatie van de gebruikte producten beantwoorden aan de
eisen met betrekking tot de bescherming tegen corrosie die door het volledige
herstelsysteem moet verzekerd worden. Deze eisen worden hierna gedefinieerd.

3. BEPALING VAN DE ANTI-CORROSIEBESCHERMING, VERZEKERD DOOR
EEN HERSTELSYSTEEM.

3.1. ONDERWERP.

Deze proef beoogt de bepaling van de door het herstelsysteem geboden
beschermingsgraad tegen corrosie van de wapening.

Onder herstelsysteem wordt verstaan het geheel bestaande uit :

- de beschermlaag tegen corrosie van de wapening;
- de herstelmortel, al dan niet met een hechtlaag;
- de egaliseermortel;
- de beschermingsbekleding.

Opm. : In het geval van harsgebonden mortels, is de egaliseermortel dezelfde als de
herstelmortel, behalve indien er een speciale egaliseermortel is
geformuleerd.
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3.2. DRAGER.

De drager bestaat uit een betonnen prima van 5 x 5 x 25 cm, met een uitsparing van
15 x  5 cm, waarvan de diepte 3 cm bedraagt.
Deze uitsparing omvat, in de langsrichting van het prisma, een wapeningsstaaf met
een diameter van 8 mm en met een dekking van 2 mm (zie figuur 1 in bijlage).

De samenstelling van het beton is als volgt (in massa):

- gebroken granulaten 2/7 1.300 kg
- zand 0/2 440 kg
- cement CEM III.A.  42,5 450 kg
- water 225 kg

De proefstukken, evenals de zaagsneden (zie § 3.5. Proeven) zijn weergegeven op
figuur 1 in bijlage.

Na 28 dagen verharding bij 20 °C en meer dan 90 % relatieve vochtigheid worden de
proefstukken gezandstraald.
Het zandstralen gebeurt loodrecht op het te herstellen oppervlak. Er wordt niet
getracht om de achterliggende helft van de wapeningsstaaf te ontroesten.

De drager wordt nadien in een CO2-rijke omgeving geplaatst tot de
carbonatatiediepte 3mm bereikt.

Dit maakt het mogelijk om het gedrag van de wapeningsstaaf te evalueren ter plaatse
van de overgang herstelmortel/gecarbonateerd beton ten einde een onvolledig
vrijmaken van de wapeningsstaaf en/of een verschillende omhulling na de
uitbraakoperaties te simuleren.

3.3. AANBRENGEN VAN HET HERSTELSYSTEEM.

Het aanbrengen van het volledige herstelsysteem wordt verzorgd door een technicus
van het laboratorium, volgens de technische richtlijnen van de fabrikant.

De totale wapeningsdekking moet 5mm bedragen en wordt deels uitgevoerd met de
herstelmortel en deels met de egaliseermortel. Deze laatste wordt aangebracht in
een laagdikte van 3mm. Indien er in het systeem geen egaliseermortel wordt
voorzien, moet de volledige dekking van 5mm uitgevoerd worden met de
herstelmortel.

De mortel(s) wordt(worden) aangebracht op het volledige bovenoppervlak van
5 x 25 cm, zijnde het oppervlak dat het dichtst bij de wapeningsstaaf ligt.

De beschermingsbekleding wordt op de 6 vlakken van het prisma aangebracht.
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Het aanbrengen van de producten gebeurt in genormaliseerde laboratorium-
omstandigheden.

De proefstukken worden op volgende wijze bewaard :

- na het aanbrengen van de op harsen of polymeren gebaseerde producten : 23 ±
2 °C en 50 ± 5 % relatieve vochtigheid;

- na het aanbrengen van de hydraulisch gebonden producten : gedurende de eerste 7
dagen bij 20 ± 2 °C en meer dan 90 % relatieve vochtigheid. Daarna bij 20 ± 2 °C
en 60 ± 5 % relatieve vochtigheid.

De bewaaromstandigheden voor de proefstukken, vóór het aanbrengen van de
producten (bevochtiging, droging) worden bepaald door de fabrikant.

De wachttijden tussen het aanbrengen van de opeenvolgende producten en lagen zijn
de wachttijden die door de fabrikant worden opgegeven.

3.4. VEROUDERING.

De proefstukken worden aan de volgende veroudering onderworpen :

3.4.1. Vorst-dooi cyclus.

De proefstukken worden aan 20 cycli onderworpen. Elke cyclus is als volgt
samengesteld :

- onderdompeling gedurende 2 h in gedeïoniseerd water bij 20 °C;
- 5 h bij - 15°C (+/- 3) °C;
- 1 h in water bij 20 °C;
- 16 h in een geventileerde droogstoof (50 °C).

De overgang tussen de verschillende fasen moet uitgevoerd worden in minder
dan 30 seconden.

Tijdens het weekend worden de proefstukken bewaard bij 23 (+/-2) °C en
50 (+/- 5) % relatieve vochigtheid.

3.4.2. Versnelde carbonatatie.

De proefstukken worden gedurende 3 maanden bewaard in een omgeving met
10 % CO2 en 50 % relatieve vochtigheid, overeenkomstig pr EN 839
"Resistance to carbonation".
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3.4.3. Cycli bestaande uit onderdompeling in zout water en droging.

De proefstukken worden tot op halve hoogte, zoals weergegeven op fig. 2 in
bijlage, ondergedompeld in een oplossing met 5 % NaCl, van maandag 8u tot
woensdag 16 u.
Daarna worden ze, tot de volgende maandag om 8u, geplaatst in een
droogstoof bij 50°C.

Deze cyclus wordt 25 keer herhaald.

3.5. UIT TE VOEREN PROEVEN.

Na de verouderingen worden de proefstukken visueel geïnspecteerd.

De carbonatatiediepte wordt gemeten op doorsneden, uitgevoerd zoals aangeduid op
fig. 1 in bijlage.

In totaal worden 4 bepalingen uitgevoerd : 3 dwarsdoorsneden en 1 langsdoorsnede
(sneden AA, BB, CC, DD op fig 1 in bijlage).

De graad van corrosie van de wapening wordt geëvalueerd door visuele inspectie van
de staaf. De staaf wordt daartoe voorafgaandelijk blootgemaakt.

3.6. VEREISTEN.

- Geen veroudering van de bekleding zoals craquelering, blaasvorming, verkrijting;
- Geen scheurvorming bij een vergroting 10 x;
- Geen spoor van corrosie op de wapening;
- Maximale carbonatatie

- van het beton : < 5 mm;
- van de herstelmortel : < 1 mm (voor de cementgebonden mortels).



Leidraad G0011 - Fig 1 : Het Proefstuk
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Leidraad G0011 - Fig. 2 - Onderdompeling van de proefstukken
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