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1. Voorwerp van de goedkeuringsleidraad

Kathodische bescherming (KB) is een methode die de wapeningscorrosie in betonconstructies
vertraagt en zelfs stopt door middel van een polarisatie die de elektrodepotentiaal van de
wapening verlaagt.

Deze methode kan zowel curatief als preventief worden toegepast.

Figuur 1 geeft een schematische voorstelling weer van het principe.

Een stroom wordt aan de wapeningen (kathoden) toegevoerd door middel van anodes
bevestigd in of op het beton.

De goedkeuring omschrijft niet alleen de methode maar eveneens de uitvoering.

                                 Anodes :

                                 Omhullingsbeton :

                                  I : ampèremeter meet de beschermstroom

                                 Vm : voltmeter meet de elektrodepotentiaal van de wapening

                                                         dc-voeding

                                                                -       +

Wapening (kathode)               Referentie-elektrode

Figuur 1

Vm

I
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2. Terminologie

- hulptabel : document (bijlage 7) waarin de voornaamste aanbevelingen van de
goedkeuringsleidraden, waarnaar dit document verwijst, samengevat zijn opgenomen.

- anode  : elektrode die elektronen voortbrengt waar de oxidatiereactie plaatsvindt.

- primaire anode  : in bepaalde KB-installaties, dat deel van de anode dat rechtstreeks is
verbonden met de + pool van de elektrische voedingsbron en de stroom verdeelt naar de
secundaire anode.

- secundaire anode  : in bepaalde KB-installaties, dat deel van de anode dat de stroomverdeling
naar de kathode verzekert.

- kathode : elektrode die elektronen verbruikt of de waar de reductiereactie plaatsvindt.

- efficiëntiecriterium : aan bepaalde grootheden gestelde waarden die, wanneer ze in acht
worden genomen, borg staan voor het gewenste goede resultaat.

- stroomdichtheid : stroomsterkte gedeeld door de beton- of staaldoorsnede (te specificeren).

- elektrode : element van het elektrochemische proces dat elektronen voortbrengt of ontvangt.

- elektroliet : milieu dat bij een elektrochemisch proces een ionisch geleidingsvermogen
verzekert tussen de anode en de kathode.

- betonomhulling : dikte van het beton dat de wapeningen bedekt.

- ijking : geheel van verrichtingen dat in specifieke omstandigheden de relatie vastlegt tussen
de aangegeven waarden van een apparaat of een meetsysteem en de overeenkomstige
gekende waarden van één of meer gemeten grootheden.

- technische handleiding : document dat enerzijds de richtingen en de doelstellingen van een
procedure weergeeft en dat anderzijds het geheel van de organisatie, procedures, processen
en vereiste middelen weergeeft om een kwaliteitsvolle uitvoering te verzekeren.

- kwaliteitsplan : document waarin de voorziene handelingen, middelen en opeenvolging van
activiteiten van een project worden weergegeven zodat de gewenste kwaliteit ervan kan
worden verzekerd.

- polarisatie : wijziging van de vrije potentiaal van de wapeningen.

- elektrodepotentiaal : elektrochemisch potentiaal dat zich manifesteert tussen een metaal en
de oplossing waarin het is ondergedompeld.

- nauwkeurigheid (of juistheid) van een meetinstrument : verschil tussen de aangegeven
waarde en de reële waarde van de gemeten grootheid.

- carbonatatiediepte : diepte, gerekend vanaf het betonoppervlak, bereikt door de
carbonatatiereactie als gevolg van de indringing van koolzuurgas (omzetting van vrije kalk
in calciumcarbonaat onder invloed van de lucht).

-kwaliteit : geheel van eigenschappen en karakteristieken van een entiteit die deze de nodige
geschiktheid toekent om te voldoen aan de uitgedrukte of impliciete behoeften.

- soortelijke weerstand of resistiviteit van de mortel in Ω.m : elektrische weerstand van een
mortelvolume met een doorsnede van 1 m² en een lengte van 1 m, genomen in de richting
van de stroom ⊥ op de sectie (bijlage 6).
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- resolutie van een meetinstrument : de kleinst detecteerbare waarde van een variatie van de
gemeten grootheid.

- specialist (of expert) in kathodische bescherming : persoon waarvan de vorming, de
competentie en de ervaring inzake kathodische bescherming erkend zijn. Hij wordt
aangeduid door het bedrijf om het ontwerp en de goede uitvoering  van de kathodische
bescherming te verzekeren.

- lateraal oppervlak van een anode  : contactoppervlak van een anode met het beton.

- restbrom van een gelijkgericht elektrisch signaal : verhouding tussen zijn effectieve waarde
(√ (1/T ∫T  x² dt)) en zijn gemiddelde waarde ( 1/T ∫T  x dt).

- traceerbaarheid : geschiktheid om de historiek, de aanwending of de lokalisatie van een
entiteit (uitrusting, werkwijze, opvolging, controle, …) terug te vinden.

- anodische zone van de KB-installatie : te beschermen zone van de structuur verbonden met
één enkele voedingslijn voorzien van gelijkstroom en onafhankelijk gecontroleerd.

- A.R.E.I. : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

- A.R.A.B. : Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.

- R.I.L.E.M. : Réunion Internationale des Laboratoires d’ Essais des Matériaux.
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3. Toepassingsgebied

Onderhavige goedkeuringsleidraad betreft enkel kathodische bescherming van wapeningsstaal
in constructies van gewapend beton blootgestelde aan de lucht door middel van opgelegde
stroom.

Hierin zijn niet begrepen :

- constructies in voorgespannen beton,
- structuren die volledig ingegraven of ondergedompeld zijn,
- KB door galvanische stroom (metallisatie van beton, opofferingselektroden, …),
- betonstructuren gewapend met metaalvezels.

Deze onderwerpen zullen eventueel het voorwerp uitmaken van later te publiceren addenda.

4. Kwaliteitszorg

Met verwijzing naar de norm ISO 9000 op vlak van kwaliteitszorg, wordt gevraagd dat voor
elk project een gedocumenteerd kwaliteitsplan wordt opgesteld ( Hoofdstuk 8.).

5. Beschrijving van het systeem

5.1. Voorafgaand onderzoek van de drager

Het aanwenden van een kathodische bescherming dient voorafgegaan door een
identificatieonderzoek van de structuur met zijn gebreken en schade, en van zijn omgeving.

Het voorafgaand onderzoek laat vooreerst toe na te gaan of de kathodische bescherming de
aangewezen techniek is voor de behandeling van de structuur (curatief of preventief) en ook
om de uitvoerbaarheid ervan te kennen. Dit laat dan ook toe de plaats van de anodische zones,
van de referentie-elektroden en van de depolarisatiesondes te bepalen.

Het identificatieonderzoek bestaat uit :

a) bepaalde van de hierna aangegeven onderzoeken :

- controle op de elektrische continuïteit van de wapeningen,
- bepaling van de carbonatatiediepte,
- bepaling van het chloridengehalte en de evolutie ervan in functie van de diepte,
- meting van de betondekking van de wapeningen,
- in kaart brengen van de elektrode potentialen van de wapeningen,
- meting van de polarisatieweerstand (meting van de corrosiesnelheid),
- in kaart brengen van de betonschade (barsten, scheuren,… ),
- in kaart brengen van de abnormale waterinsijpelingen (die dienen gestopt),
- meting van de porositeit van het beton,
- meting van de resistiviteit van het beton (bijlage 6),
- meting van de sclerometerindex van het beton,
- in kaart brengen van vroegere herstellingen met aanduiding van de aard van de

gebruikte producten.
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b) het nazicht op de afwezigheid van het risico op het verschijnen van ASR wegens de
aanwezigheid van hydroxyl-ionen rond de wapeningen als gevolg van de aanwending van
de KB. De voorgestelde methode van nazicht moet door de verslaggever of de controleur
in het kader van iedere bouwplaats gevalideerd worden.

c) het nazicht van de geschiktheid van de structuur om bestand te zijn tegen supplementaire
belastingen als gevolg van de aanwending van de KB
(vb. spuitbeton).

d) het opsporen van eventuele aanwezigheid van metalen constructies of elementen in contact
met het beton die een invloed kunnen hebben op of die kunnen worden beïnvloed door de
KB-installatie.
De eigenaars en beheerders van dergelijke constructies zijn te raadplegen.

5.2. Herstelling van schade aan de drager

Opmerking : de evaluatie van de elektrische continuïteit, de installatie van het
bewakingssysteem van de prestaties en de installatie van alle aansluitingen op de wapeningen,
zoals verder aangegeven, worden het best uitgevoerd in dit stadium.

De herstellingen worden uitgevoerd conform de specificaties van de BUtgb -
goedkeuringsleidraden nr. G0007 betreffende cementgebonden herstelmortels en nr. G0010
betreffende injectie van scheuren (bijlage 7).

Met volgende elementen, die in bepaalde gevallen in tegenspraak kunnen zijn met vernoemde
leidraden, is rekening te houden :

a) geen enkel aanhechtingsmiddel, grondlaag of bekleding mag worden aangebracht op de
wapening;

b) het beton dient hersteld met behulp van cementgebonden materialen.
Geen enkele aanhechtingslaag op basis van reactieve harsen (vb. op basis van epoxy) is
toegelaten. De resistiviteit en de mechanische eigenschappen van de herstelmaterialen
moeten gelijkaardig zijn aan deze van het oorspronkelijke beton en dienen in
overstemming te zijn met de voorschriften van het KB - systeem.
De resistiviteit van de mortel is begrepen tussen 50 % en 200 % van de resistiviteit van het
oorspronkelijke beton (bijlage 6);

c) scheuren, groter dan 0,3 mm, moeten zodanig worden behandeld dat er geen significante
wijziging van de resistiviteit van het beton optreedt zodat een significant onevenwicht in
de stroomverdeling ontstaat.

Opmerking : de betonherstelling kan in bepaalde omstandigheden gepaard gaan met het
aanbrengen van een cementgebonden laag die deel uitmaakt van de KB zoals hierna
beschreven in 5.3..
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5.3. Beschrijving van de componenten

5.3.1. Anodes

De belangrijkste anodesystemen zijn :

- Geleidende mortels op basis van een hydraulisch gemodificeerd bindmiddel.
- Geleidende organische bekledingen.
- Draadnet in metaal.
- Interne en/of plaatselijke anoden.

Deze verschillende anodesystemen zijn niet verenigbaar in eenzelfde anodische zone. Hun
karakteristieken worden weergegeven in 5.3.1.1. tot 5.3.1.4..

De mortels en bekledingen zijn respectievelijk in overeenstemming met de
goedkeuringsleidraden nr. G0007 (cementgebonden herstelmortels) en nr. G0008
(bekledingen ter bescherming van betonoppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden maar
niet aan verkeer) (bijlage 7).

Naast de vereisten van deze goedkeuringsleidraden moeten de anodesystemen een goede
bestandheid tegen zuren vertonen.

Een minimale afstand van 10 mm tussen de anode en de wapeningen (omhulling van de
wapeningen) is aanbevolen.

De anodes moeten in staat zijn om de vereiste prestaties te verzekeren voor de KB waarvoor
ze is ontworpen.

De voorziene levensduur ( waarbij de bouwheer rekening moet houden met de keuze van het
beschermsysteem dat het best aangepast is aan de te beschermen structuur) moet
overeenstemmen met de bij het ontwerp vooropgestelde theoretische levensduur, met
inachtneming, in voorkomend geval, van de onderhoudswerken of de geprogrammeerde
vervangingen op bepaalde tijdstippen, zoals voorzien bij het ontwerp.

Het permanent elektriciteitsverbruik varieert naargelang het gebruikte anodesysteem (5.4.1.).

Andere anodesystemen kunnen in overweging worden genomen maar moeten voldoen aan
dezelfde criteria m.b.t. de prestaties en de duurzaamheid van de hierna beschreven systemen.

5.3.1.1. Geleidende mortels op basis van een hydraulisch gemodificeerd bindmiddel

Primaire anodes (vb. in geplatineerd niobium, geplatineerd titaan of titaan bedekt met
metaaloxiden) worden bevestigd op het betonoppervlak met of zonder groeven met een
maximale tussenafstand van 2 m.

De afstand tussen 2 opeenvolgende primaire anodes is zodanig dat iedere spanningsval,
gemeten in dienst tussen elk willekeurig paar punten gelegen op het oppervlak van de
bekleding en in de vermelde omtrek, kleiner is dan 10 % van de spanning aan de polen van de
stroomgenerator.

De ontwerper verantwoordt de aangenomen techniek in het kwaliteitsplan (KP ) en dit als
antwoord op vorige paragraaf.

Een mortel moet worden aangebracht over het gehele betonoppervlak van de anodische zone
in een dikte zoals aanbevolen door de fabrikant.
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Deze dikte mag in geen geval minder zijn dan de waarden opgelegd in de
goedkeuringsleidraad nr. G0012 (hulptabel van bijlage 7).

De omhullingsmortel van de primaire anodes zal een resistiviteit hebben die de 200%
,bepaald in 5.2.b., kan overschrijden tot maximum 100.000 Ω.cm. en dit zonder de
mogelijkheden van de anodes te beperken (bijlage 6).

5.3.1.2. Geleidende verven

Primaire anodes (vb. in geplatineerd niobium, geplatineerd titaan of titaan bedekt met
metaaloxides) worden bevestigd op het betonoppervlak.

De afstand tussen de primaire anodes is afhankelijk van de beschermingsstroom Iprot die zelf
afhankelijk is van de aard van de anode en de staat van de te beschermen structuur.

De afstand tussen 2 opeenvolgende primaire anodes is zodanig dat iedere spanningsval,
gemeten in dienst tussen elk willekeurig paar punten gelegen op het oppervlak van de
bekleding en in de vermelde omtrek, kleiner is dan 10 % van de spanning aan de polen van de
stroomgenerator.

De ontwerper verantwoordt de aangenomen techniek in het kwaliteitsplan (KP ) en dit als
antwoord op vorige paragraaf.

De primaire anodes mogen niet langer zijn dan 15 m wanneer ze worden gevoed aan één
uiteinde en niet langer dan 30 m wanneer ze worden gevoed aan beide uiteinden.

De geleidende verf heeft een resistiviteit in de orde van 1 Ω.cm (bijlage 6) en zijn dikte is
nooit kleiner dan de waarden opgelegd in de goedkeuringsleidraad nr. G0008 (hulptabel van
bijlage 7).

De voorwaarden betreffende de verwerking, de vochtigheid, de temperatuur, het aantal lagen
en de wachttijd tussen het aanbrengen van de lagen moeten duidelijk worden omschreven
door de fabrikant en strikt worden opgevolgd door de uitvoerder.

De controles van de dikte en van de hechting, na droging, moeten worden uitgevoerd conform
de goedkeuringsleidraad nr. G0008 (hulptabel van bijlage 7).

Deze bekledingen zijn gevoelig aan omgevingsfactoren en in het bijzonder aan aanhoudende
bevochtiging (zone van permanente condensatie of zone waar water aan de achterzijde drukt)
en aan sleet of afschuring.

5.3.1.3. Metalen bekledingen in titaangaas

Dit anodetype bestaat uit een titaangaas bedekt met metaaloxiden (bv. platina, iridium,
zirconium, tantalium,…) en is omhuld met een mortel op basis van een  hydraulisch
gemodifieerd bindmiddel van categorie II volgens de goedkeuringsleidraad nr. G0007 (bijlage
7) of een spuitbeton van categorie M III volgens de goedkeuringsleidraad “spuitbeton” in
ontwerp.

De anodes moeten zodanig worden gepuntlast dat een gelijkmatige stroomverdeling verzekerd
is.

De langsweerstand van een anode met 1 m lengte moet kleiner zijn dan 0.08 ohm/m.
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De resistiviteit van de omhullingsmortel van het gaas moet gelijkwaardig zijn aan deze van
het oorspronkelijk beton.

De controle van de resistiviteit wordt uitgevoerd conform de voorschriften opgenomen

in bijlage 7.

De bevestiging van het gaas wordt uitgevoerd met behulp van niet-geleidende materialen op
een zodanige wijze dat het gaas goed bevestigd blijft tijdens het spuiten van de mortel.

5.3.1.4. Interne en/of plaatselijke anodes

In het beton worden één of meerdere holtes gemaakt.

De anodes (geplooid titaangaas, titaan bedekt met platina,…) worden in de vernoemde holtes
gebracht.

De holtes worden dan gevuld met een mortel of een pasta (grafiet of iets anders) om de
stroomverdeling in het beton mogelijk te maken.

De plaats van de anodes wordt gekozen in functie van de gewenste elektrische
stroomverdeling naar de te beschermen wapeningen.

5.3.2. Afwerkingsverf

Indien de elektrische voeding meer bedraagt dan 10 V bestaat het risico op beschadiging van
de afwerkingsverf.

De afwerkingsverven moeten kunnen weerstaan aan de verzuring van de omgeving in de
nabijheid van de anode ten gevolge van de KB.

5.3.3. Referentie-elektroden

De potentiaal van een elektrode kan niet rechtstreeks gemeten worden. Enkel het
potentiaalverschil tussen 2 elektroden kan worden bepaald.
Om de potentiaal van een wapening in een gewapende betonconstructie te bepalen, meet men
dus het potentiaalverschil tussen de wapening, hier gelijkgesteld met een elektrode, en een
referentie-elektrode waarvan de potentiaal constant is en die als referentie werd genomen
( bijlage 1).
Minstens één referentie-elektrode is voorzien per anodische zone.

Verschillende types van referentie-elektrodes kunnen in overweging worden genomen, vb. :

5.3.3.1. Ag/AgCl elektrode

Deze elektrode bestaat uit een zilverdraad bedekt met zilverchloride en ondergedompeld in
een oplossing van chloride-ionen.

De elektrodepotentiaal hangt af van de chloorconcentratie; bij 25° C en bij een concentratie
van 0,1 mol, moet dit potentiaal 288 mV bedragen ten opzichte van de waterstofelektrode.
Bij een concentratie van 0,5 mol moet het potentiaal 250 mV bedragen ten opzichte van de
waterstofelektrode.
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Deze elektrode wordt gebruikt bij metingen op betonoppervlakken.
Bij geïntegreerd gebruik van deze elektrode in het beton dienen zekere voorzorgsmaatregelen
genomen met betrekking tot het risico van interne diffusie van de oplossing en zijn beperkte
levensduur.

5.3.3.2. Cu/CuSO4 elektrode

Deze elektrode bestaat uit een koperstaaf ondergedompeld in een verzadigde oplossing van
kopersulfaat.
Bij 25° C bedraagt zijn elektrodepotentiaal 316 mV ten opzichte van de waterstofelektrode.
Deze elektrode wordt gebruikt bij metingen op het betonoppervlak maar bepaalde
voorzorgsmaatregelen dienen genomen omwille van het zeer hoge risico op significante
afwijkingen bij verspreiding van het kopersulfaat over het betonoppervlak.

5.3.3.3. Mn/MnO2 elektrode

Deze elektrode bestaat uit een MnO2 element dat in contact staat met een alkalische gel,
ontdaan van chloriden.

Bij 25° C bedraagt zijn potentiaal 405 mV ten opzichte van de waterstofelektrode.

Deze elektrode is bestemd om blijvend deel uit te maken van het beton.

De twee hierna omschreven elektroden worden niet of niet meer gebruikt maar worden ter
inlichting vermeld.

5.3.3.4. Waterstofelektrode

De standaardwaterstofelektrode (“SHE = Standard Hydrogen Electrode”) is een referentie-
elektrode die per conventie een nulpotentiaal heeft.

Gelet op de risico’s van contaminatie en aantasting en aangezien ze een zekere traagheid heeft
om haar evenwicht te bereiken, wordt deze elektrode in de praktijk niet gebruikt. Ze dient
enkel als nulreferentie voor de bepaling van de standaardpotentialen van de referentie-
elektroden die werkelijk worden gebruikt en die hieronder beschreven worden.

5.3.3.5. Verzadigd calomel elektrode (SCE)

Gezien deze elektrode zeer stabiel is, wordt ze courant gebruikt.
Bij 25° C bedraagt het elektrodepotentiaal 241mV ten opzichte van de waterstofelektrode.
Deze elektrode wordt aanbevolen voor metingen op het betonoppervlak.
Zij wordt evenwel minder en minder gebruikt omwille van milieuredenen.

5.3.4. Andere sensoren.

5.3.4.1. Depolarisatiesondes

Deze sondes worden gebruikt om tijdens beperkte periodes van max. 24 u (zwakke afwijking
in de tijd) veranderingen van elektrodepotentialen op te sporen.
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Ze dienen om te worden geïntegreerd in het beton en bestaan hetzij uit grafiet, hetzij uit
geactiveerde titaan, hetzij uit zink… .
Per anodische zone wordt minimaal één sonde voorzien.

5.3.4.2. Stroomdichtheidsproefstukken of macro-celsondes

Deze sondes worden gebruikt om de dichtheid en de richting van de stroom in de te
beschermen wapeningen te controleren.
Het staal waaruit ze bestaan heeft een gelijksoortige samenstelling als de te beschermen
wapeningen. De afmetingen en de oppervlakte van deze sondes zijn gekend.
Dit laat toe om bij een stroommeting de aangebrachte stroomdichtheid te controleren.
Het gebruik van deze sonde vindt men in bijlage 2.

5.3.4.3. Corrosie-meetsonde

Deze sondes worden gebruikt om de corrosiesnelheid van de wapening te meten.
Ze worden geplaatst ter hoogte van de wapening en laten toe de effectiviteit van de KB op te
volgen.
Het principe van hun werking is de meting van de verhoging van de elektrische weerstand van
een staaldraad, omhuld met beton, als gevolg van een vermindering van zijn doorsnede.

5.3.4.4. Mobiele sondes met vaste koppeling (Luggin sondes) of gelijkwaardig

Deze sondes worden gebruikt om de potentiaal van de wapeningen te meten waarbij een
referentie-elektrode wordt geplaatst in een holte die uitloopt in de nabijheid van de
wapeningen.

5.3.4.5. Temperatuur- en vochtigheidssensoren

De temperatuur en de vochtigheid van het beton beïnvloeden de potentialen van de
wapeningselektroden en de polarisatiestroom. Daarom moeten zij kunnen worden gemeten ter
hoogte van de meetpunten van de potentialen.

5.3.5. Elektrische installatie

5.3.5.1. Inleiding

Naast de te beschermen structuur en zijn anodes bestaat de elektrische installatie over het
algemeen uit volgende elementen :

1. Elektrische voedingsinstallatie.

- een gelijkstroomvoeding of een wisselstroomvoeding met een transformator- gelijkrichter.
- een verdeling van de gelijkstroomvoeding naar een of meerdere te beschermen zones,

onafhankelijk qua stroom en spanning.
- aansluitingskabels en verbindingsdozen (*).
- verbindingen van de kabels naar de anodes en de kathodes.

2. Controle- en regelinstallatie.
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- de verbindingen met de meetsensoren.
- de verbindingskabels en hun verbindingsdozen (*).
- het registratie- en beheersysteem van de metingen (meetcentrale).
- het regelsysteem.

Alle apparatuur moet conform zijn aan de nationale of Europese normen m.b.t. de elektrische,
elektronische en meetuitrustingen en moeten voorzien zijn van een erkend ijkcertificaat.
Alle uitrustingen dienen behandeld, geïnstalleerd, in werking gesteld en bediend
overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.

(*) : delen van een installatie die gemeenschappelijk kunnen zijn.

5.3.5.2. Voedingsinstallatie

Als een wisselstroomverdeeltoestel beschikbaar is, moet de geregelde gelijkstroombron
worden gevoed via een transformator-gelijkrichter.
De restbrom van het signaal moet kleiner zijn dan de maximumgrens waarmee de primaire
anode kan worden belast.

In het tegenovergestelde geval verzekert een geregelde gelijkstroombron de batterijvoeding
met intermitterende belasting die zelf de gebruikscircuits voedt.
Het principeschema van de installatie is weergegeven in bijlage 5; de gelijkstroomuitgangen
zijn enerzijds gemarkeerd als “anode” en “staal” en anderzijds zijn ze uitgerust met een
veiligheidsvoorziening om omwisseling van de kabels te vermijden.

De voedingsspanning moet kleiner zijn dan 50 V dc (5.4.7.).

5.3.5.3. Controle- en regelapparatuur

De spanningsmeettoestellen (hetzij van de elektrodepotentialen, hetzij van de
voedingsspanningen) hebben een minimale resolutie van 1 mV, een nauwkeurigheid van ± 1
mV en een ingang-impedantie van minimum 10 MΩ.

De stroommetingen (stroomdichtheid op de macro-celsonde) worden verricht met een
ampèremeter met een ingang-impedantie van nul, een minimale resolutie van 10 µA en een
nauwkeurigheid van ± 10 µA.
Voor de meting van de voedingsstroom bedraagt de nauwkeurigheid 1 mA.

5.3.5.4. Bekabeling

Een installatieplan met een duidelijke markering van de kabels (een combinatie van kleuren
en nummers) is geafficheerd in de hoofdkast.

Markering

* De kleuren van de kabels met één geleider worden vooraf vastgelegd :

- rood van de + pool van de gelijkstroomvoeding naar de anode.
- zwart van de - pool van de gelijkstroomvoeding naar de kathode (wapeningen).
- grijs van het meetinstrument naar de kathode (wapening).
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- blauw van het meetinstrument naar de referentie-elektroden.
- geel van het meetinstrument naar de andere detectoren.

*De kabels met meerdere geleiders worden weergegeven door een kleur of een nummer.

Kenmerken

De geleiders moeten zodanig gedimensioneerd zijn dat zij :

- een verhoging toelaten van 25 % van de maximumstroom die initieel bij het ontwerp is
bepaald, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de voeding en aan de noden van de
KB-installatie.
- een mechanische weerstand en een aangepaste samenstelling bieden ten aanzien van de
plaatsings- en functioneringsvoorwaarden.
- een isolatie hebben conform norm CEI 502.
- geschikt zijn voor een langdurige blootstelling in zuur milieu (pH = 2) of in alkalisch milieu
(pH = 13) voor wat betreft de kabels, verzonken in het beton en respectievelijk verbonden met
de anodes en met de wapeningen.

Ze bestaan uit minimaal 7 draden en hun minimumdoorsneden bedragen :
- 1 mm² bij voedingskabels,
- 0,5 mm² bij controle- en bewakingskabels,
- conform de opgelegde specificaties m.b.t. de transmissienetten.

5.3.5.5. Verbindingsdozen

De verbindingsdozen zijn niet in metaal en conform de norm CEI 529, classificatie IP56.
Zij worden gevuld met een gel (of een gelijkwaardig materiaal) op een zodanige wijze dat
ieder risico op oxidatie uitgesloten wordt.

5.3.6. Automatisch registreersysteem (indien voorzien)

De metingen worden geregistreerd door draagbare of permanent geïnstalleerde meetcentrales,
aangepast aan de omgeving van de site en ruw gebruik.
Het systeem onthoudt en registreert de tijdelijke coördinaten (J-M-D-H-M-S)
overeenstemmend met elke meting.
De meetcentrales beschikken over een geschikte uitgang om de metingen te synchroniseren
met de stroomonderbrekingen en desgevallend met de AAN/UIT stroomcycli.
Ze moeten de meting en de verzameling van de gegevens in een onderbrekingsinterval van
100 tot 500 msec met minimale nauwkeurigheid van + 1mV mogelijk maken.
Bij elke meting moet het meetpunt en de inlichtingen betreffende het type sensor of meting
kunnen worden weergegeven (scherm of printer).
De aansluiting van de sensoren met de draagbare meetcentrale moet gebeuren via een of
meerdere robuste en niet-corrodeerbare multicontact-schakelaars.
De permanente centrales zijn rechtstreeks aangesloten met de kabels van de sensoren. De
metingen alsook de controle ervan zijn toegankelijk via computer, hetzij in situ, hetzij van op
afstand met een modem.

De beheersoftware van de geregistreerde gegevens moet volgende inlichtingen geven :
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1. per uitgevoerde meting :

- de betrokken anodische zone.
- het type en de plaats van de sensor.
- de datum (J-M-D) en het moment (H-M-S) van de meting.

2. per installatie :

- de inplanting van de anodische zones.
- aantal, types en inplanting van de sensoren.
- het vermogen van de voedinginstallatie.
- de metingen vóór de ingebruikstelling van de installatie (6.1. en 6.2.).
- de uitgevoerde metingen overeenkomstig de toegepaste of opgelegde

prestatiecriteria.
- de opgetreden veranderingen met hun data.

Bovengenoemde gegevens moeten worden afgedrukt op verzoek of naargelang de metingen
en/of voorgesteld onder tabel- en grafiekvorm.

Voorzieningen ter beveiliging en automatische archivering van de gegevens moeten worden
geïntegreerd.

5.3.7. Regelsysteem

Voor elke anodische zone moet de regeling toelaten, hetzij de spanning aan de voedingspolen,
hetzij  de  stroom  in  het  elektrische  stroomcircuit,  hetzij  het  potentiaal  na  de
onderbreking E instant off (bijlage 4) constant te houden.
Tevens kan de regeling het mogelijk maken om de kwaliteit van de KB-installatie door
middel van potentiostatische controle te evalueren, m.a.w.  toelaten om via opeenvolgende
stappen constante polarisatiepotentialen tussen 10 en 100 % van de nominale
installatiecapaciteit aan te brengen om vervolgens de effecten ervan op de verbruikte stroom
in de tijd te meten.

5.4. Inwerkingstelling van het procédé

5.4.1. Concept van de installatie

Vóór elke ingebruikname van een KB-installatie zullen in functie van de gewenste potentiaal
en vertrekkend van :

- de installatie-eisen,
- de geschiktheid van de structuur om overbelastingen op te nemen,
- de elektrische eigenschappen van het beton,
- de omgeving,
- de gewenste levensduur,

de volgende elementen en karakteristieken, na ze te hebben bepaald of berekend, worden
opgenomen in het voorziene kwaliteitsplan :

- de plaats en de afmetingen  van elke anodische zone
(over het algemeen tussen 50 en 100 m²) ( 5.1.),

- de anodische stroomdichtheid per anodische zone,
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- het geschikte anodetype,
- het schema van de kabels en de aansluitingen,
- de dimensies van de kabels en het aantal aansluitingen en verbindingsdozen zodat
overtolligheden vermeden worden, spanningsverliezen in de kabels worden verminderd en
spanningsverschillen tussen alle aansluitpunten van eenzelfde anode beperkt worden,
- de totale maximale voedingsstroom (gewoonlijk bij het opstarten van de installatie),met
inbegrip van een reserve van 25 %
- de voorschriften m.b.t. de registratie en het beheer van de metingen,
- de uitgangsspanningen van de verschillende transfo-gelijkrichters,
- de voorziene procedure voor de oplevering van de installatie,
- het aantal en de lokalisatie van de te voorziene vrij te maken wapeningen met het oog op de

controle van de elektrische continuïteit,
- het aantal en de plaatsing van de elektrodes en sondes, voorzien per anodische zone.
Hieruit resulteert gewoonlijk een kathodische stroomdichtheid (6.3.) met ordegrootte van :

- 2 tot 50 mA/m² staal als de corrosie actief is ten gevolge van de aanwezigheid van chloriden
en/of van carbonatatie (kathodische bescherming),

- 0,2 tot 2mA/m² staal als het bouwwerk nieuw is en er dus geen corrosie-activiteit is
(kathodische preventie).

5.4.2. Nazicht van de elektrische continuïteit

De elektrische continuïteit van de wapeningen van een zone wordt nagezien door middel van
een geijkte ohmmeter die de weerstand onder gelijkstroom meet. Alle gemeten weerstanden
(tussen gelijk welk paar vrij gemaakte wapeningen en in het bijzonder tussen de 2 uiterste
punten van de zone) moeten stabiel en kleiner zijn dan 1 Ω (de weerstand van de
aansluitingskabels niet inbegrepen).

Het aantal vrij te maken wapeningen om de controle van de continuïteit van een zone
mogelijk te maken, wordt bepaald bij het ontwerp van de installatie (5.4.1.).

De controle moet ook slaan op de stalen hulpstukken of op het staal dat is geïntegreerd in de
structuur (steunen, verankeringen, liggers,…).

Indien geen of onvoldoende continuïteit wordt vastgesteld, zal men enerzijds de nodige
maatregelen nemen om deze te realiseren en anderzijds overgaan tot een bepaald aantal
supplementaire vrij te maken wapeningen, te bepalen in overleg met de bouwheer en de
specialist. De manier waarop deze continuïteit wordt gemaakt zal een duurzaamheid hebben
die minstens gelijk is aan deze van de KB (5.4.3.).

5.4.3. Eerste fase van de elektrische aansluiting

Men gaat over tot de plaatsing van de geïntegreerde referentie-elektroden die moeten gelegen
zijn in het vlak van de wapeningen, op ongeveer 2 cm ervan verwijderd, zonder ze te raken.

Deze elektroden worden hoofdzakelijk voorzien in de nabijheid van wapeningen waar de
corrosie het meest actief is.

Alle door de ontwerper van de installatie voorziene sensoren worden eveneens geplaatst.

Vervolgens wordt overgegaan tot de elektrische aansluiting van de geleiders aan de kathode.
De weerstand van de verbindingskabels naar de wapeningen moet kleiner zijn dan 0,01 Ω en
de weerstand van het wapeningscircuit moet kleiner zijn dan 1 Ω. Enerzijds zijn deze
verbindingen verplichtend gelast op een zodanige wijze dat ieder risico op staalbrosheid
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wordt vermeden; anderzijds worden ze, net als de aansluitingen van de verschillende sondes,
beschermd tegen elektrochemische corrosie. De verschillende aansluitingen moeten een
voldoende mechanische weerstand vertonen.

Om reden van risico op staalbrosheid door het lassen zal men de verbindingen maken op de
verdeelwapening.

Indien het lassen op de hoofdwapening nodig blijkt, zal de uitvoerder aantonen dat het risico
op staalbrosheid uitgesloten is.

5.4.4. Herstelling van het beton verbonden aan de KB-installatie

Deze herstellingen worden uitgevoerd conform de specificaties waarvan sprake in 5.2. van
deze goedkeuringsleidraad.

5.4.5. Voorbereiding van de oppervlakken vóór installatie van de anodes

Naargelang het anodetype wordt het betonoppervlak voorbereid conform de eisen van de
betrokken goedkeuringsleidraden.Deze specificaties komen bij deze die reeds zijn opgelegd
door de anodenfabrikant.

5.4.6. Plaatsing van de anodes

De anodes dienen geplaatst conform de richtlijnen van de anodenfabrikant en van de
ontwerper van de installatie.De installateur dient erover te waken dat er zich geen
kortsluitingen voordoen tussen de anode en het staal van de structuur (wapeningen,
verankeringen,…).

5.4.7. Tweede fase van de elektrische aansluiting - Verbindingen met de anode

Elke zone van de KB-installatie dient uitgerust met verschillende kabel-anodesysteem-
aansluitingen zodat een defect aan één ervan het prestatievermogen van de installatie niet
vermindert.

Deze aansluitingen moeten eenzelfde prestatievermogen hebben als deze die vereist zijn in
5.4.3..

De anodische delen waarvoor geen enkele elektrische afscherming  bestaat ten einde elk
rechtstreeks menselijk of dierlijk contact te vermijden, moeten worden beperkt tot een
voedingsspanning van 24 V in dc om veiligheidsredenen.

5.4.8. Bedekking van de anode met een beschermings- of siermateriaal

Een bedekking van de anode kan slechts worden overwogen na een geslaagde uitvoering,
enerzijds van een 100 % visuele inspectie van het anodische geheel en anderzijds van
metingen zoals voorzien in 6.2..

De voornoemde bedekking, het weze een bescherming of een versiering, moet worden
aangebracht volgens de regels van de kunst.
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5.4.9. Nazicht van de installatie en traceerbaarheid

De in het kwaliteitsplan voorziene controles moeten worden uitgevoerd door een specialist en
moeten worden gedocumenteerd.

Deze controles moeten met name betrekking hebben op :

- de polariteit (elektrische spanning van de verbinding) van alle circuits,
- de continuïteit van alle circuits,
- de isolatie van alle circuits,
- de veiligheid van de elektrische installatie conform AREI, deel van ARAB,
- de waarden van de gekozen effectiviteitsscriteria (6.4.2.),
- de conformiteit van de KB-installatie met de specificaties van deze goedkeuringsleidraad,
- de vereiste ijkingen, ….

6. Beschrijving van de proeven en de metingen

De potentiaalmetingen staal/beton t.o.v. de referentie-elektroden gebeuren conform de
RILEM-aanbevelingen (nvdr : de referenties van deze aanbevelingen zullen later
overgemaakt worden).

6.1. Initiële metingen met KB buiten dienst

De potentialen staal/beton t.o.v. de permanente referentie-elektroden worden gemeten,
enerzijds met 1 voltmeter waarvan de ingangsimpedantie vrij klein is (tussen 10 en 20 MΩ)
en anderzijds met 1 voltmeter waarvan de ingangsimpedantie zeer groot is (>100 MΩ) om de
specialist in staat te stellen te bepalen of de contactweerstand van alle elektrodes of sondes
t.o.v. het beton niet extreem groot is.

6.2. Initiële metingen onder beperkte KB

Na het verkrijgen van de gewenste mechanische karakteristieken (over het algemeen na 10
dagen bij 20°C voor bekledingen op basis van cement en na 48 uur voor geleidende
bekledingen), wordt de KB-installatie onder spanning gebracht tussen 10 en 20% van haar
nominale capaciteit.

Volgende metingen worden dan uitgevoerd:

- de potentialen staal/beton via alle elektroden of sensoren, permanent of draagbaar, op de
voorziene plaatsen.

- de toegevoerde stroomintensiteiten alsook de voedingsspanningen in elke anodische zone
ten einde de goede aansluiting van de uitrustingen te controleren en zich
ervan te vergewissen dat alle potentiaalmetingen negatief verspringen ten
opzichte van de onder 6.1. gemeten waarden.

- het opzoeken van kortsluitingen eventueel met een infrarood-camera.
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6.3. Initiële regeling

Bepaling van de initiële stroom voor elke anodische zone.

De polarisering van elke anodische zone gebeurt in stappen.
Bij elke stap wordt de stroom aangehouden gedurende een welbepaalde tijd tot stabilisering
van de potentialen optreedt.
Na stabilisering worden de intensiteit van de beveiligingsstroom I en de structuurpotentiaal
Eco, gemeten aan de hand van de stroomonderbrekingsmethode, geregistreerd.
Uit de verkregen kromme wordt de Io afgeleid (bijlage 3).
De Io wordt eveneens aangehouden gedurende de tijdsspanne die noodzakelijk is voor de
stabilisering van de potentialen.
Vervolgens wordt de Io gewijzigd door opeenvolgende benaderingen tot het verkrijgen van
een directe stabilisering van de potentialen.
Men verkrijgt aldus de definitieve I na een periode die zich over een geheel jaar kan
uitspreiden.

Opmerkingen:

1° De breuk is niet altijd zo duidelijk als weergegeven in bijlage 3; in dat geval is de bepaling
van Io niet vanzelfsprekend en wordt er aangeraden te vertrekken van een Io die ongeveer
gelijk is aan 25% van de I voorzien in regimetoestand.

2° Andere methoden voor de bepaling van de initiële karakteristieken van de installatie
kunnen worden aangewend; ze dienen dan wel worden voorgelegd ter goedkeuring aan het
uitvoerend bureau UB 25 “Speciale technieken” van de BUtgb.

6.4. Evaluatie van de initiële prestatie (bijlage 4)

6.4.1. Metingen

6.4.1.1. Vóór het afkoppelen van de voeding.

- Meting van de voedingsspanningen en de stromen van elke zone, met berekening van de
weerstanden van de verschillende circuits.

- Meting van de parameters van alle andere geïnstalleerde sensoren.

6.4.1.2. Na stroomonderbreking.

De hierna gegeven metingen met onderbroken stroom zijn bij elke anodische zone voorzien.
Deze metingen vereisen niet alleen het afkoppelen van de voeding in de geteste zone maar
ook in de zones waarvan het wapeningsnet in elektrische verbinding staat met dat van de
geteste zone.

Meting van de potentialen met onderbroken stroom.

Om enerzijds overgangsoverspanningen (capaciteit, reactantie, omschakeling) en anderzijds
een betekenisvolle depolarisatie te vermijden, worden de voorziene potentialen staal/beton
van de installatie gemeten na 0,1 tot 1 sec.
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In geval van manuele metingen, wanneer alle metingen niet tegelijkertijd kunnen gebeuren en
dus verschillende onderbrekingen nodig zijn, is de verhouding herstel / onderbrekingstijd ten
minste gelijk aan 4.

Meting van de verandering van de potentialen met onderbroken stroom.

Meting van de evolutie van de potentialen staal/beton gedurende een periode gaande van 4 tot
24 uur na het afkoppelen van de voeding.
De bovengenoemde periode alsmede de frequentie van de metingen worden bepaald door de
specialist en dienen vermeld in het kwaliteitsplan.

Wanneer de metingen automatisch worden uitgevoerd en geregistreerd, is bij de aanvang van
de depolaristieperiode de meetfrequentie ten minste 10 Hz.
De bemonsteringsfrequentie van het meetsysteem is de meetfrequentie op één sensor
vermenigvuldigd met het aantal sensoren.
De meetvolgorde kan worden beperkt tot elke individuele anodische zone ; daarom moet het
voedingscircuit van elke anodische zone afzonderlijk kunnen worden afgekoppeld.

6.4.2. Interpretatie van de metingen.

De volgens 6.4.1. verzamelde gegevens moeten door de specialist worden geanalyseerd en
geïnterpreteerd ten opzichte van de hierna genoemde criteria of de door hemzelf gewijzigde
criteria, gebaseerd op de bijzondere vereisten van de structuur en de omgeving ervan of op
zijn ervaring.

Voor elke structuur moeten de volgende criteria worden gebruikt :

- na een onderbrekingstijd van 0,1 tot 1 sec moet de potentiaal staal/beton t.o.v.een elektrode
Ag/AgCl/0.5 M Kcl. begrepen zijn tussen -1100 mV en –720 mV.

- de potentiaalverandering staal/beton ( ∆Ecor - bijlage 4) over maximaal 24 uur onderbreking
moet groter zijn dan 100 mV.

- de potentiaalverandering staal/beton ( ∆Ecor - bijlage 4) over minimaal 24 uur onderbreking
moet groter zijn dan 150 mV.

De definitieve regelingsstroom wordt verkregen wanneer aan bovengenoemde  criteria wordt
voldaan.
Indien aan de criteria niet wordt voldaan, dient de procedure herbegonnen vanaf de initiële
regeling waarvan sprake in 6.3..

6.5 Controlemetingen

1. Controle van de werking.

- I voeding voor elke zone,
- U voeding voor elke zone.

2. Toezicht op de effectiviteit.



- 22 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren — 15 maart 2001

- temperatuur en relatieve vochtigheid op de voorziene plaatsen,
- meting van de potentialen met stroomonderbreking,
- meting van de potentiaalveranderingen met stroomonderbreking,
- meting van de parameters van de andere voorziene sensoren,
- visuele inspectie van de installatie en bekleding,
- eventuele regeling van de toegevoerde stroom per anodische zone na evaluatie van de

metingen.

Al deze controlemetingen moeten worden uitgevoerd ten minste om de drie maanden
gedurende het eerste jaar en ten minste om de 6 tot 12 maanden gedurende
de volgende jaren.

Zij moeten eveneens van jaar tot jaar worden uitgevoerd tijdens hetzelfde seizoen en onder
nagenoeg identieke omstandigheden van temperatuur (steeds > 5°C) en
vochtigheid.

6.6. Documentatie.

De volgende documenten moeten worden opgesteld of beschikbaar zijn:

Op elk ogenblik :
- de ijkcertificaten van de gebruikte meettoestellen.

Vóór indienststelling :
- het kwaliteitsplan,
- een verslag over het concept van de installatie met volgende gegevens :

*een beschrijving van de voorziene werken,
*een kopie van de berekeningen van de dimensionering van de installatie,
*de naam van de aangeduide specialist en een beschrijving van zijn verantwoordelijkheden,
*een kopie van de rapporten van de voorafgaandelijke uitgevoerde onderzoeken.

Vóór en tijdens indienststelling :
- de namen van de betrokken verantwoordelijken alsmede hun respectievelijke

verantwoordelijkheden,
- de sleuteldatums.

Vóór de indienststelling :
- een rapport over de indienststelling van de installatie met volgende gegevens :

*de eventuele wijzigingen ten opzichte van het concept,
*de gedetailleerde schema’s van de definitieve installatie waardoor elke latere interventie

wordt mogelijk gemaakt op het vlak van inspectie, onderhoud of herstel van de installatie,
geheel of ten dele.

Na indienststelling :
- een rapport over de in dienststelling van de installatie met volgende gegevens :

*de parameters van de initiële regeling,
*de metingen die werden verricht vóór en tijdens het onder spanning brengen van de

installatie,
*het gebruikte controlecriterium of de gebruikte controlecriteria,
*de besluiten van de specialist alsmede de definitieve regelingen.
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Tijdens de werking van de installatie :
- een kopie van de rapporten van de controlemetingen (6.5.).
- een nota met aanbevelingen inclusief de datum en de beschrijving van elke verandering die

is opgetreden tijdens de werking, het onderhoud en de opvolging van de KB-installatie.
- andere in het kwaliteitsplan voorziene documenten of documenten die door de specialist

noodzakelijk worden geacht.
Het geheel van de documentatie wordt bewaard en bijgewerkt door de specialist. Een
bijgewerkte kopie is beschikbaar bij de bouwheer.

7. Voorstelling van het procédé

De beschrijving van het procédé is opgenomen in een technische fiche waarbij kort de inhoud
wordt weergegeven van alle hoofdstukken van de technische handleiding waarvan sprake in 8
hierna.
De volgende inlichtingen dienen evenwel verplichtend vermeld :

- Beschrijving van het procédé en de samenstellende delen ervan.
- Doelstellingen van het procédé en het toepassingsgebied.
- Een beknopte beschrijving van de in 8 hierna gegeven 7 fasen.
- De procedures van controle en opvolging in het kader van de technische goedkeuring met

certificaat BUtgb.

8. Technische goedkeuringsaanvraag

Elke technische goedkeuringsaanvraag met betrekking tot KB van wapening in gewapend
betonconstructies blootgesteld aan de lucht door opgelegde stroom, wordt ingeleid onder de
vorm van een TECHNISCHE HANDLEIDING eigen aan het bovengenoemde procédé, met
een minimale vermelding en in detail, van die elementen die moeten toelaten na te gaan of de
inhoud van onderhavige technische leidraad werd geëerbiedigd, met name:

- Beschrijving van het procédé en de samenstellende delen ervan.
- Doelstellingen van het procédé en het toepassingsgebied.
- Elementen en documenten die de beroepsbekwaamheid van het gespecialiseerde personeel

(deskundigen) bevestigen.
- Een type-kwaliteitsplan zoals dat zal worden opgemaakt voor elk project of installatie.
- De normatieve documenten die van toepassing zijn.
- De resultaten van de proeven op de verschillende aangewende materialen of procedures,

zoals anodes, mortels, elektroden, lassen, …
- De referentis alsook de verworven technische goedkeuringen.
- De preciese manier waarop de volgende fasen worden uitgevoerd, opgevolgd gecontroleerd

en gedocumenteerd :

1. Het voorafgaand onderzoek vóór elke KB-installatie.
2. Het concept van de KB-installatie.
3. De inwerkingstelling van de KB-installatie.
4. Het onder spanning brengen van de KB-installatie.
5. Het in dienst stellen van de KB-installatie.
6. De exploitatie van de KB-installatie.
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7. De ijking van de gebruikte sensoren en instrumenten.

met een gedetailleerde opgave, op basis van de voorziene opzoekingen, van:

voor bovengenoemd punt 1 :

- de uitvoerbaarheidscriteria van de KB,
- de manier om het aantal vrij te maken wapeningen te bepalen voor de controle van de

continuïteit van de wapeningen.

voor bovengenoemd punt 2 :

- de lijst met de voorziene proeven voor de parameterbepaling van het systeem,
- de regels ter bepaling van de inplanting en van de afmetingen van de anodische zones,
- de regels ter bepaling van de inplanting en van het aantal referentie-elektroden en

meetsondes,
- het gebruikte controlemiddel om de goede zuurbestandheid te controleren van het

voorgestelde anodesysteem,
- de voorziene procedure om de bruikbare afstand tussen de primaire anoden te bepalen en te

controleren,
- de methode om de resistiviteit van de mortel, het beton of de geleidende verf te meten,
- de toepassingsvoorwaarden van het anodesysteem,
- het algemeen elektrische schema van de KB-installatie,
- het registreer- en regelprogr amma.

voor bovengenoemd punt 3 :

- de wijze om de plaatsing en de verbinding van de anodes en de meetsondes te realiseren.

voor bovengenoemd punt 4 :

- de wijze om de controle uit te voeren van de isolatie van de anode ten opzichte van het staal
van de structuur,

- de voorstelling van de metingen,
- de gekozen methode voor de bepaling van de initiële stroom bij elke anodische zone.

voor bovengenoemde punten 5 en 6 :

- de voorstellingswijze van de metingen
- de controle tijdens de exploitatie.
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9. Verloop van de goedkeuringsprocedure

1. De aanvrager maakt een officiële informatieaanvraag over aan het aTg- Secretariaat van de
betrokken sector burgerlijke bouwkunde, voor la Région Wallone, le Ministère Wallon de
l’ Equipement et des Transports (MET) Division du Controle Technique (I.G.42) rue Côte
d’Or 253 - 4000 Luik en voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) Afdeling Betonstructuren 5 Vliegtuiglaan 9000 Gent.

2. Het voornoemde Secretariaat maakt aan de aanvrager volgende gegevens over : de inhoud
van het op te stellen technisch dossier, de administratieve modaliteiten, de lijst en de orde
van grootte van de kostprijs van de te voorziene proeven alsook de onderzoekskosten van
het dossier.

3. De aanvrager maakt een technische goedkeuringsaanvraag over aan het Secretariaat, met
betaling van 50% van de onderzoekskosten van het dossier.

4. Aanduiding van een verslaggever door het Uitvoerend Bureau.

5. Onderzoek van de goedkeuringsaanvraag door de verslaggever met eventuele bezoeken
aan de aanvrager (voorafgaande ontvankelijkheidsstudie).

6. De verslaggever leidt een dossier in met volgende gegevens :

- het proevenprogramma van de gebruikte materialen en toestellen.
- het programma van de bezoeken aan beëindigde of lopende werven.

7. Bespreking van voornoemde programma’s in de schoot van het Uitvoerend Bureau en
eventuele oppuntstelling ervan in het bijzijn van de aanvrager.

8. Evaluatie, tot de aanvaarding, van het dossier door het Uitvoerend Bureau met aanvaarding
en registratie van de technische fiche waarvan sprake in hoofdstuk 7.

9. Opstelling van een certificeringsovereenkomst tijdens de proefperiode, met opgave van :
- de normen die worden gevolgd door het Uitvoerend Bureau bij het onderzoek van de

goedkeuringsaanvraag,
- de duur van de proefperiode (voorlopige erkenning) onder de vorm van een aantal

bouwplaatsen, gekozen door het Uitvoerend Bureau,
- de planning van de opvolging en de controle voorzien door de controle-instelling

gedurende de proefperiode,
- de tarificatie van de proeven en de voorziene inspecties.

10. Voorstelling aan de Gespecialiseerde Groep en aanvrager, door het Secretariaat van het
Uitvoerend Bureau, in samenwerking met de verslaggever van de
certificeringsovereenkomst tijdens de proefperiode.

11. Toekenning van een voorlopige goedkeuring na aanvaarding van de
certificeringsovereenkomst.
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12. Onderzoek, door het Uitvoerend Bureau, van de besluiten van de controle-instelling na de
proefperiode.

13. Opstelling van een goedkeuringsovereenkomst met certificaat, met vermelding van:
- de normen die worden gevolgd door het Uitvoerend Bureau bij het onderzoek van de

goedkeuringsaanvraag,
- de planning van de opvolging en de controle voorzien door de controle-instelling,
- de bepalingen met betrekking tot de mogelijke beperkingen van de goedkeuring en de

voorziene sancties die kunnen leiden tot de opschorting,
- de tarificatie van de proeven en de voorziene inspecties.

14. Toekenning van de definitieve goedkeuring of verlenging van de proefperiode en betaling
van het saldo van de onderzoekskosten van het dossier.

10. Inhoud van de goedkeuring

De tekst van de technische goedkeuring, opgesteld door de verslaggever, omvat onder meer :

1. De technische fiche, overeenkomstig hoofdstuk 7 van onderhavige goedkeuringsleidraad.

2. Een overzicht van de proefprogramma’s en de bouwplaatsbezoeken (zie ook punt 4 van
vorig hoofdstuk).

3. De voorziene controles tijdens de exploitatie van de installatie.
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I

BIJLAGE I

                                Referentie-elektrode (ref.)
                                                                                                                                     Meter (-)

                           Anode

                                                                                                                                         (+)
              +
               -

Meting zonder KB.

V = E metaal/ref.                                                          (elektrochemische potentiaal)

Meting met KB.

V = E metaal/ref.-RI.                                                    (RI = ohmse spanningsval te wijten
                                                                                aan stroomcirculatie in het beton)

Vergelijk van metingen uitgevoerd met de verschillende referentie-elektroden.

V/ref 2 = V/ref1- ∆(Eref2-Eref1) met

Eref = potentiaal van de gebruikte referentie-elektrode
t.o.v. de standaard waterstofelektrode, zijnde :

SHE : 0 mV.
Verzadigd calomel : 241 mV.
Ag/AgCl 0.5 M : 250 mV.
Ag/AgCl 0.1 M : 288 mV.
Verzadigd Cu/CuSO4 : 316 mV.
Mn/MnO2 : 405 mV.

Wapening

V

KB
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Bestaand beton Bestaand beton Bestaand beton

BIJLAGE 2

Gebruik van stroomdichtheidsproefstukken of makro-celsondes.
Doel: controleren of een anodische zone wel degelijk kathodisch geworden is.
Aantal : 1 / anodische zone.
Waar: in het meest gecorrodeerde of kritische (meest anodische) deel.
Beschrijving:
a) Een stuk staal, verzonken in een beton dat gelijkaardig is aan het bestaande beton of in een
mortel met een hoog chloridegehalte (5x het gehalte van het initiële beton), geïsoleerd van het
te beschermen wapeningsnet en in de nabijheid ervan aangebracht.

                                                               Beton- en mortelblok van ongeveer 30x30x80 mm
                                                                                                   MC-sonde

Oud beton

                                                                                              Te beschermen wapening
b) Een stuk staal dat oorspronkelijk deel uitmaakt van het wapeningsnet en kunstmatig uit
bovengenoemd net werd geïsoleerd.

                                                                    Cementpap

Te beschermen wapeningen             Isolatoren         MC-sonde geworden wapening

Gebruik:
Vanaf de meting van de stroom tussen de kathodisch beschermde wapening en de niet
beschermde sonde, oordelen over het verschil van de corrosieactiviteiten op de plaats waar
deze zich voordoen.

Opgelet voor chloridediffusie omdat de behandelde zone enkele jaren later misschien niet
meer de meest anodische is.

A

A
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BIJLAGE 3

BEPALING VAN DE BESCHERMSTROOM.

           - Eco (mV)

                                      0                                                                         I     I0         Log I

I0: in te brengen stroom om KB van de anodische zone te verzekeren, het is de waarde van de
stroom wanneer de kromme lineair wordt.
I: corrosiestroom zonder KB, het is de waarde van de stroom op het snijpunt van de
verlengingen van de twee lineaire uiteinden van de kromme.



- 30 -

Opgesteld door LIN - Afdeling Betonstructuren — 15 maart 2001

BIJLAGE 4

Controle van de effectiviteit van een KB-installatie.

Criterium verbonden aan de depolarisatie van de wapeningen.

             Ecor

                                          Toff                                                                      Tref (24 h max)
                                                                                                                                                    t

         Efinal off

                                                                                                                                             ∆Ecor

      Einstant off
                                               IRdrop
             Eprot
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BIJLAGE 5

Principeschema van de voedinginstallatie.

220 V ≈

                                                               Tweepolige veiligheidsschakelaar

                                                                 Gelijkrichter

                                          +                 -

max 50 V =

                                               1 voedingscircuit per anodische zone

                                                      Tweepolige veiligheidsschakelaars
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BIJLAGE 6
METING VAN DE ELEKTRISCHE RESISTIVITEIT.

* Van beton.

Directe meting op het betonoppervlak.

De resistiviteitsmeting van het beton is overgenomen van de Wenner-methode gebruikt bij de
resistiviteitsmeting van gronden.
Hierbij wordt het gebruikte apparaat geschematiseerd weergegeven :

                                a                     a                      a
              beton

Men injecteert een wisselstroom (frequentie tussen 50 en 1000 Hz) tussen de 2 buitenste
elektroden en men meet de bekomen spanning tussen de 2 binnenste elektroden.

Het verband tussen de spanning en de stroom geeft de weerstand Rgemeten.
De resistiviteit van het beton (in Ωm) : ρbeton = Rgemeten. 2.π .a.

Indien nodig, teneinde een goed contact tussen het beton en de elektroden te verzekeren, kan
het beton lichtjes bevochtigd worden met een zeepoplossing.
De meting moet uitgevoerd worden in representieve omstandigheden wat betreft
vochtigheidsgraad en temperatuur.
Bij vriesweer of bij temperaturen > 30°C worden onder meer geen metingen uitgevoerd.
De metingen zijn verkeerd in aanwezigheid van verven of lagen hydrofobemiddelen alsook
wanneer de wapeningen in de buurt van de elektroden liggen.

Meting op boorkernen.

De boorkernen, met een minimum diameter van 100 mm, worden vlakparallel gezaagd met
een lengte van 50 tot 100 mm.
Bij het zagen wordt er zo weinig mogelijk water gebruikt.
Men bewaart vervolgens de boorkernen in gelijkaardige omstandigheden als de
blootstellingsomstandigheden van het bouwwerk.

A

V
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Om de meting uit te voeren plaatst men twee metalen platen tegen de buitenste gezaagde
vlakken met ertussen een doek, bevochtigd met een zeepoplossing.
Het is tussen deze twee platen dat de weerstand Rgemeten gemeten wordt.

De resistiviteit van het beton (in Ωm) ρbeton = Rgemeten.A/L.
waarbij A = oppervlakte van de sectie van de kern in m2.

L = lengte van de kern in m.

* Van mortel.

De mortel wordt in proefstukken van 100x50x50 mm3 gegoten waarin twee vijsuiteinden in
inox-staal (elektroden) met diameter van ongeveer 6 mm en een onderlinge afstand van
ongeveer 50 mm worden vastgezet.
                                                         50

                                  50

               50                                                 100

Na ingieten en verdichten worden de proefstukken bedekt gedurende 24 uren, ontkist en
bewaard in een klimaatkamer.
Een deel van de proefstukken wordt bewaard gedurende tenminste 8 weken op 20°C en bij
RV > 95%, het andere deel wordt bewaard op 20°C en bij een RV van 80%.
De weerstand tussen de elektroden wordt iedere week gemeten met een wisselstroom met
frequentie tussen 50 en 1000 Hz.
De weerstand moet op ten minste 4 proefstukken worden gemeten per bewaring.
De mortelweerstand ρmortel wordt berekend voor de twee voornoemde bewaringen door het
bekomen gemiddelde van de 4 proefstukken Rgemeten te vermenigvuldigen met de
celconstante c.

De celconstante wordt bekomen door het meten van de weerstand van een in een recipiënt
,met dezelfde geometrie en dezelfde plaatsing van de elektroden, gevulde zoutoplossing met
gekende resistiviteit.

* Van een geleidende verf.

De meting wordt uitgevoerd op een band van het product met een oppervlakte van 7,5 bij 185
cm en een dikte van 130 tot 150 microns aangebracht op een isolerende drager volgens de
voorwaarden van de leverancier.
De meting wordt uitgevoerd tussen twee geleidende draden ingebracht in de verf op ieder
uiteinde van de productband.
De verf is waardevol wanneer de weerstand van de band kleiner is dan 25 Ω.
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HULPTABEL                                                          BIJLAGE 7
Lijst met de kenmerken en algemene vereisten van de goedkeuringsleidraden waarnaar wordt verwezen in dit document.

Cementgebonden
herstelmortels.

Bekledingen ter
bescherming van
betonoppervlakken,
blootgesteld aan
weersinvloeden maar niet
aan verkeer.

Injectiespecies. Cementgebonden
egaliseermortels.

Kenmerken G0007 G0008 G0010 G0012
Verwerkbaarheid Verwerkbaar boven het

hoofd op 10 mm dikte
Injecteerbaar in de
scheuren met vereiste
minimale breedte

Verwerkbaar boven het
hoofd op minimale dikte

Hechtsterkte (N/mm²) Categorie I: ≥ 1.8 (1.4)
Categorie II: ≥ 2.4 (1.9)

≥ 1.3 (0.9)
Bekledingen met reactieve
harsbindmiddelen:
≥ 2.0 (1.5)

≥ 2.4 ≥ 1.8 (1.4) op beton
≥ 1.3 (1.0) op herstelmortel

Buigtreksterkte (N/mm²) Categorie I: ≥ 7
CategorieII : ≥ 8

- - -

Druksterkte (N/mm²) Categorie I: ≥ 30
Categorie II: ≥ 40

- - -

Chloridegehalte (%) ≤ 0.04 - - ≤0.04
Duurzaamheid Vorstbestandheid :

Ar ≥ 0.85 A
Klimatologische
veroudering : Ar ≥ 0.80 A
Dooizoutbestandheid :
∆P ≤ 0.4 mg/mm2

Zonbestraling :
Ar ≥ 0.7 A intacte film
Vorstbestandheid :
Ar ≥ 0.7 A intacte film
Dooizoutbestandheid :
Ar ≥ 0.7 A intacte film

Ar ≥ 0.7 A Vorstbestandheid :
Ar ≥ 0.85 A
Natuurlijke veroudering :
Ar ≥ 0.80 A
Dooizoutbestandheid :
∆P ≤ 0.4 mg/mm²
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Weerstand tegen
carbonatatie

     < 0.5 dref CO2-diffusieweerstand : ≥
50 m

- -

Geschiktheid om scheuren
te overbruggen.

- Categorie I : nihil
Categorie II :
-statisch: > 0.2 mm
-dynamisch op 0.15 : geen
beschadiging

- -

Waterdamp-
Doorlatendheid (m)

- ≤ 4 - -

Slijtvastheid (kg) - > 50 - -
Glasovergangs-
temperatuur (°C)

- - 20°C hoger dan de
gebruikstemperatuur

-

Splijttreksterkte (N/mm²) - - ≥ 7 (harsbindmiddel)
≥ 3 (hydraulisch

bindmiddel)

-

Proef met de zandkolom - - Volledig injecteerbaar -
Identificatie Ja Ja Ja Ja


