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ONDERZOEK NAAR;
SCHEUREN IN EEN BETONNEN
MESTS I LO IN OOSTE IND

APRIL 89
JAN ROELANDS

De TUE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen
en zaken die vortvloeit uit de toepassing of gebruik van het
verrichte onderzoek. behoudens in geval van opzet. grove schuld
of grove nalatigheid van de TUE of de onderzoekers.
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INLEIDING

Bij de bouwkundewinkel kwam de aanvraag binnen van de heer den
Boer, provincialeweg 173 Oosteind om een onderzoek te verichten
naar het ontstaan van haarscheuren in een nog niet zo lang
opgeleverde silo.

De heer den Boer is vooral bang dat het mestwater op den duur het
wapeningsstaal zal aantasten. Reparatie in de vorm van het .
aanbrengen van een extra laag aan de binnenkant van de silo is
hem al aangeboden door de aannemer, Appel systeembouw uit
Spanbroek, maar de vraag is of dit ook afdoende zal zijn en of er
geen nieuwe scheuren zullen ontstaan

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van :
- een inspectie ter plaatse op 23 februari 1989
- de tekeningen van Appel systeembouw die de heer den
Boer in zijn bezit had.
- de konstruktieve berekeningen die door Appel
systeembouw zijn toegestuurd.
- V.B. '74 (de voorschriften beton)



CONCLUSIES 

De scheuren zitten aIleen in de dunne gedeeltes van de betonnen 
elementen. Het is niet zo dat de scheuren aIleen in de onderste 
gedeelten van de elementen zitten of specifiek aan een bepaalde 
kant van de silo. Dit wijst er volgens ons oP. dat de scheuren 
niet zijn ontstaan door de belasting. 

De mogelijke oorzaak zou krimp kunnen ZlJn. De gebruikte 
cassette-elementen zijn door het aanwezige dikteverschil erg 
gevoelig voor krimpscheuren ; 

- Het dunnere gedeelte droogt eerder uit dan het dikkere 
gedeelte. waardoor in de dunne plaat trekspanningen 
ontstaan. 

- Bovendien kan de plotselinge overgang van het dikkere 
balk-gedeelte naar het dunnere plaat-gedeelte aanleiding 
geven tot spanningsconcentraties in de hoeken van die 
overgang. 

- Vooral het verschil in wapenigspercentage tussen de 
plaatgedeelten en de balken geeft ook aanleiding tot 
krimpverschiIIen 

Reparatie in de vorm van het aanbrengen van een extra waterdichte 
laag aan de binnenzijde van de silo zou effectief zijn. daar het 
in geval van krimpscheuren geen bewegende scheuren betreft en dus 
in de nieuwe laag geen nieuwe scheuren zullen ontstaan. 
Een goede aanhechting van de nieuwe laag aan de bestaande wand 
moet dan weI verzekerd zijn. 

ONDERBOUWING 

Dat de krimp inderdaad aanleiding kan geven tot scheuren en dat 
juist het geconstateerde scheurenpatroon optreedt willen we met 
onderstaande berekening aantonen. De werkeIijke 
spanningsverdeling in de plaat is complex en moeilijk te 
beschrijven. Dat neemt niet weg dat de schematisatie toch een 
bruikbare uitkomst levert. 

Om de spanningen te berekenen die gaan optreden. worden de balken 
en platen van de cassetteplaat eerst als los beschouwd (vrije 
krimp) 
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Epv .. vrije krimp plaat verticaal
Eph .. vrije krimp plaat horizontaal
Ebv .. vrije krimp balk verticaal
Ebh .. vrije krimp balk horizontaal

berekening Epv - Ec*kb*kh*kp*kj

Ec - 38*10E-5 (R.V.=50%)
k b .. 0.9 (B45)
kh - hm - 2*Ab/O = 2*660*70/(2*660)

kh - 1.13
k· .. (t-90 dagen) 0.53
k

J
.. 1

p 1 + 0.2*t , t .. wapen. perc.

- 70,

t = (660/150)*2.5 2 *T*100
660*70

dus Epv .. 19.75*10E-5

.. 0.187%
, k p - 0.964

berekening Eph - Ec*kb*kh*kp*kj

Ec .. 38*10E-5 (R.V.=50%)
kb = 0.9 (B45)
kh - hm .. 2*Ab/O .. 2*395*70/(2*395) .. 70,

kh ... 1.13
k· - (t-90 dagen) 0.53
k

J
- 1

p 1 + 0.2*t • t .. wapen. perc.

t .. (395/200)*32 *T*100
395*70

dus Eph .. 19.68*10E-5

= 0.2%
• k p .. 0.96

berekening Ebv - Ec*kb*kh*kp*kj

Ec - 38*10E-5 (R.V.-50%)
kb .. 0.9 (B45)
k h - hm - 2*Ab/O .. 2*660*70/(2*660)

kh .. 1.13
k· .. (t-90 dagen) 0.53
k

J
- 1

p 1 + 0.2*t • t - wapen. perc .

- 70.

t - (82 +6 2 )*T*100
140*80

dus Ebv .. 13.52*10E-5

.. 2.8%
, k p - 0.64



berekening Ebh - Ec*kb*kh*kp*kj

Ec - 38*10E-5 (R.V.-50%)
k b - 0.9 (B45)
kh - hm - 2*Ab/O - 2*140*80/(70*2+2*80)= 75.

kh - 1.115
k· - (t-90 dagen) 0.53
k

J
- 1

p 1 + 0.2*~ • ~ - wapen. perc.

~ - 42*~*100 - 0.45
140*80 • k p - 0.92

dus Ebh = 1855*10E-5

op te heffenom de krimpverschillen
E - 3.4*10E4 (B45)
Ep - krimp plaat
Eb - krimp balk

In verticale richting ; cry - (19.75-13.52)*10E-5 *3.4*10E4 
2.1182 N/mm2

In horizontale richting ; crh - (19.68-18.55)*10E-5 *3.4*10E4 =
0.384 N/mm2

De spanning die ontstaat
cr = (Ep-Eb)*E

De maximale trekspanning voor B45 = 2 N/mm2 dus aIleen de cry is
te groot. dus aIleen scheuren in horizontale richting

Plaats waar de scheuren optreden ;

Daar waar in de (vert) doorsnede de horizontale wapening van het
wapeningsnet loopt is het betonoppervlak van de horizontale
doorsnede het kleinst. dus hier in eerste instantie scheuren.
Aangenomen dat de aanhechtspanning beton/ijzer = 0

dikte plaat 70 mm
diam.wap. 6mm

dan geldt ;
av' - 70/(70-6)*av = 2.317N/mm2

Nu is de aanhechtingspanning niet nul. maar weI kleiner dan de
betontrekspanning. de werkelijk optredende spanning a.g.v. krimp
zal dus tussen 2.12 en 2.32 N/mm2 liggen
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OPMERKINGEN ;

- het feit dat de R.V. aan de buitenkant lager is dan aan de
natte binnenzijde geeft een krimpverschil. De droge
buitenzijde wil meer krimpen. De plaat wil dus kromtrekken,
dit wordt door de banden verhinderd, dus extra
trekspanningen aan de buitenzijde.
- het verloop van de momentenlijn zoals die voIgt uit de
dwarskrachtenlijn (bijlage A) geeft ook extra trekspanningen
aan de buitenzijde .
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BEAMIX
MORTEL
PRODUKTEN

!I:D.UIII2~II"A!I~

Postbus 8539
5605 KM Eindhoven

Telefoon 040-597911
Fax 040-526250 Tlx 51423

BEAMIX WATERPROOF + chembloc
Het 2-eomponenten waterwerende systeem
van Beamix Mortelprodukten B.'l.

Voordelen op een rijtje

- Absoluut waterwerende
afdichting;

- Makkelijk aan te maken;
- Makkelijk aan te brengen;
- Bestand tegen vele chemicalien;
- Bestand tegen sterke

temperatuurswisselingen,
konstant hoge temperaturen,
konstant lage temperaturen;

- Zelfherstellend;
- Ongevoelig voor UV Iicht;
- Onderhoudsvrij;
- Af te werken als elk beton-

oppervlak.

Technlsche speclflkaties

Beamix Waterproof + chembloc is
tevens geschikt om te fungeren als
tegelmortel, waar waterdichtheid en
een esthetische afwerking gevraagd
is.
Voegen opvullen met Beamix
Waterproof.

En in konstrukties die vloeistoffen
moeten leiden of bevatten:

• bassins;
• aan-/afvoergoten;
• tanks;
• zwembaden;
• vloeren.

Te realiseren eigenschappen:
Sterkte-ontwikkeling
- druksterkte

na 7 uur 25 N/mm2

na 1 dag 40 N/mm2

na 7 dagen 50 N/mm2

na 28 dagen 55 N/mm2

Onderdeel van Betonmortel1abriek Beatrix B.V.

- Snelle sterkte-ontwikkeling;
- Waterwerendheid, ook onder

hydrostatische druk;
- Millieubestendigheid;
- Chemische bestendigheid;
- Zelfdichtende mogelijkheid bij

het ontstaan van haarscheuren.

Beamix Waterproof + chembloc
kan ook als droog gemengd produkt
aangebracht worden op verse
betonmortel, 3 Ii 4 uur na het
storten. De afwerking geschiedt dan
met roterende afwerkmachines, als
monolitische waterwerende
afwerklaag.
Informeer voor deze toepassing bij
Beamix Mortelprodukten, afdeling
Verkoop.

Toepassingen

Beamix Waterproof + chembloc is
het unieke waterwerende systeem,
dat ontwikkeld werd om nieuwe en
bestaande steenachtige (beton,
metselwerk) konstrukties waterdicht
te maken.
Beamix Waterproof + chembloc
vindt toepassing op aile plaatsen die
bloot staan aan inwerking van:
- grondwater:

• kelders;
• ondergrondse

parkeergarages;
• tunnels;

- oppervlaktewater:
• kunstwerken;
• parkeerdekken;
• vloeren;
• daken.

Beamix Waterproof + chembloc is
een cementgebonden mortel, die na
aanmaak met chembloc-emulsie en
water, na aanbrengen van een
MINIMAAL 3 mm dikke laag in EEN
arbeidsgang en na uitharden, een
volkomen waterwerende konstruktie
oplevert.

Beamix Waterproof + chembloc is
een produkt dat in Nederland
geproduceerd wordt in Iicentie van
ICPR, Fairfield, Connecticut, USA.

In een arbeidsgang van aile
vochtproblemen af.

Beamix Waterproof + chembloc
levert na aanbrengen en na
verharding een konstruktie op, die
in vele opzichten bijzondere
eigenschappen verkregen heeft.

Beamix Waterproof + chembloc is
een kant en klaar droog gemengd
produkt, dat aangemaakt met water:
- een prettig verwerkbare mortel

oplevert, die zich gemakkelijk
laat aanbrengen;

- een korte verwerkingstijd heeft,
±20 minuten. Daarom niet meer
mortel aanmaken dan binnen
20 minuten verwerkt kan
worden;

- aangebracht kan worden op
steenachtige ondergronden.

Een goede uitvoering is belangrijk,
daarom vraagt Beamix Waterproof
+ chembloc de nodige aandacht
(zie gebruiksaanwijzing).
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BEAMIX WATERPROOF + chembloc

Opslagtermijn 6 maanden.

Uitlevering
- Een emmer Beamix Waterproof

+ chembloc levert ±6 liter
mortelspecie op.

Verpakking
Beamix Waterproof + chembloc
wordt geleverd in emmers van 12,5
kg.

De volgende laag mag pas
aangebracht worden, als de vorige
lagen goed doorgehard zijn (4-8
uur).

Nabehandeling

Voor meer inlichtingen:

Breng in een laag de mortel aan met
spaan of spuit. De mortel moet
tenminste in een laagdikte van
3 mm aangebracht worden, waarbij
aile onregelmatigheden van de
ondergrond volledig opgevuld
worden.

Indien er bij technisch
gecompliceerde omstandigheden
twijfels ontstaan omtrent de
toepassing van Waterproof +
chembloc kunt u de afdeling
Verkoop van Beamix
Mortelprodukten B.V. raadplegen.

Beamix Mortelprodukten B.V,
Postbus 8539
5605 KM Eindhoven
Telefoon 040-597911
Telefax 040-526250
Telex 51423

b) Pleisteren/spuiten

Beamix Waterproof + chembloc
moet direct na het aanbrengen
beschermd worden tegen vorst,
regen, waterdruk en belasting tot
dat de mortel zijn 24 uurs sterkte
bereikt heeft.
Onder normale omstandigheden is
bescherming tegen uitdrogen niet
nodig; aileen bij erg warme en
winderige omstandigheden de
mortel beschermen met plastic folie.

Deze methode is geschikt voor
volledige waterwerende
.bescherming.

. Meng 1 Itr. Chembloc Emulsie en
maximaal1 Itr. water met 121/2 kg
droge Beamix Waterproof.

Eenmaal aangebrachte mortel moet
met rust gelaten worden om
onthechting te voorkomen.

Alle apparatuur en gereedschap kan
met water schoongemaakt worden,
voordat de mortel begint te
verharden.

- Verwerklngsmethoden

Voeg langzaam, tijdens het
mengen, het droge materiaal toe.
Voeg vervolgens zoveel water toe,
tot de gewenste verwerkbaarheid
verkregen wordt; echter de
maximaal toe te voegen
waterhoeveelheid mag nooit
overschreden worden.

Gebruik een mechanische menger
of een zware boormachine met
roerspindel.
Doe aile Chembloc Emulsie (1 Itr.) in
een emmer met de helft van de
maximum toe te voegen
hoeveelheid water zoals bij de
verwerkingsmethode staat
voorgeschreven.

lager dan 5°C, op bevroren
ondergronden of ondergronden die
binnenin nog bevroren zijn en niet
op ondergronden waar water
uitstroomt.

- Mengen en aanbrengen

Meng tenminste twee minuten.
Meng niet meer mortel dan binnen
20 minuten kan worden
aangemaakt.
Voeg geen water meer toe aan de
mortel om de verwerkbaarheid op te
voeren als het materiaal begint aan
te stijven.

Deze methode is aileen geschikt
voor doorslaande muren.

Meng 1 Itr. Chembloc Emulsie en
maximaal1V4 Itr. water met 121/2 kg
droge Beamix Waterproof.
Breng in minimaal2 borstellagen de
mortel aan (1 1/2 kg per rn2, per laag).
De totale laagdikte moet minimaal
11/2 mm dik aangebracht lijn zonder
luchtgaatjes.

a) Borstelen

20°C
100%

0,0 pro mille
0,3 pro mille

Krimp
- plastische krimp
- verhardingskrimp

Proefstukafmeting 40 x 40 x 160 mm
Bewaarkonditie proefstukken tot
een beproeving:
- temperatuur
- relatieve vochtigheid

-1'1
Permeabiliteit: 7.96 x 10 cm/s

Gebruiksaanwijzing

- Voorbehandeling ondergrond

De beton- of metselwerkondergrond
waarop het waterwerende systeem
aangebracht wordt, moet schoon en
ruw zijn. Verwijder aile materialen
die de hechting nadelig
bei'nvloeden, zoals vert, vuil, olie,
stof, oude coatings en verweerde
toplagen. Gladde
betonondergronden moeten
opgeruwd worden middels
borstelen, schuren, water- of
gritstralen.

Repareer aile niet-bewegende
scheuren, naden, gaten en
ongelijke.vlakken met Beamix
Waterproof + chembloc. Zorg
ervoor dat deze vlakken ruw blijven.
Bewegende naden dichten met de
daartoe geeigende middelen.

Maak het te behandelen oppervlak
schoon met water en zorg ervoor,
dat de ondergrond dooren door
vochtig is, maar verwijder overtollig
water (plassen) alvorens Beamix
Waterproof + chembloc aan te
brengen.

Breng Beamix Waterproof + .
chembloc nlet aan bij temperaturen


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2  Conclusies
	3  Inderbouwing
	4 Opmerkingen
	Bijlagen

