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Hoofdstuk I 

Inleiding 

Tijdens het opstellen van CDR-rapport 32 "Technologische in
vloeden op de scheurvorming in beton" (1965) bleek dat in de 
literatuur relatief weinig onderzoekresultaten bekend waren 
t.a.v. het optreden van scheuren in nog niet verharde beton. 
Daarbij waren een aantal speurwerk resultaten, althans ogen
schijnlijk, met elkaar in tegenspraak. De Commissie achtte 
beide facetten van zoveel belang dat zij zich het onderwerp 
"Het optreden van scheuren in nog niet verharde beton" als 
doel van onderzoek stelde. Uitgangspunt werd daarbij een ana
lyse van wat zich tijdens de verharding van beton allemaal 
afspeelt. Primair heeft men dan te maken met 

BETONSPECIE . t 
bepaald door 

- afmetingen, ook van 
wapening 

- bekisting 
- betonsamenstelling 
- specietemperatuur 

en OMGEVING 
t 

bepaald door 
- luchttemperatuur 

- R.V. van de lucht 
- windsnelheid 

~ interactie tussen de beide series factoren komt in principe 
neer op het overgaan van een deel van het aanwezige vrij ver
dampbare water in de specie tot chemisch gebonden water, öat 
na een paar dagen 8 ~ 4% bedraagt. 

Dit chemisch proces nu gaat gepaard met een aantal meetbare 
fysische veranderingen: 
l. Vergroting van het specifieke oppervlak in de vorm van toe

nemende hoeveelheid hydratieproducten die in toenemende rna
te water binden. 

2. Volumevermindering t.g.v. de omzetting van vrij water tot 
chemisch gebonden water. 

3. Wateruitstoting door sedimentatie ("bleeding'') 

4. Temperatuurstijging door de warmteontwikkeling van het ver
hardende cement. 

5. Krimp van de betonspecie - de zgn. plastische krimp - ge
volgd door verhardingskrimp,reversibele uitdrogingskrimp en 
differentiële krimp.(l] 

Nadere analyse van deze vijf veranderingen leidt tot aanwij
zing van de meest waarschijnlijke oorzaken van eventuele scheur
vorming in nog niet verharde beton die dan teruggevoerd kunnen 
wórden tot bepalende factoren van betonspecie en omgeving. 
Variaties hierin zullen dan moeten worden aangebracht bij verder 
onderzoek naar het optreden van scheuren in niet verharde beton. 

- 4 -
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ad1. Vergroting van het specifieke oppervlak 

Het spec~fieke oppervlak van (onverhard) PC klasse A bedra~gt 
ca 300 m /kg, dat van het toeslagmateriaal in beton ca 3 m /kg. 
Bij de overgang tot volledig verharde cementsteen (ca 25% ge
bonden water) neemt het specifiek oppervlak toe tot ca 
200.000m2/kg, m.a.w . per procent gebonden water met ca sooom2/kg. 
Na 1 à 2 dagen verharden is 8 + 4% water gebonden en is dus h2t 
specifieke oppervlak toegenomen van ca 300 tot 32000 à 96000m /kg. 
Door deze sterke toeneming treedt, fysisch gezien, opstijving 
en verharding op: de consistentie of liever het rheologisch ge
drag verandert sterk. De deformaties die op elk tijdstip door 
het verhardende beton kunnen worden opgenomen zijn dus belang
rijk. 
Nagegaan moet worden of dit rheologisch gedrag continue dan wel 
discontinue verloopt. Naderhand zal blijken dat het l aatstgenoem
de het geval is. 

ad2. Volumevermindering t.g.v. de omzetting van vrij water tot 
chemisch gebonden water. 

Per gra~ chemisch gebonden water bedraagt de volumevermindering 
ca ~ cm per 100 gr. cement, max dus (25% gebonden water) per 
100 gr. cement 6 cm3. 
Deze volumevermindering uit zich echter niet als uitwendige vo
lumevermindering doch als vergroting van d e porositeit van cement
steen.Ze is dus niet van direct belang voor de scheurvorming, 
doch kan desgewenst worden gebruikt om de hoeveelheid chemisch 
gebonden water op een willekeurig tijdstip vast te stellen. 

ad3. Wateruitstoting door sedimentatie 

Door sedimentatie vindt gedurende de 
wateruitstoting plaats (zie fig. 1). 
is eerst constant en neemt 
dan als functie van de tijd 
(tg ax) tot nul af. Bij deze 
laatste waarde wordt de to
tale wateruitstoting of se
dimentatie gevonden. Deze 
wordt aangeduid als capaci
teit 0H). Het is duidelijk 
dat de hoogte van de specie 
van belang is voor de waar
de van liH. 
Men kan zich gemakkelijk 
voorstelle n dat tpv obstakels 
(wapening ) de sedimentatie 
stopt terwijl deze naast de 
obstakels gewoon deergaat zo
dat schuifspanningen door de 
specie moeten worden opgeno
men. Deze zouden, in verband 

0'>_..--.. 
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eerste uren na storten 
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0
) 

---tijd 

Fig. 1 - Prir,cipe van sedimentatie 
(wateru i tstoting) 

gebr acht me t he t rheologisch gedrag van de specie op dat tijd
stip (zie ad 1), tot scheuren kunnen leiden. Sedimentatie, en 
daarmee de hoogte van de betonspecie en de aanwezigheid van wa
pening komt dus voor nader onder zoek in aanmerking. 
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ad4. Temperatuurstijging door de warmteontwikkeling van het 
verhardende cement. 

Door de warmteontwikkeling van het cement krijgt het verhar
dende beton door en door een hogere temperatuur afhankelijk 
van soort en hoeveelheid cement en massa beton. Indien de 
buitenzijde dan aan afkoeling blootstaat zal deze willen ver
korten t.o.v. het meer inwendig gelegen beton. Afhankelijk 
van het rheologisch gedrag van het verhardende beton (zie adl) 
en de waarde van de temperatuurgradient zullen scheuren kunnen 
ontstaan. Bedacht moet daarbij worden dat tijdens de fase waar
in het beton nog plastisch is, de uitzettingscoëfficiënt van 
het water - dat, capillair verdeeld in de specie, voor de sa
menhang zorgt - afhankelijk is van de temperatuur en zowel vele 
malen groter kan zijn dan die van toeslagmateriaal en cement 
als wel ongeveer de helft hiervan kan bedragen. 

De temperatuur van de omgeving t.o.v. die van het verhardende 
beton t.a.v. temperatuurgradient en uitzettingscoëfficiënt en 
de afmetingen en samenstelling hiervan ~.a.v. de ontwikkelde 
warmte) zijn dus bepalende factoren waarmee rekening moet wor
den gehouden. 

ad5. De plastische krimp en de verhardingskrimp 

In fig. 2 is een voorbeeld gegeven van metingen van de lengte
veranderingen van cementpasta (wc = 0,36) bij 20°C en 65% RV. 
Na een eerste zwelling, in dit geval tot ca 2h ouderdom, treedt 
toenemende plastische krimp op (waarbij na 8h weer een geringe 
zwelling voorkomt) die na ca 20h overgaat in de zgn. verhar
dingskrimp. 
Het blijkt dat de plastische krimp optreedt zodra de uitgestoten 
hoeveelheid water weer verdwenen is (na 4 resp. 6h) . 
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Fig. 2 - Lengteverandering van cementpasta 
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De verhardingskrimp is voor niet-verhard beton van weinig 
betekenis, de waarde van de plastische krimp blijkt echter 
groot te zijn en mag als oorzaak van scheuren niet worden 
verwaarloosd. Verklaringen van de vorm van fig. 2 gaan in 
het verband van deze inleiding te ver. Wel kan gezegd worden 
dat betonsamenstelling en windsnelheid van primair belang 
zijn. 

Keren we nu terug tot d e interactie tussen betonspecie en 
omgeving met haar bepalende factoren dan blijken deze te kun
nen worden gekoppeld aan de mogelijke oorzaken van scheuren 
in niet verhard beton (tabel l). 

Tabel l 

Fysische 

Factoren van belang geacht t.a.v. scheurvorming in 
niet verhard beton 

ver- rheologisch water- afkoeling plastische 
~riabelen 

anderingen gedrag uitstoting krimp 

fmetingen (en wapening; - x x 0 

etensamenstelling x x x x 

pecietemperatuur x x x 0 
; 

~chttemperatuur x 0 x 0 

.V. van de lucht x 0 - 0 

indsnelheid x x 0 x 
I 

= primair belang 0 = secundair be lang = geen belang 

Bij het v e rrichte onderzoek naar het optreden van scheure n in 
niet verharde beton werd dus vooral aandacht besteed aan die 
variabelen die vari primair belanq ~eacht worden. 

Aanvullend onderzoek werd vooral verricht t.a.v. wateruitsto
ting en de afkoeling. 
Daar nl. tijdens het onderzoek naar de plastische krimp en het 
rheologisch gedrag uitgebreide eenduidige literatuurgegevens 
hierover ter beschikking kwamen van parallel in het buitenland 
lopende onderzoekingen, werd het verdere onderz oek naar deze 
parameters gestaakt. 

Het tweede hoofdstuk geef t dan o ok de r e sulta t e n van de scheur
vorming v an gewapende betonplaten, terwijl in het derde hoofd
stuk de rol van resp. de waterui t stoting, a fkoel ing, plastische 
krimp en rhe ologisch gedrag wordt nagegaan. Di t dus deels aan 
de hand van eigen onderzoe k en d e e ls aan d e hand van literatuur
gegevens. Vermeld kan nog worden dat dit CDR-rapport is geschre
ven a an d e h a nd van h e t uitvoe rige rapport voo r het totale on
derzoek [ 2 ] d a t in 1974 door d e commissie we rd uitgebracht e n 
dat niet meer paste in de gewijzigde stijl die de tegenwoordig 
uitgebrachte CDR-rapporten kenmerkt. 
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Hoofdstuk 2 

Scheurvorming in niet verharde gewapen~e betonplaten 

Bij het onderzoek naar de scheurvorming in niet verharde beton 
~erd uitgegaan van de in hoofdstuk 1 (tabel l) afgeleide vari
abelen, te weten gewapende platen van diverse afmetingen en 
betonsamenstellingen die werden blootgesteld aan diverse 
kunstmatige klimaten. Daarbij werden ook de dekking van de wa
pening (\2.1 12 rnm) en de betonspecietemperatuur gevariee rd. 
De onderzochte variaties zijn vermeld in tabel 2, waarin tevens 
enige sterktecijfers bij 7 dagen ouderdom zijn gegeven. 

Tabel 2 - Variabelen bij het onderzoek naar de scheurvorming 
in niet verharde gewapende bétunplaten 

! 

~ tafmetingen 600/300/100 750/300/100 800/400/150 950/500/200 
I 
1100/650/300 

Ln nnn 

c.ing d 0, IS O,JO O,OïS o, 12 O,OïS 0' 13 0,075 0' 13 o, 18 0,075 0' 1 2 
=-

~ plaat H 0' 37 0,50 0,20 0,30 0, 17 0,23 0,20 0 923 0, 15 0, 18 
0,35 0,50 0,30 O,JS 0,50 0, 20 0,35 

o, : o 
)mstandig-
: w N z2 z1 z1 zi zl 

~temp. (OC) 10 15 32 20 20 20 20 

temp.(°C) 5 20 30 22 22 22 22 
:ht (%) 80 40 35 40 40 40 40 

I 
1elheid(m/s) 0, I 8 0, I 8 0, I 8 0 , I 8 0, I 8 

)etonsamen-
i.ng A A B,CA:E;F,, ,(\H,I A A 
:mtsoort KP c h c 
~n '\.B A/ ~ ~ntklasse A -- B 

~gehalte (kg (m3 ) 
~ ~ ~ J-

300 375 3Ó\--375 

~ring \ j (Fm=5, 14) 
~n I \ t (Fm=4,69) 

I ~\ \ ~ v e rdichten 
:~. at: dmv. 
)cm 

i\ ' \ - stampen 
if I I; 

trillen :m 
~ 

, .. l ; ~ I • tonsame n s t e l l ir g A B c D H E G F I 
factor 0,58 O/-t9 0,63 Q,SS. 0/+2 0,48 0,63 (),34 0,4 2 

~;· ~ ~ ~ ~ * ~ ~ 
te(N/mm~) 27;2 14,1 2 1,6 38,1 26/-1 I 7 p I 9,6 38,7 
r"kte(N/nnn2 ) 2,7 1,6 2,1 3,4 Z:, liJ liJ 3,4} verharding 7 dagen 
terkte(N/mm2 ) 4,0 2,3 3,4 4;2 3,7 2jJ 3,6 4,6 bij 200C/6'5%RV 

(kg/dm3) 2,35 2;2 4 2;2 7 2,3 5 2,3 4 2;24 2;25 2,34 
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Naast de scheurvorming van de gewapende platen werd ook de hech
ting tussen wapening en beton onderzocht en met name de holte
vorming onder de staven. Immers, sedimentatie kan ook dit ver
schijnsel veroorzaken. 

2.1 Scheurvorming in het beton 

De scheurvorming werd onderzocht aan 20 platen 600x300xl00 ~~3 

(lengte x breedte x hoogte), 2 platen 750x300x100, 2 platen 3 950x500x200, 2 platen 1100x650x300 en 16 platen 800x400x150 mm , 
voorzien van resp. 3,4,4,4 en 5 wapeningstaven 012 mm met verhou-

dingen beto~d~kki~g = ~H varierend van 0,075 tot 0,50(zie tabel 2). 
spec1e oog e d 

Alleen bij de platen 600x300x100 mm3 werd per plaat één H-verhou
ding aangehouden. 
Tijdens het onderzoekdaan deze platen bleek dat scheurvorming zich 
vooral voordeed bij n- verhoudingen kleiner dan 0,3 zodat meer
dere lagere waarden h1ervoor werden onderzocht bij de volgende 
platen. Steeds werd 2n 2 platen, onder overigens dezelfde condities, 
onderzocht bij windsnelheden van resp. 0,1 m/s en 8 m/s. Dit werd 
bereikt door op de platen een ~oorzichtige)windtunnel te plaatsen 
voorzien van een tangentiale ventilator. Visueel werden de platen 
waargenomen vanaf het tijdstip van gereedkomen tot ca 8h hierna. 

Vanaf 10 min. tot n ax . 90 min. na water toevoegen ontstonden in 
een aantal gevallen scheuren (veelal onder het bleeding-water) 
die dan vrijwel steeds de richting van óe wapening volgden en 
zich hierboven, meestal aan weerszijden hiervan, aftekenden 
- zie bijv. foto 1. 

Dit proces verliep bijv. voor betonsamenstelling A en de platend 
600x300x100 mm3, waarbij per plaat 3 staven 012 mm met gelijke H
verhouding werden gebruikt, a ls is weergegeven in fig. 3. 

Ca ~h na watertoevoegen waren voor alle omstandigheden de beton
oppervlakken bedekt met een laagje water van ca 2 mm dikte. 
De ve~deling van de zgn. "bleeding kraters" was gelijkmatig be
halve bij de omstandigheden N en Z2 met windsnelheden 8m/s, waar 
de kraters waren geconcentreerd tpv de wapeningzones. d 
De wapening tekende z ich ~ à 3/4 h na wate rtoevoegen af bij een H 
-verhouding van 0,15 en bij omstandigheden W ook bij ~ = 0,30. 
Echte scheurvorming ontstond in bepaalde gevallen 
3/4 tot 2~ h na watertoevoegen zoals in fig.3 is aangegeven, 
meestal dus onder het uitgestoten bleeding water. 
De waterfilm verdween (door verdamping en adsorbtie) van het 
betonoppervlak tussen 3/4 en 8h na watertoevoegen terwijl in be
paalde gevallen r eeds 2h na water toevoegen (omstandigheden Z2 met 
wind) het be ton was losgekrompen van de malwand. 
Alleen bij de W-omstandigheden gebeurde dit niet. Wel bleek onder 
alle omstandigheden na entkisten een duidelijk verschil in aan
zicht van de zijkanten van de betonplaten bij de proeven met wind 
en zonder wind. In het laats tegenoemde geval werd nl. steeds een 
gesloten betonhuid gevonden waari~ zich alleen wat luchtbelletjes 
bevonden . 
Bij d e proeven met wind was de betonhuid daarentegen zeer poreus, 
zoals foto 2 laat zien. 
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••;•a• -+- - - --r-:_l--.=::::-----'---- poreuze betonhuid 

'---- - - ----+- --'1'---- --- -+- - --'t--------+--- ges! oten betonhuid 
I A waterfilm ve~dwenen 
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Fig . 3 - Overzicht visuele waarnemingen van gewapend betonpla~en 
600x300xl00 mrn3 , gestort met betonsamenstelling A. 
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Foto 1 - Bovenaanzicht van de scheurvorming in gewapend 
betonplaten 600x300x100 mm3 

(omstandigheden code N met 
betonsamenstelling code A 
windsnelheid 0,1 rn/s) 

betondekking (d) 
= 1,5 cm 
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Foto 2 - Verschil in betonhuid na entkisten bij windsnelheden 
van 0,1 en 8 m/s 

(omstandigheden code z2 , betonsamenstelling code A) 
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Foto 3 geeft nog een beeld van ernstige scheurvormimg in een 
betonplaat 800x400x150 mm3, voorzien van 5 staven~ 12 mm met 
verschillende ~-verhoudingen. 

d Alleen ter plaatse van de dekking van 4,5 cm (H = 0,30) is geen 
scheurvorming te zien. 

d 
H = 0,30 0,075 0,225 0,125 0,175 

Scheurbreedte (mm) 0 0,4 0,5 0,5 0,2 
Scheurdie:ete in % 0 100 74 100 77 

d 

Foto 3 - Bovenaanzicht van de scheurvorming in een gewapend 
betonplaat 800x400x150 mm3 
(omstandigheden code 2, betonsamenstelling code C, 
windsnelheid 8 m/s) 
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V=lx 

V=3x 

Scheurvorming op circa l cm links 

van de staaf over de betondekking 
(zie pijltje) 

Bij dit preparaat is te zien dat er 

veel water- en luchtholten over de 

omtrek van de staaf achtergebleven 

zijn. 

In het beton komen veel lucht- en 

waterholten voor. 

Aan de onderzijde van de grindkorrels 

komen veel lucht- en waterholten voor 

Geen sporen van bleedingkanalen zijn 

aanwezig. 

Dunslijppreparaat over de dwarsdoor

snede ter plaatse van de wapening 

(belichting: combinatie van door-

en opvallend licht) . 

Betondekking boven de staaf l~cm. 

(Betonsamenstelling code A, omstandig 

heden code W windsnelheid 8 m/s) 
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De scheurvorming concentreerde zich nagenoeg steeds boven 
wapeningstaven, zodat als eerste werd nagegaan in hoeverre 
correlatie optrad tav. de dekking van de wapeni ng en of de 
aanwezigheid van wind hierbij een rol speelde. 
Zowel met als zonder wind waren 21 platen onderzocht, voor
zien van in totaal 82 staven met verschillende a-verhoudingen. 
Per a-verhouding werd nu nagegaan in hoeveel gevallen bij de
ze verhouding scheurvorming optrad. Dit werd uitgedruktd 
enerz1jds als scheurfrequentie in % van elke onderzochte H-ver
houding en tevens als scheurfrequentie t.o.v. de 82 
onderzochte gevallen. Deze laatstgenoemde scheurfre quentie werd 
cumulatief geteld bij toenemende ~verhouding (van 0,075 tot 
0, 50) . 
Fig. 4 geeft het resultaat. 
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Uit fig. 4 blijkt dat tot~ 
ningstaaf scheurvorming 
nog scheurvorming voorkomt; 
niet meer het geval. 

= 0,15 boven practisch elkedwape
optreedt terwijl ook bij d n.= ~ ~30 
voor h oge re waarden van ·H 1s ~1t 

De invloed van wind op de frequentie v a n de scheurvorming blijkt 
niet overtuigend. Dit is echter wel het geval als wijdte en 
diepte der scheuren worden beschou~d. Ce wijdte werd gemeten 
tpv. het bovenvlak van de betonplaten. De scheurdiepte werd be
paald door de scheuren t e vullen net kruipolie; na breken der 
platen kon de diepte worden gemeten doordat de zwarte kruipolie 
zich duidelijk had afgetekend. 
Fig. 5 geeft de scheurwijdte van de v e rschillende ~-verho~&ingen, 
fig. 6 de scheurdiepte. · 
Deze werd uitgedrukt in procenten van de betondekking voor de 
verschillende ~ - verhoudingen (ND - De bijgeschreven letters 
geven de codeH~tters van de gebruikte betonsamenstellingen) . 
In beide figuren zijn de maximale waarden door lijnen verbonden, 
waarbij weer onderscheid is gemaakt tussen de proeven met en 
zonder wind. 

• wind 0, lm/s 
Qwind 8m/ s 
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H 

Fig.6 - Scheurdiepte in % van de 
betondekking van verschil
lende ~- verhoudingen 
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Uit de figuren 5 en 6 blijkt dat de aanwezigheid van wind 
(l-8 m/s) leidt tot bredere en diepere scheuren dan wanneer 
geen wind aanwezig is, terwijl in vele gevallen de scheuren 
tot op de wapening doorlopen. 
Vanaf een ~-verhouding van 0,23 treedt een duidelijke vermin
dering op in scheurwijdte en scheurdiepte terwijl voor g>0,30 
geen scheurvorming meer optreedt. 
Wat de omstandigheden betreft, blijkt dat naarmate sterker ver
damping optreedt (Z 2 >> W) de scheurvorming wordt bevorderd; 

bij klimaat z2 en~= 0,30 liepen de scheurtjes zelfs nog tot 

de wapening door. 

Behoudens deze uitzondering kan toch wel worden geconcludeerd 
- gezien de gebruikte variaties in betonsamenstelling en om
standigheden - dat vanaf een~ ~ 0,30 men in de practijk prac
tisch geen last zal hebben van scheurvorming in betonspecie. 
Maatregelen tegen te snelle verdamping zullen bij warm tot zeer 
warm zomerweer daarbij noodzakelijk zijn. 

Bij onderlinge vergelijking van de scheurvorming (frequentie, 
diepte, wijdte) bij de verschillende betonsamenstellingen blijkt 
de scheurvorming sterker bij gebruik van hoogovencement in plaats 
van portlandcement (G tov. C, F tov. D en E tov. B). w Een hoger cementgehalte bij dezelfde zetmaat ( of wel lagere c -
factor) werkt gunstig tav. de scheurvorming (H tov. B en 
I tov. E). 
De belangrijkste factor blijkt echter de betondekking boven de 
wapening te zijn. Wil men scheurvorming geheel vermijden dan 
dient de dekking minstens 0,3 x de betonhoogte te bedragen. 

De oorzaak van de scheurvorming kan niet alleen worden gezocht 
in de wateruitstoting (verschil in sedimentatie naast en boven 
de wapening), daar bijv. de betonsamenstellingen met goede gra
dering en ca. 2 cm. zetmaat (B, E, H, I) een zeer geringe water
uitstoting vertoonden en toch sterke scheurvorming te zien gaven. 
Het beton scheurt dan niet tgv. de sedimentatie maar vooral door 
de plastische krimp (zie hfdst. 3). Dat het beton toch boven de 
wapeningstaven scheurt, kan worden verklaard doordat juist hier 
de continuïteit van de specie verbroken is en zwakke plaatsen 
ontstaan. Als de plastische krimp de rek van de specie over
schrijdt (resp. de krimpkrachten de treksterkte van de specie 
overschrijden) zullen vooral hier de scheuren ontstaan. 

2.2 Hechting tussen wapening en beton 

Als gevolg van het sedimentatieverschijnsel, zich ook uitend 
in wateruitstoting, is de mogelijkheid aanwezig dat onder grind
korrels en wapeningstaven holten ontstaan. 
Inderdaad bleek na doorbreken of doorzagen van de verharde be
tonplaten in de meeste gevalle~ h~t beton de wapenibgstaven niet 
geheel te omhullen. Water- en luchtholten zowel aan zijkanten 
als aan de onderkant van de wapeningstaven werden geconstateerd. 
Foto 4 geeft dit te zien op een zgn. dunslijppreparaat (0,05 mm 
dik), vervaardigd nadat de wapening voorzichtig was verwijderd. 
Naar aanleiding van d e ze ervaringen werd bij alle piaten 800x 
400xl50mm na breken hiervan , de opening opgemeten tussen de 
onderkant van de wapeningstaven en het beton hieronder. 
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De meetresultaten ZlJn grafisch verwerkt in de fig. 7 t/m 10 
waarbij resp. de invloed blijkt van de zetmaat van de beton
specie, van de windsnelheid, van het cementgehalte en de cement
soort. 
Per onderzochte variabele werd steeds het gemiddelde genomen van 
alle waarden hiervoor aanwezig, ongeacht de verdere differentia
tie hierin. Zo werd bijv. voor de invloed van de ~~tmaat het ge
middelde genomen van alle resultaten bij 1-2cm en 13-16cm zet
maat, ongeacht dus windsnelheid, cementsoort, · cementgehalte en 
gradering. Wel werden bijv. in fig. 7 de meetresultaten bij een 
cernentgehalte 300kg/rn3 en een zetmaat van 2 cm opnieuw onder
scheiden in vergelijkbare samenstellingen met goede en slechte 
gra~ering (ongeacht de cementsoort) 

~etcr,hoogte onder de Wö~.pl'.ning~taven 
an cm. 

Fig. 7 - Relatieve invloed van de ze tmaat 
van betonspecie en van de grade
ring op d e opening tussen onder
kant wapening en beton 
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Fig. 8 - Relatieve invloed van de wind
snelheid op de opening tussen 
onderkant wapening en beton 
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Het is duidelijk dat de factoren die de wateruitstoting beïnvloe
den, eveneens effect hebben op de opening die onder de wapening
staven ontstaat. Als abscis is dan ook naast de verhouding 
d eveneens de speciehoogte onder de wapening aangegeven. 
H 
Uit de fig. 7 t/m 10 blijkt dat de toeneming van de opening tus
sen onderkant staven en beton wordt gemeten bij: 

- een toeneming van de betonhoogte onder de wapeningstaven 
(afneming van de verhouding~) 

- een toeneming van de ze tmc..at van de b etonspecie (fig. 7) 

-een slechter gradering (fig.7) 

- een geringer cementgehalte (fig.9) 

- een toe nemende windsnelheid (fig. 8) 

- een bepaalde keuze van de cementsoort met dien verstande dat 
voor betonhoogten groter dan ca 11 cm gebruik van he inplaats 
van pc tot groter opening leidt terwijl voor betonhoogten 
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kleiner dan 11 cm het omgekeerde het geval lijkt te zijn. 
(fig. 10) 
Hetblijkt dat dus reeds bij betonhoogten van ca 10 à 15 cm 
onder de wapening, m.a.w. voor betonvloeren van ca 12 cm dikte 
ernstig rekening moet worden gehouden met een verminderde hech
ting tussen wapening en beton. 
In dit verband kan nog een waarneming worden vermeld. Als "slech
te" gradering werd bij dit onderzoek gekozen voor een zandrijk 
mengsel met 45% zand en 55% grind (Fm = 4,69) tov. een "goede" 
gradering met 34,5% zand en 65,5% grind (Fm= 5,14). Een andere 
mogelijkheid was geweest een grindrijk mengsel met 30% zand en 
70% grind. Met beide "slechte" graderingen werden nog twee ge
wapende betonplaten 800x400xl50mm gemaakt (300 kg pc klasse A, 
15 cm. zetmaat) voorzien van 5 wapeningstaven 0 12 mm met var~
erende dekking. Bij een ouderdom van 2 maanden werden beide pla
ten doorgabroken en bleek dat alle staven (ook die met 4,5 cm 
dekking, n = 0,3) aan de onderzijde waren geroest! 

Gezien de vermelde resultaten betreffende de omhulling van wape
ningstaven zou het wenselijk zijn het betreffende artikel in de 
BV'74 hierover, in een volgende editie te wijzigen, daar dit ar
tikel alleen een reductie in aanhechtspanning geeft van staven die 
20 cm of meer boven de bodem van de bekisting liggen. 
Het lijkt verstandig deze hoogte tav. constructieve wapening 
voor de betonkwaliteiten B 12,5, B 17,5 en B 22,5 terug te brengen 
tot 10 cm en voor de betonkwaliteiten B 30 en B 37,5 tot 15 en. 
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Hoofdstuk.3 

Betontechnologische oorzaken van scheurvorming in niet-verharde 
beton 

In hoofdstuk 1 werd afgeleid dat scheurvorming in nog niet ver
harde beton door een aantal betontechnologische oorzaken bewerk
stelligd zou kunnen worden, zoals sedimentatie, temperatuuront
wikkeling en p1a$tische krimp in combinatie met het deformatie
vermogen. Deze oorzaken worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt 
op grond van eigen onderzoek van de Cie. dan wel op grond van 
literatuuronderzoek waarbij de relatieve importantie tav. scheur
vorming zal blijken. 

3.1 Sedi~entatie (wateruitstoting) van niet verharde beton 

2,0 

É 
E t,S 

Het sedimentatieproces werd gevolgd rnbv cylinders ~ 20 cm en spe
ciehoogten varierend van 4 tot 30 cm. De hierbij gebruikte beton
samenstellingen zijn dezelfde als vermeld in hoofdstuk 2 (tabel 2, 
p 7) 
Fig. 11 geeft bijv. de sedimentatie als functie van de tijd voor 
de betonsamenstellingen met 300 kg cement/m3 en 13-16 cm zetmaat 
(codes A, C en G met verschillen in cementsoort en gradering) 
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Uit fig. 11 blijkt dat de sedimentatiesnelheid afhankelijk is 
van de betonsamenstelling terwijl de capaciteit of totale secii
rnentatie en de tijd waarin deze worût bereikt rechtevenredig 
zijn met de speciehoogte. De totale sedimentatie s kan dan ook 
worden uitgedrukt in de speciehoogte H als specifieke sedimen-
tatie: s 

~:: = H". 1000%., -

Deze specifieke sedimentatie blijkt nu rechtevenredig te zijn 
met de ~-factor zoals fig. 12 laat zien. Daarbij blijkt gebruik 
van he ~bij overigens gelijke betonsamenstelling tot iets hogere 
sedimentatie te leiden dan pc. Een hoger cernentgehalte leidt 
juist tot seringer sedimentatie. 

7 

6 ;:g 
S·l H0-/..\1~.69 f · 

Î! 4 

F;(f;_PC-Ai'P9 3 

.. 
2 • "' -! ;;- • 

. c; c 

w 1- IJ 

t t 
0,50 0,55 0,60 0/15 

Hf 

--1- z, i <:eter 

Fig . 12 - Specifieke sedimentatie als functie van de w-factor 
c 

Gemiddeld geldt voor 300 kg cement kl A./m3 de betrekking 

~:: =- 17,6 + 37.~ waaruit volgt dat dan E: = 0 is voor een ~-0 ~ 7 C C- I • 

Voor een willekeurige speciehoogte (specie met 300 kg cement/rn3 ) 
w H bedraagt de sedime nta ties dus: s = (-17,6 + 37.c).

1000 
mm als de 

spec iehoogte H in mrn word t ui tgedruk t . 

Van belang is ook de tijd vaarindetotale sedimentatie verloopt. 
Daar deze rechtevenredig is met de speciehoogte blijkt het sedi
menta tieproces gekarakteriseerd te kunnen worde n door twee lijnen: 
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de sedimentatiesnelheid v 
en de "secantsnelheid" v1 
d.i. de schijnbare sedimen
tatiesnelheid berekend uit 
de tijd die nodig is voor 
het gehele sedimentatiepro
ces, dus tot het ogenblik 
dat v = 0 is geworden . 
Fig. 13 geeft deze systema
tiek van het sedimentatie
proces. 
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Fig.13 -Systematiek van het sedimen-
tatieproces 

Uit fig. 14 blijkt dat de secantsnelheid v1 inderdaad onafhanke
lijk is van de speciehoogte, afgezien van onregelmatigheden bij 
kleine speciehoogten tgv. meet- en apparatuurfouten. 

c 
G 

:::.ecant snelheid 

0 

Fig. 14 - Totale sedimentatie als functie van de tijd 
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De verhouding tussen beide sedimentatiesnelheden, dus 

v (= sedimentatiesnelheid bij t=O) . bl' . kt · dd ld alle 
vl(= secantsnelheid bij v = 0) lJ geml e over 
betonsamenstellingen 1,524 te bedragen met een standaardafwij
king 0,102 of een variatiecoefficient van 6~7%. 
Er kan dus van een goede wetmatigheid worden gesproken. 
Practisch kan ~orden gezegd dat v 1 ~ 2/3 v. Uiteraard geldt dan 
ook dat vl rechtevenredig is met de ~ facto~ zoals dit ook tav 
v het geval was. Fig. 15 bevestigt edit verband in redelijke 
mate. 
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w 
V: (-6+12,Së )mm/h 

fig. 15 - Sedimentatiesnelheid (v) en secantsnelheid (v1 ) als 
functie van de ~-factor. c 

Door nu de totale sedi mentatie (s) te de len door d e secantsnel
heid v 1 wordt de sedimentatietijd t g8vcnden, die dan 0,265.h 
minuten blijkt te bedragen (h in min) . Deze totale sedimentatie
tijd t blijkt daarmee practisch onafhankelijk van de ~-factor 
te zijn voor betonsamenstellingen met ca 300 kg cemeRt kl A/m3 
(uiteraard voor~ >0,47). Als vuistrege l zou men kunnen stellen 
dat de sedimentatietijd de orde van grootte van l/4 van de specie-
hoogte (in n~) aan min. duurt. 

Normaliter varieren de betondekkingen van 10 tot 35 mm waarvoor 
dus sedimentatiet ijden gelden van ca 3 t ot 10 min. Binnen 10 min. 
is de sedimentatie boven de bove nste wapeningstaven dus afgelopen. 
Echter naast de wapeningstaven gaat bet sedime·~1tatieproces wel 
~oor en blijkt voor speciehoogten 3- 100 mm bij de gebruikelijke 
·--factoren de sedimentatiesnelheid practisch nog gelijk te zijn 
~an die op het tijdstip t = 0 ( dus v ~ -6 + 12,5.~ mm/h) maw: c 
Op het tijdstip dat tpv de bovenste wapenings taven de sediment~

tie is gestopt, is juist naast de stave n nog een sedimentatie
sne lheid aanwezig waarva n de grootte samenhangt met de verhou-

ding betondekki n g = QH . 
spec1ehoogte 
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Daar mathematisch het sedimentatieverloop als functie van de 
tijd nogal ingewikkeld wordt (een redelijke benadering heeft 
bijv. de formule H - · -bt 

s = - (1 - e ) met a en b als constanten) 
a 

werd uit fig. 3 afgeleid dat voor verhoudingen van ~ < 0,3 naast 
de wapening nog ongeveer de oorspronkelijke sedimen~atiesnelheid 
aanwezig is alsddeze boven de (bovenste) wapeningstaven nul is 
geworden.dVoor H > 0,3 neemt de sedimentatiesnelheid snel af 
tot voor H = l deze uiteraard gelijk aan nul is geworden. 

Afhankelijk dus van de waarde van de oorspronkelijke sedimentatie
snelheid (tot ca 2,5 Iml/h) tov de rek diedde specie op kan nemen, 
zal scheurvorming op kunnen treden indien H < 0,30 bedraagt. 

Waar de grens voor sedimentatie als oorzaak van scheurvorming 
precies ligt zal moeten blijken uit het deformatievermogen dat de 
specie als functie v a n de tijd bezit (zie 3.4). 
Een tweede randvoorwaarde voor het vaststellen van sedimentatie 
als oorzaak van s c h e urvorming is het tijdstip waarop de scheuren 
ontstaan. Dit tijdstip zal moeten vallen binnen een tijd die de 
orde van grootte heeft van l/4 van de speciehoogte (in mm) uit
gedrukt in mi nuten, over het algemeen dus binnen ca 2h na storten. 

3. 2 Temperatuurontwikkeling in niet verharde beton 

Voor betonsamenstelling code A (300 kg pc kl A/m3 , Fm= 5,14, 
w ·- = 0 1 58, zetmaat 13-16 cm) werd het verloop van de temperatuur 
~emeten over speciehoogten van 10, 20 en 30 cm hoogte als func
tie van de tijd bij de omstandigheden aangeduid met de codes W, 
N en z2 (tabel 2) terwijl mbv.een ventilator een windsnelheid 
van 8 m/s kon worden bewerkstelligd. 

Te neinde h e t effect van een zich in twee richtingen uitbreidende 
betonplaat zo goed mogelijk te benaderen, werden de wanden van 
de · ~allen met lsolerend materiaal bekleed. 
Uit de mee~resultaten bleek dat op elk tijdstip nagenoeg geen 
temperatuur-verschil voorkwam tussen het hart van het proef
stuk en het vlak op 1 cm onder het specieoppervlak. De tempera
t uurprofie l e n over de speciehoogte zijn dan ook aangegeven door 
de temperaturen v a n hart en oppervlak van h e t proefstuk en v a n 
het vlak 1 cm onder het oppervlak. De resultaten van de tempera
tuurmetingen zijn gegeven in fig. 16, in de vorm van zulke tem
peratuurprofielen over d e halve speciehoogte (bovenste helft) 
op enige tijdstippe n na storten. 

Vit fig. 16 kunnen de max. v e r s chi llen in d e temperatuurprofie len 
worden a fge leze n tussen i~wendige tempe r atuur van d e specie e n 
die aan de oppervlakte. Deze zijn van belang voor de scheurvorminç. 
Immers, indien de betonspecie monolytisch reageert bestaan er 
twee principiële mogelijkheden (z ie fig. 17) 
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speciehoogten en onder verschillende omstandigheden. 
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Fig. 17 - Schematische voorstelling van het ontstaan van 
spanningen tussen oppervlaktelaag en kern. 

Het gedrag van de betonspecie tav. temperatuurverschillen wordt 
nu vooral bepaald door de temperatuur van het capillai~water 
dat de samenhang van verhardend beton bepaald. De lineaire 
uitzettingscoefficient van water (a ) varieert echter sterk met 

w de temperatuur (3) zoals tabel 3 aangeeft. 

tabel 3 Uitzettingscoefficient van water als functie van de 
temperatuur. 

temperatuur a temperatuur a 
w w 

oe 10- 6 ... 0 -1 oe 10-6 0 -1 
e ~ e 

0 20 6 10 
2 10 8 20 
3 5 10 30 
4 0 18 60 
5 5 30 100 

cement a 12 à -6 zand, grind 10 à 12.10- 6 c = 17.10 i at = 

Voor de omstandigheden, code W, met specietemperaturen van 10°C, 

temperatuur van de lucht 5°e en RV 80%, kan volgens fig.16;·a 
-6 gemiddeld op 10.10 worden a~ngehouden , 

Voor de beide andere omstandigheden (N specietemperatuur 15°C, 
temperatuur lucht 20~e, RV 40% en z2 : specietemperatuur 32°e, 
temperatuur lucht 30 C, RV 35%) bliJkt a dus ca 6 à 10 malet! 
groter te zijn. 
Gezien het feit dat bij verwarming drukspanningen ontstaan (zie 
fig. l 7) zullen tentperatuurverschillen onder deze omstandigheden 
niet tot scheuren leiden. Bij de omstandigheden N en z2 is deze 
situatie veelal ter plaatse van de buitenste cm aanwez1g. 
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In enkele gevallen blijkt de oppervlakte echter wel een lagere 
temperatuur te hebben dan 1 cm onder het ogpervlak, max waarden 
van dit verschil worden gevonden na 5h : 2 C en na 25h : 2,5°C. 

Bij de W-omstandigheden is dit verschil wel groter, nl. varieert 
het 

van direct na storten 
na 5 h 

tot 3°C na 50h, echter bij deze condities heeft ~6 
tingscoeffi~~ent haar gebruikelijke waarde van ca 10.10 
60 à 100 . 10 bij de andere twee klimaten. 

uitzet
tegen 

Als max. grootte van de specifieke lengteverandering van de 
buitenste cm. volgt hieruit dan een waarde van 

ca 0 , 2 % (/ \0 or de ~ms tandigheden N en Z 2 
en ca 0,08%a voor omstandigheid W, verder teruglopend tot 

ca 0,04%D na 50 h. 

Hoewel d e waarde van 0,2 %u op z ich beschouwd nog nie t tot scheur
vorming zal leiden, geeft deze waarde dus wel een duidelijke bij
drage tov de overige specifieke lengteveranderingen tgv. sedimen
tatie en plastische krimp. Temperatuurverschillen kunnen dus in 
de zomer een duidelijke bijdrage tot scheurvorming leveren. 

De max afkoeling in de kern van de specie (tov 1 cm onder het 
oppervl a k) zal vo lge ns f ig. 16 bedragen 

5°C over 14 cm speciehoogte 

5°C over 9 cm speciehoogte 

en 1,5°C over 4 cm speciehoogte 

dus ongeveer 0,5°C p e r cm speciehoogte of een specifieke lengte
verande ring van ca 0,04 %~, e en waarde die nauwelijks tot scheur
vorming zal bijdragen. 

Resumerend blijkt dus dat afkoeling bij "zomerse" condities (om
standigheden N en z2 ) in de periode van ca 5 tot 25h na storten 
een duidelijke bijdrage kan leveren tot scheurvorming van nog 
niet verha rde s pecie . T.g.v. dit e ffect zullen de scheure n echter 
niet die p e r gaan dan e nige cm. 

3.3 Plastische krimp van niet verharde beton 

Tijdens het begin van het onderzoek naar de plastische krimp kwam 
zoveel liter atuur voor dit onde rwerp ter beschikking (4 t/m 10) 
dat met d e ze literatuur-gegeve ns kon worde n volstaan. Voor zover 
de proe v e n reeds waren uitgevoerd kwame n d e resultate n hie rvan 
ook goed overeen met de literatuurgegevens. 
De plastische krimp van beton wordt veroorzaakt door die van de 
cementpasta ( z ie ook fig 1, hfdst.1) 

Het principi~le verloop van de pla stisc h e kr i mp blijkt uit 
fig. 18. 
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xwe:ting 
eerste krimp twt>ede krimp ------t-r---- -

I 

Î 

-----:>- tijd 

Fig. 18 - Schematisch verloop van de plastische krimp van de 
cementpasta 

Te onderscheiden valt een eerste kr1mp, een zwelling en een tweede 
~rimp die na d e zwelling vrij plotseling inzet. De eerste krimp 
hangt vooral samen met het ontstaan van capillaire spanningen als 
gevolg van uitdrogen (water verdampen) en hangt daarbij nog enigs
zins samen met de soort cement. Het klimaat (uitdroogeffect) is 
hier het belangrijkst. Een goede filmvormend e afdekking (curing 
compound, anti-évaporant) kan deze eerste krimp sterk verminderen. 
De daaropvolgende zwelling en tweede krimp worden nagenoeg niet 
beïnvloed door waterverdamping doch hangen samen met het hydratie
verloop van de betreffende cementsoort, dus de ontwikkeling van de 
cementgelstructuur. In dit stadium wordt nl het zgn ettringiet 
(C3 A.3Caso4 .32H20) gevormd dat een ca driemaal zo groot volume 
in11eemt als de veroorzakende bestanddelen (~A en gips). Stopt 
de vorming van het ettringiet, dan neemt de Krimpsnelheid weer 
toe terwijl het ettringiet vervolgens wordt omgezet tot monosul
faat dat gepaard gaat met een volumevermindering. Door de opvol
ging van zwelling en tweede krimp kunnen dan microscheurtjes ont
staan in de cementpasta, vooral tpv grensvlakken van toeslagkorrels 
(hechtscheurtjes). Inderdaad vond men in verhard beton meer hecht
scheurtjes naarmate de (tweede) krimpsnelheid groter was (4] 
Ook werd geconstateerd bij een onderzoek naar de scheurvorming in 
betonwegen, dat het aantal scheuren p e r 10 km weglengte redelijk 
correleerde met de max krimpsnelheid van de bij deze wegdekken 
gebruikte cementsoorten waarbij dus hoge krimpsnelheid veel meer 
scheuren veroorzaakte dan lage krimpsnelheid [4]. Wanneer nl op
volgende storten beton op elkaar komen zonder dat de hydratie
reacties van hun cement gelijktijdig verlopen, worden plaatselijk 
schuifspanningen opgewekt die hoge r zijn naarmate de snelheid van 
de tweede krimp groter is. De zo veroorzaaktG nieuwe micro
scheurtjes zijn thans gericht en kunnen zich bij elkaar voegen 
wat dan tot scheurvorming v~n het b e ton l e idt. Ook het soort toe
slagmateriaal is in dit verband van belang, hoe gladder dit is 
des te gemakkelijker hierlangs hechtscheur tjes zullen optreden: 
bij kalksteentoe slag t r a d scheur vorming minder f~equent op dan bij 
kwartsachtig toeslagmateriaal. 
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Overigens is het onderscheid in de drie fasen van de plastische 
krimp alleen bij cementpasta goed waar te nemen, bij mortel en 
beton valt hc1~ n a uwelijks of slechts af en toe op. De windsnel
heid blijkt steeds grote invloed t e hebben op de waarden van de 
plastische krimp, zoals tabel 4 aantoont. 

Tabel 4 - Invloed windsnelheid op plastische krimp (% ö ) 

~lindsnelheid l cementpasta [ 6] 
m/s 

0,1 

1 

4 

8 

1' 6 

7,4 

mortel 
( 1 : 3) 

0,6 

1 1 5 

3 ,2 

4,1 

r 7] I beton [2] 
omstandigheden 
(zie tabel 2) 
w N z2 

0,2 0,5 0,7 

0,4 1,2 1,8 

De soort cement blijkt dus grote invloed t e h e bben op de plasti
sche krimp van beton, zoals o ok uit fig. 19 blijkt waar vooral 
ook de krimpsnelheid sterk uiteenloopt. Voorts geven zandrijke 
graderingen ca 1,5 maal zo hoge plastische krimp als grindrijke 
graderingen. 

2,5 

.. . 2.0 
;! 

---f.·· tiJd in h r.o gerc..;>dkomm proff stu!; (.c:· 

Fig. 19 - Invloed cementsoort op de plastische krimp 
van beton [6 ] 

Tens lotte blijkt e r ook v e r b and t e b es taan t usse n de pla stische 
kr i mp en de ui t drogi ngskrimp van het betreffe nde v e rha rde beton. 
Naarma te d e eerstge noemde sterker t ot stand kan komen, blijkt de 
l aats tgeno e mde kle ine r te z ij n. In fig. 2 0 is d e same nha ng 
geschetst [~ tussen plastische krimp, waterverdamping van beton
specie, krimp van h et verharde b eton (na 24h ontkist6 tot 28 dagen 
onder wate r geplaatst en v e rvolgens 4 25 dagen b i j 2 0 C e n 50% RV) 
en h et g ewi chtsverl ies ( = waterve rlies ) van he t verharde beton 
(na 4 2 5 dagen) 



- 29 -

-------------- ------ ----- -

..! • 

.s 
n. 
.§ .... 
.lo! 

t 

0. 
E 

A 

I 

OI 

.~ 
11'1 

200 -~ 
® çewichtsverl i es van verhard beton 

I I 

"t: 
OJ 
> 

150 
1/l ..... ..c 
V 

100 
'ï 
OI 

0,7 

0.6 

t @ krimp van vcrhard beton 

--1 ! 
~-----~------~------~-------(1) p!c,-.tische kri,mp c~n de boven7ijcl~ van beton~~·eci~ / .... ---l·-- ------[ ----:-----

/ ----1--------.----~---- -!( 0 ptaoHO<he kc;mp oom 1 ~:c:jde van ~te::~<: 

!! //r~-- --- :: -~ 
11 

,_, @ wat~rverdnmping uit betonspecie in •t. van .g 
1:.,..." het oorspron~<etï;:- watergehalte I 10 ~ 

I i > 

"' -f o -~~~t!----~----~----~----~------~-----Jio t 
o 2 4 6 8 ~a 1~ I 

3 -

2 

1 

vertlom?ing5duur 111 h 

Fig. 20 - Effect van de verdampingsduur van betonspecie 
op eigenschappen van betonspecie en beton [~0] 

Uit fig. 20 blijkt dat juist in de periode dat de plastische 
krimp zich lineair ontwikkelt, zowel de reductie van krimp als 
van waterverlies van het verharde beton het meest toenemen. 
Voor proefstukken, die nog ongeveer 2h langer aan verdamping 
blootstaan - gedurende welke tijd de plastische krimp sterk ver
minderde en ongeveer verwaarloosbaar groot werd - namen reductie 
van krimp en waterverlies van het verharde beton nog steeds toe. 
Deze betrekkingen tussen verdamping en plastische krimp van beton
specie enerzijds en waterverlies en krimp van het verharde beton 
anderzijds bestonden voor alle bij dit onderzoek [101 gebruikte 
betonsamenstellingen (ce me ntgehalte 250 t/m 550 kg/m bij zetmaat 
15 cm) en klimaat condities (spe cietemperaturen 20 en 40°C$ RV 45 
en 30 %, windsne lheid S,5 m/s, soms nog inf r aroods traling 340 kcal/ 
m2h). De ze samenhang kan worde n verklaard uit d e structuurve ran
deringen \Tan de betonspecie tijdens de eerste verdampingsperiade: 

Zolang d e wate ruitstoting nog groter is dan de verdamping en het 
oppe rvlak van d e spec ie vochtig blijf t~ wordt practisch geen plas
tische krimp (en ook geen effect op het v e rharde beton) waargeno
men. 
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Wordt het specieoppervlak droog en gaat de verdamping van de 
specie verderï dan treedt een lineaire toename van de plas
tische krimp op die samenhangt met de constante verdampings
snelheid en de lage weerstand van de nog plastische specie 
tegen de krimpkrachten die de aanwezige capillaire waterka
naaltjes dichtdringen. Zo ontstaat een dichtere structuur met 
meer cementgel per eenheid van volume die zo de reductie van 

~ 

wate~rliesenkrimp van het verharde beton veroorzaken. 
Voortgezette verdamping na het plastische stadium van de specie, 
waarbij het beton wint aan sterkte en stijfheid tgv de hydrata
tie, resulteert in toeneming van inwendige spanningen, vooral 
tgv tegenwerkende effecten van toeslagkorrels. Overheersen deze 
spanningen de nog geringe hechting tussen mortel en toeslagma
teriaal of de geringe mortelsterkte, dan ontwikkelen zich inwen
dig microscheurtjes: gevonden werden bij alle onderzochte kli
maatcondities microscheurtjes tot max 10 mm lengte en max 0,6 mm 
breedte waarvan de richting loodrecht stond op de lengterichting 
van de proefstukken, terwijl ze zich bij voorkeur dicht onder het 
oppervlak bevonden (over de betondekking). Gedurende dit stadium 
wordt de max. waarde van de plastische krimp bereikt, hoewel de 
waterverdamping nog in practisch hetzelfde tempo doorgaat. 
Ook al meet men aan het oppervlak geen plastische krimp meer, 
inwendig worden de scheurtjes in de matrix door de verdamping 
toch groter en de specie tussen de scheurtjes verder verdicht. 
Op deze wijze wordt verdere krimpreductie van het verharde beton 
verklaard indien de verdampingsperiade van de betonspecie wordt 
voortgezet na het bereiken van de max waard e van de plastische 
krimp. 
Door de Cie werd ook vastgesteld dat de treksterkte van beton
specie tussen 3 en S~h ouderdom gemiddeld tweemaal zo groot was 
indien een windsne lheid van 8m/s was gehanteerd dan wanneer 
zonder wind was verhard. Voor de uittrekkracht, nodig om over 
10 cm lengte op halve diepte ingestorte staven uit betonplaten 
van 10 tot 30 cm dikte te trekken bleken de verschillen veelal 
nog groter terwijl juist voor de minder dikke platen (staven 
dichter bij de bovenzijde) de uittrekkrachten sterk opliepen. 
Deze waarnemingen kunnen dus door het hiervoor vermelde worden 
verklaard. 

Verdamping van water uit betonspecie veroorzaakt dus plastische 
krimp waarvan de waarde samenhangt met de gebruikte cementsoort 
en die aanleiding kan zijn voor scheurvorming van het niet ver
harde beton,op zijn vroegst ca 2h na storte n; voor de gemiddel
de Nederlandse omstandigheden echter over het algemeen ca 4h na 
storten. Wel kan deze verdamping als ze niet lang duur t een 
gunstig effect hebben op d e dichtheid van het beton en daarmede 
op de krimp (geringer) en de sterkte (hoger) van het betreffen
de beton na verharden. De plastische krimp kan worden vermin
derd door een filmvormende bedekking op het specieoppervlak te 
spuiten waardoor het eerste deel van de plastische krimp wordt 
verhinderd, di t heeft echter geen invloed op de verdere plas
tische krimp die het gevolg i s van de hydratatiereacties van 
het cement en die sterk kan varieren met de gebruikte cement
soort . 
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3.4 Deformatievermogen van niet verharde be~on 

Het rheologisch gedrag van cementpasta, mortel en betonspecie 
is in feite nog steeds een onopgelost probleem [11 t/m 14]. 
Van groot belang hierbij is te onderkennen dat de deformatie
snelheid invloed heeft op het deformatievermogen. Deze defor
matiesnelheid bereikt bij het sedimentatieproces grootte-
orden tot ca 2,5mm/h (bij een max sedimentatie van ca 6%~, 
bij de plastische krimp grootte-orden tot ca 4 mm/h (bij een 
max wa arde van ca.4%) .De grote moeilijkheid is nu dat om met 
deze deformatiesnelheden het deformat ievermogen te onderzoekei!, 
de hiervoor nodige tijd zo groot wordt dat de eigenschappen 
van de specie duidelijk veranderen. Zo blijkt bijv. bij een 
korte duur drukproef de breukstuik zich als functie van de ver
hardingstijd te wijzigen als in fig. 24 is aangegeven [15,16]. 
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Fig. 24 - Breukstuik als functie van de ouderdom van x beton [15] 

Nu is het uitvoeren van een korte duur drukproef nog wel te doen, 
een trekproef stuit echter op nog veel groter moeilijkheden; 
toch heeft men de indruk dat de treksterkte van niet verharde 
beton ongeveer 10 % van de druksterkte bedraagt, over de breuk
rek valt bij de korte duur trekproef echter nog weinig te zeg
gen. 

Wierig [15,16] gffiruikte nu een zeer oriqinele proef: van beton
platen 50 cm breed, 12 cm hoog en 160 cm lengte werd de bekis
ting zodanig opgebouwd dat zij- en onderbekisting zich onaf
hankelijk van elkaar konde n vervormen waarbij de plaat op drie 
steunpunten werd opgesteld. Het middelste steunpunt werd als 
functie v an de ouderdom d.m.v. een vijzel opgeheven (belasting
snelheid 12 ~~/h) tot een zichtbare scheur aan de bovenzijde 
werd waargenomen. Hierbij werd de pijl van de opbuiging (breuk
pijl) genoteerd (en ook omgerekend tot breukrek). 
F ig . 25 geeft d e resultaten. 
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Fig 25 - Breukpijl (fb) en breukrek (E) van op buiging belast 
beton als functie van de ouderdom [16]. 

De gebruikte betonsamenstelling was na lh ouderdom nog zo plas
tisch dat de plaat bij deze opstelling niet tot breuk kon wor
den gebracht. Na 2h was wel een meetbare breukvorming mogelijk 
(ca 2 mm) die na 4h terugliep tot ca 0,4 mm en na 6h zelfs tot 
ca 0,2 mm waarna deze weer opliep (gestippeld) en bij lOh weer 
practisch geen breuk mogelijk was doordat de plaat zich bij 
het opdrukken in het midden, van de randondersteuningen verhief. 
Bij verhindering hiervan blijkt (fig 25) de pijl en daarmee de 
breukrek toch op te lopen tot bij 28d ouderdom ca 0,12 %o breuk
rek wordt bereikt. 
Duidelijk blijkt dat tussen ca 4- en 8h ouderdom het niet verhar
de beton in een critiek stadium verkeert tav. het deformatie
vermogen waarbij een breukrek van de grootte-orde van ca 0,05%o 
bij deze proef en deze betonsamenstelling werd gevonden. 
Hoewel bij geringer deformatiesnelheid een grotere breukpijl 
(breukrek) mag worden verwacht, zal toch het totaalbeeld wel ge
lijk blijven, althans zijn er geen redenen aan te voeren dat 
dit anders zal verlopen. 

Verdere proeven van Wierig [15,16]tonen aan dat tov de curve van 
fig. 2 5 
- een lichte trekwapening de kritieke periode verkort (4-6h), 

de breukpijl iets vergroot; 
vergroting van de overspanning de kritieke periode iets naar 
rechts schuift (5-9h), de breukpijl niet beinvloedt; 
aanwezigheid van wind (6 m/s) de kritieke periode iets naar 
links schuift (3,5-8h), de breukpijl iets verkleint; 
regen de kritieke periode verkort (5-7h), de breukpijl iets 
vergroot ; 
opnieuw mengen van de specle na 2h, de kritieke periode duide
lijk naar links schuift (2-7h) de breukpijl niet verandert. 
lagere temperatuur (5 tov 20°C) de kritieke periode duidelijk 
verlengt (8-l6h), de breukpijl niet verandert. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat de kritieke periode waarin 
de potentiële Vérvorming van het nog niet verharde beton mini
maal is, samen zal vallen met de verschijnselen als plastische 
krimp (3.3) en temperatuurontwikkeling (3.2). 
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De sedimentatie zal reeds achter de rug zijn voordat de kritische 
per~ode tav het deformatievermogen optreedt. De waarden voor de 
breukrek zijn afhankelijk van de deformatiesnelheid en de door 
Wierig gevonden waarden lenen zich er dan ook niet toe in ver
band te worden gebracht met de optredende waarden van bijv. de 
plastische krimp. Immers bij deze 3 à 5 malen kleinere defor
matiesnelheden zal de relaxatie een grotere rol spelen en gro
tere breukrekl~cn mogelijk maken dan door Wierig werden gevonden. 
Verwacht mag echter worden dat ook bij andere deformatiesnelheden 
het beeld analoog zal blijven en een kritieke periode van mini
maal deformatievermogen samenvalt met de periode van plastische 
krimp. 
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Hoofdstuk 4 

Conclusie 

Onder auspicieën van CURCieB7 werq als vervolg op CDR
rapport 32 "Technologische invloeden op de scheurvorming 
van beton" onderzoek verricht naar het optreden van scheu
ren in niet verhard gewapend beton. De scheurvorming werd 
daartoe onderzocht van een groot aantal gewapend betonpla
ten van variërende afmetingen (dikten bijv. 10, 15, 20 en 
30 crn.)deRkvariërende betondekking op wapeningstaven 
~12rnrn (he ~ng = 0,07 ~ot 0,50) oog e 

- Uit de in hoofdstuk 1 gegeven analyse van het probleem 
blijkt dat als oorzaken van scheurvorming vooral in aan
merking kome n s e dimentatie, temperatuurgradiënten in de 
specie onder invloed van hydratatiewarmteontwikkeling 
van het cernent enerzijds en klimaatcondities anderzijds, 
en plastische krimp. Deze oorzaken dienen dan in verband 
te worden gebracht met het deformatievermogen van het 
verhardende beton. 

- Als variaties in betonsamenstelling werden in het onder
zoek opgenomen variaties in cernentsoort (pc en he) , 
cernentgehalte (ca. 300 en 375 kg.Jm3), fijnheidsmodules 
(5,14 en 4,69) en zodanige~ factoren dat zetrnaten van 
1-3 cm. en 13-16 cm. werdencverkregen. ~ls specietempera
tuur werden gekozen lO, 15, 20 en 32 c C met als bijbeho
rende klimaatcon~ities resp. 5°C/80%RV, 20°C/40%RV, 
22°C/40%RV en 30°C/35%RV. 
Bij de meeste p roeven we rden twee windsnelheden aangehou
den, t e weten gee n wind (0,1 m/& en e en snelheid van 8 rn/§ 
( ca. 30 krn/h) ) . 

- De ge~onstateerde scheurvorming in de gewapend betonpla
t en bleek volgens hoofdstuk 2 van ernstige aard te zijn en, 
onafhankelijk van betonsamenstelling en omstandigheden, 
hoofdzakelijk plaa ts te vinde n ongeveer boven de wapening
staven e n volgens dezelfde r ichting - hetzij als lange 
scheure n, hetzij a ls een aaneenschakeling van kleine 
scheurtjes volgens deze richting. 
Deze scheurvorming boven getwageR~ng traddechter alleen 
op, bij verhoudingen van betonhe ~ g (= -H) ~ 0,3. 

. e on oog e d 
Het blee k clàarbij è.at in dit gebied, vanaf h "' 0,2 met 
toenemende ~ -ve rhouding, zowel scheurdiepte als scheur
wijdte a f nemen (resp. van gelijk aan d tot ca. O,ld en 
vari ca. 0,5 mrn. tot ca. 0,1 mm . ) 
De aanwe z igheid van wind leidde tot ernstiger scheurvorming, 
terwijl d e zijkanten van het beton na entkisten ook steeds 
een mot t ig karakter vertoonde n. 
Bij he t uitbreken van de s tav e n uit het (verharde) beton 
bleek dat voo r alle betonsame nstell i ngen holten t ussen 
onde rz i jde wape n i ng en beton voorkwame n, waarvan de pijl 
echter kleiner wordt met toenemende betondekking. Dit 
hangt dus duidelijk samen me t geringer sedirnentatiehoogte. 
Deze hol ten moeten to t verminde rde aanhechting tussen 
staal e n be t on leiden en komen zelfs nog voor bi j gewapend 
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betonplaten van 10 cm. dikte (zetmaat 13 cm.) en sedimenta
tiehoogten onder . de staven van 55 mm. Uit het onderzoek 
blijkt het gewenst art. 703 van de VB '74 dl. A aan deze 
resultaten aan te passen. Volgens dit art. wordt nl. met 
gereduceerde hechting ~ rekening gehouden als de aslijn 
van de stav8n meer dan 200 mm. boven de bodem van de be
kisting is gelegen. 

- In hoofdstuk 3 worden de mogelijke oorzaken van scheurvor
ming, afgeleid in hoofdstuk 1, nader behandeld, te weten 
sedimentatie, temperatuurgradiänten, plastische krimp en 
deformatievermogen van nog niet verharde beton. 

- Het sedimentatieproces bleek een bepaalde systematiek te 
bezitten die in fig. 13 is aangegeven. Hieruit volgt bijv. 
dat bij gebruik van ca. 300 kg. cement/m3 beton en ~ fac
toren/ 0,47 de sedimentatietijd in min de groottee 
orde heeft van een vierde van de hoogte in mm. 
Dit betekent ook dat ~s boven wapeningstaven de sedimenta
tie is gestopt deze mast de wapening nog doorqaat met 
praktisch de oorspronkelijke snelheid (tot ca. 3 mm./h). 
De hierdoor· veroorzaakte ochuitspanningen kunnen scheuren 
doen ontstaan in betonspecies die vooral vallen in consis-· 
tentiegebied 3 (zetmaat 80 tot 1% mm. volgens art. 6037, 
dl. A. VB l974), maar ook nog wel bij een hulpplastische 
consistentie (zetmaat 20 tot 8 mm.) Een verdere bepalende 
randvoorwaarde blijkt het tijdstip van ontstaan van de 
scheuren te zijn. Indien dit tijdstip nl. valt binnen 
ca. 2 h na storten zal sedimentatie met zeer grote waar
schijnlijkheid als oorzaak kunnen worden aangewezen. 
Overigens bleek dat klimaatcondities, voor zover onderzocht, 
weinig invloed hebben oo.hettsedimentatieproces. De speci-
f . k d' t' ( securnen at1e ) d t b'. 1e. e se 1menta 1e b t . h t wor t gro er lJ e onspec1e oog e 
lageré fijnheids~odules van het toeslagmengsel, onafhanke
lijk van cementsoort en zetmaat. Wel leidt gebruik van he 
tot iets grotere sedimentatie dan pc. De zetmaat heeft 
echter de grootste invloed en daarmee de ~ factor. 
De sedimentatie kan dan ook worden uitged~ukt als functie w w van de- factor (vanaf ca. 0,47). Hoe groter dus de-
factor cdes te waarschijnlijker de oorzaak sedimentatie 
Verantwoordelijk kan worden geacht voor het ontstaan van 
scheuren in pas gestort beton op tijdstippen binnen 2h 
na storten. 

- Als effect van temperatuurontwikkelingen in het verharden
de beton treden als functie van de tijd variërende tempera
tuurgradiënten op over de hoogte van de specie. 
Het blijkt dat deze gradiënten tussen hart specie en het 
niveau op ca. l cm. onder het stortvlak van de specie veel 
geringer zijn dan de gradiënten tussen dit laatstgenoemde 
niveau en het stortvlak (zie fig. 16). Daar bij tempera
tuurverhoging drukspanningen ontstaan zullen temperatuur
verschillen onder deze omstandigheden niet tot scheuren 
leiden. 
Anders is dit evenwel bij afkoeling omdat dan trekspannin
gen ontstaan die tot scheurvorming kunnen bijdragen. Afkoe
li.ng kar. bijv. ontstaan door grote wînctsnelheden waarbij de 
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verdamping van water uit het betonoppervlak tot afkoeling 
aanleiding geeft. Onder "zomerse" omstandigheden werd dit 
verschijnsel geconstateerd in het tijdvak tussen 5 en 25 h 
na storten, waarbij de temperatuur 1 cm. onder het stort
vlak enkele graden celcius hoger was dan t.p.v. het stort
vlak. Onder "winterse" omstandigheden was dit verschil veel 
groter nl. ca. 8°C direct na storten, s0 c na ca. Sh en 
3°C na 50h. In dit laatste geval is echter de uitzettings
co~ffici~nt van water, die de vormverandering van het be
ton grotendeels bepaalt, ca acht malen lager dan bij de 
zomerse condities. 
Onder deze laatstgenoemde condities kan de specifieke leng
teverandering dan worden berekend op een 0,2 o;oobij de 
winterse condities op max. ca. 0,1 Ojoo• 
Hoewel deze waarden op zich genomen niet hoog genoeg ZlJn 
om tot scheurvorming te leiden, kunnen ze wel een bijdrage 
leveren en andere effecten (sedimentatie, plastische krimp) 
zodanig versterken dat toch scheuren ontstaan. Ook af-
koeling in de zomer t.g.v. bijv. nabehandeling met ~oud 
water en regenbuien al of niet tijdens onweersbuien kunnen 
dus eveneens een bijdrage tot scheurvorming geven. 
De hierdoor ontstane scheuren zullen echter niet dieper 
gaan dan enige c~, tenzij combinatie met andere oorzaken 
de scheurtjes verder doet verdiepen. 

- Tijdens de uitvoering van de eerste proeven t.a.v. de 
plastische krimp kwamen zoveel gegevens hierover beschik
baar van buitenlandse onderzoekingen dat het eigen onder
zoek hiernaar werd gestopt. Het blijkt dat bij metingen 
aan cementpasLa en mortel, en soms ook aan betonspecie 
kunnen worden onderscheiden: een eerste krimp, en vervol
gens enige zwelling die weer vrij abrupt overgaat in een 
tweede krim~; bij -betonspecie is de overgang tussen 
eerste en tweede krimp meestal niet te onderkennen. Het 
eerste deel van de krimp wordt vooral veroorzaakt door 
capillaire spanningen als gevolg van verdere uitdroging na 
verdampen van het uitgestoten water tijdens sedimentatie. 
Het klimaat is hier dus van groot belang. Hoe lager de RV 
van de lucht en hoe hoger de windsnelheid en lucht-tempe
ratuur zijn, des te groter deze eerste krimp en dus ook 
de krimpsnelheid in deze fase. Het aanbrengen van een goe
de filmvormende bedekking (curing compound, anti-évaporant) 
kan de plastische krimp in deze fase sterk verminderen. 
De daaropvolgende zwelling en tweede krimp hangen echter 
samen met het verloop van de hydratatie van het cement 
en kunnen alleen worden beïnvloed door de keuze van de 
cementsoort; vooral gaat het hierbij dan om de krimpsnel
heid (zie fig. 19). Door de opvolging van zwelling naar 
(hoge) krimpsnelheden ontstaan microscheurtjes t.p.v. 
grensvlakken van toeslagkorrels (hechtscheurtjes). 
Vooral bij opvolgende betonstorten boven elkaar zouden 
plaatselijk hoge schuifpenningen ontstaan die weer nieuwe 
hechtscheurtje s doen ontstaan die gericht zijn en zich 
bijeenvoegen tot macroscheuren die wel een bepaalde zelfde 
richting hebben doch niet aaneengesloten verlopen maar 
verspringend. 
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Dit beeld werd inderdaad veelvuldig bij de onderzochte 
betonplaten gevonden, vooral bij de grotere dekkingen. 
In de literatuur wordt deze vorm van scheuren vooral ge
meld bij betonwegen en vliegvelden. 
Plastische krimp blijkt ook van invloed te zijn op de vcrhacdings
krimp en de sterkte van verhard beton. 
6o~ang de wateruitstoting t.g.v. sedimentatie nog groter 
is dan de verdamping aan het oppervlak en dit laatste nog 
met water is bedekt, treedt praktisch nog geen pl.astische 
krimp op en wordt ook geen effect waargenomen op het ver
harde beton. Wordt het oppervlak droog en gaat de verdam
ping verder dan begint de plastische krimp (lineair toene
mend met de tijd, samenhangend met constante· verdampings
snelheid) en worden door de ontstane capillaire spanningen 
de bleeding )gmaaltjes di.cht gedrukt: er ontstaat een 
dichtere struktuur met meer cementgel per eenheid van 
volume. Deze verklaart ~r het verharde beton de dan ge
ringere verhardingskrimp en soms hogere sterkte. Voortge
zette verdamping resulteert in toeneroende inwendige span
ningen nu leidend tot microscheurtjes direkt onder het 
stortvlak (het gebied van de betondekking) terwijl tussen 
de scheurtjes het beton een dichtere struktuur verkrijgt; 
in dit stadium wordt de max. waarde van de plastische 
krimp bereikt doch gaat de waterverdamping nog gewoon door 
en vertoont het verharde beton toenemende krimpreductie 
die aanhoudt als de verdampingsperiade van het verhardendec 
beton wordt voortgezet na het bereiken van de max. plas
tische krimp. 
Verdamping van water uit betonspecie veroorzaakt dus plas
tische krimp waarvan de waarde samenhangt met de gebruikte 
cernentsoort en die aanleiding kan zijn tot schadevorming 
in het verhardendbeton nadat sedimentatie heeft plaats ge
vonden d ow.z. op zijn vroegst ca. 2h na storten. Voor de 
gemiddelde Nederlandse omstandigheden zal scheurvorming 
t.g.v. plastische krimp echter over het algemeen vanaf 
ca. 4h na storten optreden. Als de verdamping niet te lang 
duurt kan deze dus een gunstig effect hebben op de dicht
heid van het beton en daarmede op de krimp (geringer) en 
de sterkte (hoger) van het betreffende beton na verharden. 
Het risico van scheurvorming is echter groot en het verdient 
voorkeur het eerste deel van de plastische krimp te vermin
deren door het aanbrengen van een filmvormende afdekking 
van de betonspecie direct na het storten. Deze afdekking 
heeft echter geen invloed op het tweede deel van de plas
tische krimp die het gevolg is van de hvçiratatiereacties 
van het cernent en sterk kan variëren met de gebruikte ce
mentsoort. 

- Het deformatievermoge n van het verhardend beton t.a.v. de 
hiervoor behandelde verschijnselen blijkt zeer moeilijk 
vast te stellen door de geringe deforrnatiesnelheden(ca~ 
5 rnrn./h) die verschijnselen als sedimentatie en plastische 
krimp vertonen. Een oriënterende indruk hierover kan ech
ter worden verkrege n uit h e t o nde rzoek, verricht door 
Wierig (21, 22) die de breukrek van verhardend beton be
paalde m.b.v. een op d rie steunpunten opgelegde plaat 
waarbij onder- en z ijbekistins t .o.v. elkaar vrij beweeg
baar waren en waarbij het midden steunpunt met een snelheid 
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van 12mm/h omhoog werd gevijzeld. Gemeten werd de pijl van 
de doorbuiging op het ogenblik dat de eerste scheur ont
stond. Daarbij bleek dat na een aanvankelijk zeer groc ~ : 

deformati8 vermogen er een kritieke periode van ca. 5 tot 
lOh na storten optreedt waarin de breukrek minimaal is en 
ca. de helft bedraagt van die bij 28 dagen ouderdom 
(0,12°/oo). Er is dus een kritiek stadium waarin de poten
tiele aeformatiemogelijkhe id van het verhardendebeton mini
maal is en het risico t.a.v. scheurvorming maximaal. 
Uitdroging blijkt de breukrek nog iets te verlagen en de 
kritieke periode te verschuiven i~ de richting van gerin
ger ouderdom. Lagere temperatuur verschuift deze periode 
juist naar hoger ouderdom. Deze kritieke periode treedt 
•(dus na de sedimentatieperiode op) en komt juist ongeveer 
overeen met de periode waarin de plastische krimp optreedt. 

- Resumerende zal scheurvorming in verhardend gewapend beton 
zich veelal uiten in scheuren die de richting van de wape
ning ongeveer volgen eg ~ooral optreden boven die wape
ningstaven waarvan de betKl~g t . ~ 0,2 bedraagt. De oor-e on oog e 
zaak hangt samen met het tijdstip van ontstaan. Indien dit 
binnen de periode van 2 à 3h na storten gebeurt zal de 
oorzaak vooral te wijten zijn aan sedimentatie als de spe
cie een zetmaat groter dan ca. 5 mm. vertoont. Indien de 
scheurvorming niet binnen 3 à 4h na storten plaats vindt, 
zal, onafhankelijk van de betonsamenste ll i n g, plastische 
krimp de hoofdoorzaak zijn. Ook indien de verdamping van 
water uit de betonspecie wordt tegengegaan kan toch, samen
hangend met de cementsoort, scheurvorming door laatstge
noemde oorzaak optreden. 
Temperatuurgradi~nten kunnen , vooral onder zomerse condi
ties, aan deze scheurvorming bijdragen. Juist ook in de 
periode van ca. 5 totlOh na storten heeft verhardend beton 
een minimaal deformatievermogen. 
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