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Toeslagmateriaal

Verroest!
Somsootstaan,
na verloop van tijd kleine roestplekjes inhetbetonoppervlak.Vooral op verticale vlakken levert dit lelijke
vlekken op doordat het roestwater over het betonoppervlak uitloopt.
Deze zijn vo()ral storend in schoon-betonoppervlakken. Dat het hier
l,JitshJitendom esthetische schade gaat en de duurzaamheid absoluut
niet io het geding is, is een schrale troost. Bij schoon beton zijn dit
soort vlekken eigenlijk niet acceptabel. In deze Bet 0 n i e k kijken we
naar de mogelijke oorzaken van deze roestuitbloeiingen. Kunnen we ze
e.igenlijk wel voorkomen en hoe kunnen we eenmaal ontstane vlekken
het beste verwijderen?

Iedere betontechnoloog is wel eens geconfronteerd
met schade door roestuitbloeiingen in betonoppervlakken, Meestal ontstaan ze vanuit een kleine kern
ter grootte van enkele millimeters. Op horizontale
vlakken blijft de verkleuring doorgaans beperkt tot
maximaal enkele centimeters. Op verticale vlakken
kunnen behoorlijk grote. uitwaaierende verkleuringen ontstaan, doordat het roestwater over het betonoppervlak uitloopt. Ter plaatse van de 'kern'zien
we soms kleine pop-outs: kleine schilfertjes die van
het oppervlak worden weggedrukt.
De diepte tot waarop we de aantasting aantreffen,
is gering: meestal enkele millimeters. Na het storten
van het beton kan het enkele weken tot maanden
duren voordat :de eerste roestuitbloeiingen zichtbaar worden.

kniprestjes van het vlechtijzer de boosdoener.
In veel gevallen zit de oorzaak echter in het
toeslagmateriaal. De boosdoener is meestal een
verontreiniging met ijzerverbindingen.
Bij de keuring van het toeslagmateriaal volgens de
normen voldoet het materiaal echter aan alle gestelde eisen. Kennelijk hebben we hier te maken
met een vorm van verontreiniging die weliswaar
schade oplevert, maar die met de keuring volgens
de bestaande normen niet wordt aangetoond.
Ook is de verontreiniging niet gemakkelijk toe te
schrijven aan een bepaalde herkomst ofwinplaats
van het toeslagmateriaal. Er zijn schadegevallen
bekend van beton gemaakt met riviermateriaal, met
toeslagmateriaal uit zee en met toeslagmateriaal
uit landwinningen.

Het schadefenomeen is niet nieuw, maar lijkt zich
nu en dan plotseling in grotere omvang te manifesteren. Een enkele keer is het slordig omgaan met

In deze Bet 0 n i e k proberen we achter de oorzaak van de schade te komen. Welke verontreinigingen spelen hierbij precies een rol en hoe verloopt
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het schademechanisme? Kunnen we de schade voorkomen ofverminderen? Zijn er wellicht keuringsmethoden waarmee de betreffende verontreinigingen kunnen worden aangetoond? Ten slotte kijken
we naar de mogelijkheden om eenmaal opgetreden
schade zo blijvend mogelijk te herstellen.

van de verontreiniging met name op het achterhalen van het schademechanisme. Daarbij is gekeken
naar de kern van de roestuitbloeiingen om er achter te komen wat de oorzaak is en met welke verontreiniging we te maken hebben. Ook is onderzocht uit welke reactieproducten de bruine verkleuring bestaat.

Onderzoek
Aangetroffen verontreinigingen

·e afgelopen jaren hebben enkele laboratoria
derzoek uitgevoerd aan schadegevallen. Dat
ft veel nieuwe kennis opgeleverd. Interessant is
de verschillende laboratoria soms ook geheel
verschillende analysetechnieken hebben toegepast.
Door niet één, maar verschillende technieken te
gebruiken, kan een beter beeld van de oorzaak van
de schade gevormd worden. We zetten de technieken hieronder nog eens op een rijtje.

In alle gevallen zijn in de kern ijzerverbindingen
aangetroffen. Meestal ging het om ijzersulfiden, bijvoorbeeld pyriet (FeSz). De vlek rondom de kern
bestaat uit de oxidatieproducten van ijzerverbindingen, roest in gewoon Nederlands. De mineralogische verzamelnaam hiervoor is limoniet en het is
een mengsel van ijzeroxiden en -hydroxiden met
wisselende hoeveelheden kristalwater (zie kader op
blz. 3).

Optische technieken, bijvoorbeeld (stereo)microscopie, liggen het meest voor de hand. Zo wordt bij
petrografisch onderzoek aan geprepareerde slijpplaatjes veel gebruikgemaakt van polarisatiemicroscopie of in mindere mate van fluorescentie-microscopie (zie Bet 0 n ie k 7/23 en 11/3). Een forse
(vergrotings)stap verder gaat de electrenenmicroscopie. Hiermee kunnen zeer hoge vergrotingen
worden bereikt. De gebruikte elektronenmicroscopen waren ook uitgerust met een micro-analyse systeem. Met deze microscopietechniek kan zeer
lokaal (op micron-schaal) de morfologie en chemischesamenstelling van de schadekern en de reactieproducten (de bruine uitbloeiingen) onderzocht
worden. Een geheel andere techniek is röntgendiffractie, waarmee bij voldoende materiaal de mineralogische samenstelling van de kernen kan worden
vastgesteld.

In enkele gevallen werd in de kernen alleen limoniet aangetroffen. Dit kan worden verklaard door
volledige oxidatie van het oorspronkelijk aanwezige
ijzersulfide. Echter, er zijn aanwijzingen dat roestvlekken ook kunnen ontstaan wanneer het toeslagmateriaal alleen limoniet en geen ijzersulfide
bevat. Dit is onderwerp van nog lopend onderzoek
In deze Bet 0 n i e k concentreren wij ons op de
ijzersulfiden als schadebronnen.

Daarnaast is in enkele gevallen aanvullend chemisch onderzoek uitgevoerd met andere technieken (zoals röntgenfluorescentie en nat-chemische
analyse) om bijvoorbeeld de gehaltes aan ijzerverbindingen in het toeslagmateriaal vast te stellen.
In alle gevallen werden voor het onderzoek monsters genomen uit de kern van de schadeplaats.
Het onderzoek richtte zich naast het achterhalen

Toeslagmateriaal verontreinigd met ijzerverbindingen.
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Oxidatie-reacties van ijzersulfiden

Verontreinigingen in toeslagmateriaal
die vlekken kunnen veroorzaken

In aanwezigheid van zuurstof en waterkunnen ijzersulfiden
oxideren. De oxidatieverloopt in een aantal deelstappen, die

Uit onderzoek blijkt dat de volgende bestanddelen verdacht zijn:

hieronder voorFeS2 (pyriet, markasiet) zijn uitgewerkt:

• ijzerslakken - of ertsen. Het zijn restproducten van de staalin-

2 FeS2 + 702 + 2

2 FeS04 + 2 H2S04

dustrieen werden in het verleden in zeegestort. Ze kunnen,

12FeS04 + 3 02 + 6 H20

net als ijzerschroot (spijkers e.d.), via magneetscheiding gro-

2fe(OH)3 + 3 H2S04
De totale reactie is als volgt:

4

+ 4 Fe(OH)3

+6

tendeels worden verwijderd;

4 FeS2 + 15°2 + 14

• kool, hout (gefossiliseerd). Kool en hout zijn relatieflichte

Voor pyrrhotien

(1)
(2)
(3)

4 Fe(OH)3
H2S04
(4)
gelden vergelijkbare reacties. Het belang-

bestanddelen en kunnen bij de winning met behulpvan een

rijksteverschil is dat daarbijminder zwavelzuurwordt

zogeheten onthoutingsinstallatie grotendeels worden verwij-

gevormd als bij oxidatievan

en markasiet.

derd.Hout kan echterin meerof minderemate versteend
zijn, waardoor de dichtheid toeneemt. In dat geval wordthet
niet meerdoor de onthoutingsinstallatie verwijderd;

Pop-outs
Bij bovenstaand reactieschema is het volgende op te merken:
dooroxidatieontstaat Fe(OH)3 of onvoldoende beschikbaarheid van water limoniet
n
Deze verbindingen worden normaliteraangeduidals 'roest' en zijn verantwoordelijk
voor de bruine verkleuring op betonoppervlakken. Bij de oxida-

• glauconiet. Dit is eenijzerhoudend (Fe 2+), groenkleimineraal.
Bij oxidatievan het ijzerkan eengroene verkleuring optreden.
• fragmentenvan zeeruiteenlopende gesteentes met ingesloten
limoniet enjofijzersulfiden (bijvoorbeeld pyriet);

tie ontstaat tevens zwavelzuur, hetgeen tot een verlaging leidt
van de pH in betonrondomde ijzersulfide-houdende aggrega-

ten. Dit zwavelzuur kan reageren met kalksteen in het toeslag• 'zwaremineraal'- zanden: fijnerekorrelgroepen bestaande

materiaalof met het Ca(OH)2' dat bij de hydratatievan cement

uit mineralen met eensoortelijke massa die aanzienlijkhoger

ontstaat, tot expansieve sulfaten, zoals gips en ettringiet.

is dan die van zand engrind. Deze zwaremineralen bestaan

Hierdoor kunnen lokaalpop-outs ontstaan.

ondermeeruit ijzersulfiden, ijzeroxiden of okerzandsteen
(door limonietaaneengekitte zandkorrels).
Bij de onderzochte gevallen kon het merendeel van de schade
wordentoegewezen aan gesteentefragmenten met ingesloten
ijzersulfide enjoflimoniet en aan 'zware'mineraalzanden met
ijzerverbindingen in geconcentreerde vorm.In minderemate
werdook limoniet·enjofijzersulfide bevattendfossiel hout aangetroffen.

Pop-out en roestuitbloeiïng aan de bovenzijde van eenwand.

Het is opvallend dat de ijzersulfiden vaak als kleine

amorfijzersulfide. De oxidatiesnelheid neemt in
deze volgorde toe. Pyriet en markasiet hebben beide
de samenstelling FeSz' maar verschillen in kristal-

insluiting in de toeslagkorrels worden aangetroffen. Ook gefossiliseerd hout kan kleine ijzersulfidedeeltjes bevatten. Dit maakt het 'verontreinigde'
toeslagmateriaal moeilijk 'herkenbaar' (zie ook
kader hierboven).

structuur. Pyrrhotien heeft de samenstelling Fe7S S'
Pyriet komt in de natuur het meest voor. Bij een
kristallijne structuur zitten de moleculen netjes in
een kristalrooster. Bij een amorfe structuur ont-

IJzersulfiden kunnen in verschillende vormen in
'het toeslagmateriaal voorkomen: als de kristallijne
mineralen pyriet, markasiet of pyrrhotien en als

breekt diestrakke ordening en is er sprake van
meer 'wanorde'. Amorfe materialen zijn hierdoor
reactiever.

e ton jek mei 2000

3

Betontechnologische
invloedsfactoren

hoogovencementbeton meer op. Ook de kwaliteit
van de nabehandeling kan hierbij een rol spelen.
Het is bekend dat hoogovencement hiervoor wat
gevoeliger is dan portlandcement. Het is tot op dit
moment nog niet gelukt om dit aan te tonen, bijvoorbeeld via een vergelijkend onderzoek met verschillende cementsoorten.

ewel ijzersulfiden in toeslagmateriaal meestal de
n van schade vormen, wordt de omvang van de
behalve door de reactiviteit van deze sulfiden
ook nog door een aantal andere factoren bepaald.
Voor de reactie zijn om te beginnen zuurstof en
water nodig. De snelheid waarmee vocht en zuurstof
kunnen toetreden, heeft dus invloed op de mate en
de snelheid waarmee de schade zich manifesteert.
Een dichter beton zal daarom minder schade vertonen. Ook zal de schade zich pas in een (veel)later
stadium manifesteren. Een dichter beton kunnen we
maken door de juiste betontechnologische.maatregelen te treffen: een goede korrelopbouw, een lage
water-cementfactor enzovoort. Voor deze schade, die
zich vooral aan het betonoppervlak manifesteert,
zijn in het bijzonder ook de kwaliteit van de
verwerldng en nabehandeling van groot belang.

Herstel/reparatie van
aangetaste oppervlakken
Roestschade heeft geen consequenties voor de constructieve eigenschappen van beton. Het is puur
esthetisch van aard. Daarom is het alleen bij betonoppervlakken die in het zicht blijven van belang.
Het kan bij schoon beton als zeer storend ervaren
worden en herstel is daarbij in veel gevallen
gewenst. Het is bekend dat de schade alleen dicht
aan het betonoppervlak optreedt. Alleen daar is voldoende aanbod van water en zuurstof. Het aantal
schadeplaatsen zal na enige tijd dan ook nauwelijks
meer toenemen. Herstel van aangetaste plaatsen is
mogelijk door de kern die de verkleuring veroorzaakt te verwijderen, bijvoorbeeld met hoge waterdruk of uitboren. Vervolgens dient het ontstane gat

Ook de keuze van de cementsoort zou een rol kunnen spelen. In de praktijk lijkt het schadebeeld zich
in beton met hoogovencement wat nadrukkelijker
te manifesteren. Mogelijk vallen de verldeuringen
op de egalere, lichtergeldeurde oppervlakken van

Roestuitbloeiïngen op eenwand. Hetroestwater is langs het verticale betonoppervlak naar beneden gelopen,
waardoor de vlek is uitgewaaierd.
Bet 0 n i e k mei 2000
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Bepaling van de vlekkenindex volgens
NEN 5923 in hoofdlijnen.

te worden opgevuld met een reparatiemortel. Het
reinigen van het veel grotere, door roestwater verkleurde betonoppervlak vergt intensieve reinigingstechnieken, bijvoorbeeld met hoge druk of chemicaliën. Het betonoppervlak zal daardoor wat worden 'aangevreten' en daarna vaak visueel enigszins
afwijken van de rest van het betonoppervlak.

De methode, beschreven in NEN5923 bepaaltin principe het

gehalteaan oplosbare ijzer- en vanadiumverbindingen.
Twee gedroogde porties(100 g) van het toeslagmateriaal worden
elk in een rondbakjevanfiltreerpapier gelegd, waarna het
bakje dichtgevouwen wordt. De tweebakjesworden op elkaar
gestapeld en in eenzogenoemd kaasdoek gewikkeld. Ditgeheel
wordtvervolgens verzadigd met gedemineraliseerd water en ver-

Keuring van toeslagmateriaal

volgens gedurende 16 uur blootgesteld aan stoombij atmosferi-

sche druk. Eerst worden hierbij de zouten opgelost, die vervol-

Ie in Nederland in beton toegepaste
en moeten voldoen aan een reeks eisen. Deze
zijn vastgelegd in de norm NEN 5905:
'Toeslagmaterialen voor beton. Materialen met een
volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 ' . De
manier waarop die eigenschappen moeten worden
bepaald, is vastgelegd in beproevingsnormen.
In NEN 5905 zijn voor toeslagmateriaal, bestemd
voor schoon beton, aanvullende eisen gesteld aan
de mate van verontreiniging met vlekkenveroorzakende ijzer- en vanadiumverbindingen. Aan toeslagmateriaal voor 'normaal' constructiefbeton worden
deze eisen niet gesteld. De beproevingsmethode is
beschreven in NEN 5923. 'Toeslagmaterialen voor
beton. Bepaling van de aanwezigheid van vlekkenveroorzakende ijzer (Fe}en vanadium (V) verbindingen' (zie ook kader hiernaast).

gensin hetfiltreerpapierbelanden. Door blootstelling aan
stoomworden dezeoplosbare
onoplosbare

enV-zouten geoxideerd tot

en V-zouten. Deze wordenalsvlekkenzicht-

baar. Hiernawordthet toeslagmateriaal verwijderd en beidefiltreerpapieren afgespoeld met demi-water. Na drogingwordt de
mate van vlekvorming visueel geclassificeerd aan de hand van
in de norm opgenomen vlekkenbeelden.
Deze vlekkenbeelden worden vastgelegd in eenzogenoemde vlekkenindex (VI). De vlekkenindex kan waardenhebben tussen 0
(geen vlekvorming) en 100 (zeer sterkevlekvorming). Zieafbeeldingenin NEN5923.
Voor schoon betonmag de vlekkenindex niet meerdan 20 (zeer
lichte vlekvorming) bedragen volgens NEN 5905.
Indien de VI 60,moet tevenshet gehalteaan de op hetfiltreerpapier neergeslagen ijzer- en vanadiumverbindingen met
behulpvan nat-chemische methoden bepaaldworden.

Roestuitbloeiïngen in straattegels. Ophorizontale oppervlakken waaieren de vlekkenminder uit.
e ton i e k mei 2000
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Alternatieve methoden

ren.Met dezemethodeis het mogelijk om reactiefijzeren dus

Een oriënterende studie naar alternatieve methoden heeft twee

ijzersulfiden aan te tonen.

methodenopgeleverd die bruikbaar lijken. Ze zijn nog niet uitvoerig getest voorde beoordeling van toeslagmaterialen. Het

Dekleurreactie maakt het ookmogelijk om eenkwantitatieve

zijn dus nog slechts 'mogelijke alternatieven'. Voor beidemethodengeldt dat Fe 2+ eerstin oplossing gebracht moetworden met

optiewordttot nu toeniet gebruikt, maar is bekend in de analy-

bepaling uit te voeren met behulp vanfotospectrometrie. Deze

eenzure oplossing en dat er vervolgens eenkleurreactie optreedt

tische chemie. Metdeze methodes kunnenvolgens de literatuur

met een organisch reagens.

zeerlagegehaltes aan Fe2+ in wateraangetoond worden. De geva-

De eerste methodewordtin ons land op dit moment al op

gensdient dan ook bij voorkeur in eenzuurkast plaatste vinden.

renklasse van bipyridine is:schadelijk. Hetwerken met dit reabeperkte schaal gebruikt en werkt met eenbufferoplossing van
natriumcitraat en citroenzuur in combinatie met a-bipyridine

Detweede geschikte methodewerkt met orth01enantroline

als reagens. Het is
standaardmethode uit de analytische chemie om reactiefijzer(Fe 2+) aan te tonen. Een portie

alsreagens. Van orth01enantroline zijn in de literatuur geengezondheidsrisico's bekend. Wellicht is dit van de

toeslagmateriaal wordtin de testvloeistof ondergedompeld. Bij

verschillende bestudeerde alternatieve methodieken de meest
geschikte. Deaanwezigheid van Fe 3+ heeftgeenverstorend effect.

aanwezigheid van reactiefijzerontstaat eendieprode uitbloeiing ter plekkevan de ijzerhoudende deeltjes en verkleurt de testvloeistofvan kleurloos naar rozetot rood.

Deze methode is makkelijkuitvoerbaar: naast het reagens is
alleen nog een bufferoplossing noodzakelijk. Verder is ookdeze

Demethodeberustop het volgende principe. Het aanwezige

methode. Ten opzichte van de laatstgenoemde methode is het

methode zeergevoelig voor

vergelijkbaar met de bipyridine-

reactiefijzer (Fe 2+) wordt in de zure bufferoplossing in oplossing

voordeel dat de kleurreactie veel sneller optreedt. Er ontstaat

gebracht. DeFe 2+-ionen vormenvervolgens met het bipyridine

eenrodeverkleuring doorcomplexvorming. Een kwantitatieve

een tweewaardig kation (Fe(CsH4N}2}2+. Dit kation is verantwoordelijk voorde dieprode verkleuring. Fe 3+ reageert niet met

en ookbeteruitvoerbaar dan met bipyridine. Deze methode is

bepalingmet behulpvan fotospectrometrie is zeergoedmogelijk

bipyridine. Andere metaalionen, bijvoorbeeld cadmium (Cd),
kobalt (Co) en koper(Cu) doendit wel, maar de resulterende ver-

zeergangbaarin analytisch-ehemische laboratoria voorde
kwantitatieve bepalingvan Fe 2+ in waterige oplossingen en is

kleuring is te zwak om de bepalingvan reactiefijzer te versro-

vastgelegd in de NEN 3235.

Voor zover bekend worden in de praktijk vrijwel uitsluitend ijzerverbindingen en nauwelijks vanadiumverbindingen aangetroffen als vlekkenveroorzakende bestanddelen,

Regelgeving
De beschreven verontreinigingen kunnen binnen
de huidige regelgeving en de daarin beschreven
beproevingsmethoden kennelijk niet goed worden
opgespoord. Het verdient aanbeveling te kijken
naar aanvullende/alternatieve beproevingsmethodieken. Een tweetal veelbelovende mogelijkheden
daarvoor is uitgewerkt in het kader op deze pagina.
Bedenk echter dat, ongeacht de beproevingsmethode, ook de monstername en de monstergrootte
punten van aandacht moeten zijn. Ook één 'vlekje'
(de vlekken kunnen door roestuitbloeiing best een
forse omvang krijgen) per vierkante meter betonoppervlak kan bij een schoon betonwand al absoluut
onacceptabel zijn. Dit betekent dat indien één op
vele duizenden korreltjes verontreinigd is, dit al
onacceptabele schade oplevert. We zoeken dus een
beetje naar een speld in een hooiberg.

Uit onderzoek is verder gebleken dat roestuitbloeiingen in hoofdzaak veroorzaakt worden door
(oxidatieproducten van) ijzersulfiden. Deze ijzersulfiden zijn echter zowel in kristallijne als amorfe
vorm zeer slecht oplosbaar in water, waardoor hun
aanwezigheid met behulp van
beproevingsmethode uit NEN 5923 niet wordt aangetoond. Immers
NEN 5923 bepaalt de in water oplosbare ijzer- en
vanadiumzouten. Dit verklaart ook waarom roestschade is opgetreden bij beton waarvan het toeslagmateriaal op alle punten voldeed aan NEN 5905 en
ook aan de aanvullende eisen voor schoon beton.

Bet
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Tot slot
eslagmaterialen kunnen ijzerverbindingen bevatdie met de beproevingsmethoden uit de huidinormen voor toeslagmateriaal niet of nauwelijks
Wórdenaangetoond. Deze ijzerverbindingen kunnen aan het betonoppervlak schade veroorzaken in
de vorm van roestuitbloeiingen. Deze schade heeft
geen consequenties voor de constructieve eigenschappen van beton en is puur esthetisch van aard.
Roestuitbloeiingenbestaan vooral uit oxidatieproducten van ijzerverbindingen (met name ijzersulfiden) aan het betonoppervlak.
De ijzerverbindingen zijn vaak aanwezig als insluitingen in het grovere toeslagmateriaal ofbevinden
zich als zware mineralen in de zandfractie van toeslagmaterialen. IJzerverbindingen komen voor in
toeslagmaterialen die zowel afkomstig zijn van
land- als van zeewinningen.
IJzersulfiden kunnen in verschillende vormen in
het toeslagmateriaal voorkomen: als de kristallijne
mineralen pyriet, markasiet of pyrrhotien en als
amorfijzersulfide. De reactiviteit neemt in deze
volgorde toe. Pyriet is de in de natuur meest algemeen voorkomende vorm.
De momenteel gehanteerde norm NEN 5923 ter
controle op vlekkenveroorzakende bestanddelen in
toeslagmateriaal biedt geen garantie op het voorkomen van roestschade doordat slecht oplosbare ijzerverbindingen hiermee niet worden opgespoord.
Voor die groep verontreinigingen zou in de regelgeving een nieuwe methode moeten worden opgenomen. Een optie is mogelijk een in NEN 3235
beschreven methode gebaseerd op een kleurreactie
met ortho-fenantroline (C12HsNz). Deze methode is
specifiek voor reactief ijzer (Fez+) in waterige oplossing. Dit is een standaardmethode uit de analytische chemie.
Deze methode lijkt voldoende gevoelig en levert
ook informatie over de mate waarin de verontreiniging aanwezig is. Bovendien is de methode arbeidsvriendelijk omdat niet met een schadelijke stof
gewerkt hoeft te worden. Het lijkt zinvol deze
methode verder te ontwikkelen en te toetsen voor
het aantonen van vlekkenvormende ijzersulfiden in
toeslagmaterialen voor beton.
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Normen
• NEN 5905. Toeslagmaterialen voor beton.
Materialen met een volumieke massa van ten
minste 2000 kg/m 3
• NEN 5923. Toeslagmaterialen voor beton.
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