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Realkalisatie van gecarbonateerd beton via elektro-osmose is een proces waarbij 
alkalische elementen uit een opgebrachte gel in het beton 'dringen'. Daarbij wordt 
de pH van het poriënwater op een waarde van circa 13,5 gebracht. Het is een systeem 
dat ongeveer twee jaar geleden is ontwikkeld en beproefd. Ook al is van dit 
realkalisatieproces nog niet alles bekend, de eerste resultaten lijken zeer de moeite 
waard. In dit artikel wordt nader ingegaan op de principes van de methode en de 
uitvoering. Belangrijk voordeel van realkalisatie is dat er geen sloopwerk van de 
betonconstructie aan te pas komt. 

B etonschade, in het bijzonder be
tonschade veroorzaakt door cor
roderend wapeningsstaal, is in

middels een bekend verschijnsel. De 
eerste grote schrikreactie is geluwd en 
over het algemeen worden thans onder
houd en reparatie aan betonconstructies 
geaccepteerd als zijnde noodzakelijk. 
Het zwaartepunt van de aandacht heeft 
zich verplaatst naar het vinden van repa
ratiemethodieken voor de verschillende 
schademechanismen. 
Kernbegrippen als effectiviteit, kwali
teit, duurzaamheid, uitvoeringsmoge
lijkheden en kosten spelen in dit ver
band een rol. 

Staal in beton corrodeert normaliter 
niet, doordat in het beton een alkalisch 
milieu met een pH van meer dan 12,5 
aanwezig is. In het gebied tussen pH - 9 
en pH - 14 vormen namelijk de eerste 
corrosieprodukten een goed hechtende 
en dichte passiveringslaag op het staal. 
Van deze passiveringslaag is de diffusie
weerstand voor ionen zo hoog, dat de 
voor het elektrochemische proces beno
digde stroomkring wordt onderbroken. 
Het staal is gepassiveerd en corrodeert 
niet verder. Deze passivering wordt 
doorbroken als in het beton een te hoge 
concentratie aan chloride voorkomt of 
door neutralisatie van het alkalische 
milieu. In dat geval kan, indien het om
ringende milieu geschikt is, het corro
sieproces wel doorgang vinden en zal 
uiteindelijk, doordat de corrosiepro
dukten een groter volume innemen, de 
betondekking worden afgedrukt. De 

schade wordt zichtbaar en de samen
werking tussen de twee materialen, be
ton en staal, houdt op te bestaan. 
De genoemde neutralisatie geschiedt 
vooral door koolzuur uit de lucht dat 
het beton binnendringt via diffusie door 
de poriën en dan de vrije kalk omzet in 
calciumcarbonaat waardoor een daling 
van de zuurgraad plaatsvindt (fig. 1). Dit 
proces wordt carbonatatie genoemd. 
Belangrijk hierbij is de diffusiesnelheid 
van het koolzuurgas. Zonder in details 
te treden wordt deze snelheid voorna
melijk bepaald d?or: 
a. de expositie-omstandigheden waarin 
het beton verkeert; 
b. de kwaliteit van de betondekking. 

Expositie-omstandigheden 
Naar de invloed van de expositie-om
standigheden op de carbonatatiesnel
heid in het beton hebben enkele onder

In dit artikel wordt na een algemene in
leiding ingegaan op een uit Scandinavië 
geïntroduceerde methode: realkalisatie 
van gecarbonateerd beton door middel 
van elektro-osmose. Een herstelmetho
de die het probleem van corroderend 
wapeningsstaal in beton bij de basis aan
pakt. 

,..-------------------, zoeken plaatsgevonden [2-7]. 

Corrosiegedrag van wapenings
staal in beton 
In dit tijdschrift is het mechanisme van 
wapeningscorrosie door carbonatatie 
van de betondekking al vaker behan
deld, bijvoorbeeld in de serie 'Onder
houd en reparatie van betonconstruc
ties'. Daarom wordt het principe hier 
slechts in het kort uiteengezet. 
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In Nederland zal onbeschermd staal on
der invloed van weer en wind corrode
ren. Regen zorgt regelmatig voor een 
waterfilm, die de benodigde elektrolyt-

h
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oplossing voor et corrosieproces vormt f-----------------j 
en in de atmosfeer is voldoende zuurstof 
aanwezig voor de oxydatie van ijzer tot 
ijzeroxyde. 
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1 Concentratieverloop van CO2 en 
het verloop van de znurgraad 

tijdens carbonatatie [8] 

In de praktijk zijn voor het optreden van 
carbonatatie vier situaties te onder
scheiden, afhankelijk van de expositie
omstandigheden: 

1. Beton onder water. In dit milieu zul
len zowel zuurstof als koolzuur niet of 
nauwelijks binnendringen, zodat car
bonatatie nauwelijks op kan treden; het 
staal blijft gepassiveerd. 
2. Beton in een continu droog milieu. 
Hierin carbonateert het beton, maar de 
wapening corrodeert nauwelijks door 
het ontbreken van water dat nodig is 
voor elektrochemische corrosie. 
3. Beton in een beurtelings nat en droog 
milieu. Hierin kan de wapening corro
deren als het carbonatatiefront de wa
pening bereikt. Of dit front de wape-
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mogelijke milieufactoren leverde onder 
andere het volgende resultaat op: 

ning bereikt hangt af van de tijdsduur heeft rechtstreeks invloed op de poriën, 
van de uitdrogende perioden, want al- want al het water boven de water-ce
leen in droge poriën kan koolzuurgas mentfactorvan 0,4 reageert niet met het 
binnendringen. Dit impliceert dat de cement en laat dus na verdampen ruim- a. het poriënvolume is redelijk (circa 
tijdsduur van de droge en natte perio- te achter. Bij onvolledige hydratatie 14%), doch varieert plaatselijk sterk; 
den de carbonatatiediepte en het moge- ontstaan er extra poriën doordat niet al b. het chloridegehalte is onder de norm; 
lijk corroderen van de wapening bepa- het water, nodig voor de hydratatie, ge- . c. de betondekking is op veel plaatsen te 
len (fig. 2 en 3). bonden wordt. Als verhardend beton te gering, variërend van 0 tot 20 mm; 
4. Beton in het buitenmilieu, doch be- snel uitdroogt zal het hydratatieproces d.ingrotegebiedenheefthetcarbonata
schut tegen directe neerslag. Deze situa- stoppen en een gradiënt in het poriën- tiefront de wapening bereikt; 
tie is overeenkomstig situatie 3, waarbij verloop ontstaan. e. de wapening in gecarbonateerd beton 
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de tijdsduur in dagen (7) 

Bij een goede nabehandeling van het be
ton zal op den duur een maximale hy
dratatiegraad gehaald kunnen worden, 

f------------------I zodat vanaf dat moment de porositeit 

2 
Verloop carbonatatieproces in nagenoeg constant blijft. De porositeit, 
relatie tot milieu [2) in relatie tot de permeabiliteit, vormt 
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3 Uitdrogingsdiepte en 
carbonatatiediepte bij 

verschillende bevochtigingscyclussen 
voor mengsel met portlandcement (7) 

Beton is geen homogeen materiaal. 
Plaatselijk kunnen porositeit en per
meabiliteit variëren, zodat het carbóna
tatiefront niet rechtlijnig zal verlopen. 
Ook zal de dekking op de wapening niet 
overal gelijk zijn. Door beide factoren 
kan het carbonatatiefront de wapening 
plaatselijk sneller bereiken [10]. In geval 
van een geschikt milieu voor wape
ningscorrosie zal de wapening dan 
plaatselijk corroderen en de betondek
king worden afgedrukt. De eerste be
tonschade is dan zichtbaar waarmee het 
signaal voor schade door wapeningscor
rosie is gegeven. 

Een schadegeval 
L-______________ --' De hiervoor beschreven schade deed 

nat vervangen moet worden door een 
hoge relatieve vochtigheid. In deze ex
positie-omstandigheid is de kans op het 
optreden van wapeningscorrosie ten ge
volge van carbonatatie het grootst. 

Kwaliteit van de betondekking 
Een beoordelingsfactor voor de kwali
teitvan de betondekking is de porositeit 
van het beton. De mate van porositeit 
hangt in hoofdzaak af van de water-ce
mentfactor, hydratatiegraad en eventu
eel toevallige poriën door onvolledige 
verdichting. De water-cementfactor 
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zich onlangs voor bij een gebouw, waar
van een van de vloeren aan de onderzij
de is geëxposeerd aan de buitenlucht. 
Aan het betonoppervlak aan de onder
zijde van deze vloer is lichte schade ge
signaleerd. De schade bestaat onder 
meer uit incidentele scheurvorming en 
sporadisch afgedrukte betondekking. 

Het signaal van de betonconstructie is 
begrepen en de constructie is aan een 
nader onderzoek onderworpen. 
Dit onderzoek naar de kwaliteit van de 
constructie, het toegepaste beton en 

niet -gecarbonateerd beton. 

Deze constateringen geven aan dat de 
wapening in grote gebieden niet meer 
gepassiveerd is en dat de propagatiefase 
van de wapeningscorrosie is aangevan
gen. De kans op uitgebreide vervolg
schade door corroderende wapening is 
aanwezig. Om deze vervolgschade te be
perken of te voorkomen, is een grondige 
aanpak van de betonconstructie nodig. 
Hiervoor staan diverse methoden ter 
beschikking. Een aantal van de voor dit 
project overwogen methoden is hierna 
vermeld, zonder in details te treden. 

A. Methoden betrekking hebbend op exposi
tie-omstandigheden 
1. Plafond aanbrengen samen met enke
le toegevoegde voorzieningen om het 
corrosieproces te stoppen, door de toe
treding van vocht en gas te verhinderen. 
2. Vocht- en gastoetreding beperken 
door de toepassing van een coating. De 
aantasting wordt hierdoor verhinderd 
maar zal met de slijtage van de coating 
weer kunnen toenemen. 
3. Indien men de vocht- en gastoetre
ding niet kan verhinderen, kan kathodi
sche bescherming een mogelijkheid 
zijn. Bij deze methode wordt het wape
ningsstaal een kathodefunctie opgelegd 
zodat het corrosieproces van de wape
ning stopt. 

B. Methoden betrekking hebbend op de kwa
liteit van het beton 
1. Herstellen van de kwaliteit van de be
tonhuid was tot nu toe alleen mogelijk 
door het gecarbonateerde beton te ver
wijderen en te vervangen. Op deze wijze 
wordt de wapening weer in een alkalisch 
milieu gebracht. Bij deze methode is on
derstempeling van de vloer noodzake
lijk en ontstaat geluidsoverlast. 
2. Een nieuwe methode voor het herstel
len van de kwaliteit van de betonhuid is 
realkalisatie van het beton door middel 
van een elektro-osmose: een proces 
waarmee de alkaliteit van de betonhuid 
wordt hersteld. 

Enkele positieve wegingsfactoren van 
alternatiefB2 worden vanwege hun re
levantie vermeld: 
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a. verwijderen van de gecarbonateerde 
betondekking is overbodig; 
b. nauwelijks geluidsoverlast; 
c. prognose omtrent de kosten is gunstig; 
d. minimale herstelperiode. 

Deze wegingsfactoren hebben bewerk
stelligd dat bij dit schadegeval, alvorens 
een herstel-c.q. onderhoudsplan op te 
stellen, eerst het realkaliseren aan een 
nader onderzoek is onderworpen. Hier
toe zijn naast een theoretische analyse 
ook praktijkproeven uitgevoerd. In dit 
artikel wordt hierna de theorie en toe
pasbaarheid van de methode beschre
ven. Op de praktijkproeven wordt na 
verwerking en analyse van resultaten in 
een volgend artikel teruggekomen. 

I BEHEER 

wapening een kathodische reactie op 
gang waarbij er produktie van alkaliën 
optreedt. 

De eerste jàse 
Tijdens de eerste fase is de drijvende 
kracht achter het proces in de eerste ' 
plaats een opgelegd potentiaalverschil 
tussen de wapening en een extern op het 
betonoppervlak aangebracht wape
ningsnet. Voorwaarde is wel dat de wa
pening in het beton continu moet zijn. 
Via metingen moet dit vooraf worden 
vastgesteld. Het potentiaalverschil van 
circa 10 Volt wordt opgelegd middels 
een gelijkstroombron, waarbij de wape
ning in het beton wordt verbonden met 
de minpool (kathode) en het aange
brachte staalnet op het betonoppervlak 

Realkalisatie door middel van met de pluspool (anode) (fig. 5). De be
elektro-osmose tondekking fungeert als een geleidend 
Ongeveer 25 jaar geleden heeft men medium (elektrolyt). [----------------1 
voor het eerst getracht de alkaliteit van 6 Werking van re alkalisatie via een 
gecarbonateerd, gewapend beton te - ---- - - --t opgelegde druk (a) en via 
herstellen door onder overdruk een al- beton I f--e_Ie_k_tr_o_-_o_sm_o_se-.:..(b..:..) ________ -' 

kalische ~loeist% in
d 

dfe bledtonpohriën te ffi~b'~, wapening I' _ vla bk whaarbij helt in eerhste 1
1
' nstandtie aan-

~;:k:cheeh:lba~rheid~a~ d~ u~%o~~ ~!!~*::~::-=-~~-=-)_r ~:l~t te staa net ge ee wor t om-
ring en de lange tijdsduur die nodig was ê.- ~ ~ Buiten de hiervoor genoemde drijvende 
om op deze manier het beton te realkali- f--_____ g_ele_id_e_nd_e_g_el ______ --1 kracht van elektrische aard, is ook het al-

seren. 5 Aansluiting van de wapening en de dus opgelegde concentratieverschil in 
Het idee is echter blijven hangen en geleider op de stroombron alkalische bestanddelen tussen de laag 
sinds twee jaar is er een methodiek van gel en de gecarbonateerde betondek-
werken ontwikkeld die praktisch gezien Door het opgelegde potentiaalverschil king, er debet aan dat de gel in het gecar
wel haalbaar is en waarbij de realkalisa- beweegt de op de poriënwanden van de bonateerde beton trekt. 
tietijd sterk is teruggebracht. cementsteen aanwezige 'dubbellaag', Uit de in twee jaar en met circa 10 pro
De methode berust op een elektro- een uit watermoleculen opgebouwde jecten in skandinavië opgedane erva
osmotisch proces, dat optreedt wanneer 'gerichte' laag die elektrisch (positief) ring blijkt dat deze eerste fase van het re
de staalwapening en een extern aange- geladen is, zich naar binnen toe in de alkalisatieproces, waarbij de alkalische 
brachte geleider (bijvoorbeeld een richting van de negatief geladen wape- gel de pH van het poriënwater in de ge
bouwstaalnet) op een gelijkstroombron ning en sleept daarbij de alkalische be- carbonateerde betondekking terug
worden aangesloten en onder stroom standdelen met zich mee. De hoeveel- brengt tot circa 12 (zijnde de pH van de 
worden gezet. heid benodigde gel is onder andere af- gel zelf), is voltooid binnen 6 tot 10 uur 
Een alkalische gel, op het buitenopper- hankelijk van de carbonatatiediepte, na inschakelen van het systeem [11-13]. 
vlak aangebracht en de externe geleider de porositeit, de ligging van de wape
omhullend, wordt door dit elektro- ning en de tijd waarover het systeem in 
osmotische proces naar binnen 'getrok- werking is. Als indicatie kan gesteld 
ken' en brengt de pH van het poriënwa- worden dat een betondekking met een 
ter uiteindelijk terug naar circa 13,5. porositeit van 12 % minimaal 1,2 liter al
Door de alkaliteit van het gecarbona- kalische vloeistof per vierkante meter 
teerde beton terug te brengen tot waar- betonoppervlak per centimeter carbo
den waarbij de passiveringslaag wel ge- natatiediepte nodig heeft (afhankelijk 
vormd kan worden en stabiel is, wordt van tijdsduur en ligging van de wape
bewerkstelligd dat het optredende scha- ning). 
demechanisme (wapeningscorrosie In plaats van dat het alkalische vocht bij 
door carbonatatie) stopt en de passive- het naar binnendringen in het beton een 
ringslaag zich herstelt. weerstand ondervindt van de poriën
Het proces van realkalisatie verloopt wanden, leveren deze wanden een extra 
grofVveg in twee fasen. In de eerste fase aandrijvende kracht en neemt de door
gedurende de eerste uren waarbij het stroomopening toe (fig. 6). Hiermee is 
systeem in werking is, wordt de op het het voornaamste probleem dat samen
beton aangebrachte alkalische gel als het hing met realkaliseren met behulp van 
ware naar binnen getrokken. overdruk ondervangen. 
Op het moment dat het front van deze De alkalische gel, die in hoofdzaak be
alkalische gel de waperiing bereikt, staat uit een elektrolyt, soda en cellulo
treedt de tweede fase in werking. Tij- se-vezels, heeft een pH van circa 12 en 
dens deze tweede fase komt er nabij de wordt aangebracht op het betonopper-
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De eerste 'pieken' van het realkalisatie
front zullen de staalwapening reeds na 
enkele uren bereiken. Dit zijn de plaat
sen die het meest poreus zijn en derhalve 
ook de grootste carbonatatiediepte ver
tonen; een aangename bijkomstigheid 
dus. 
plaatsen met een dichtere betonstruc
tuur zullen een langere tijd vergen om 
geheel te realkaliseren en de wapening 
te bereiken. Uiteindelijk zal na de ge
noemde tijdsperiode vrijwel het gehele 
poriënsysteem alkalisch zijn. 

De hier besproken voortschrijding van 
het realkalisatiefront is goed weer te ge
ven met een tijd-stroomdichtheidsdia
gram. Hierbij geeft de stroomdichtheid 
de hoeveelheid stroom per eenheid van 
oppervlakte weer. Aangezien de opge
legde potentiaal constant is, wordt de 
grootte van de stroom bepaald door de 
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grootte van de weerstand. Naarmate het 
realkalisatiefront dieper het beton in 
trekt en er meer poriën met alkalisch 
vocht worden gevuld, neemt de weer
stand af en de stroom toe. 
Wanneer uiteindelijk, na 6 tot 10 uur, al
le poriën tot aan de wapening gevuld 
zijn en de eerste fase van het realkalisa
tieproces is vol tooid, is de weerstand mi
nimaal en wordt alleen nog bepaald 
door de eigenschappen van het beton 
zelf (poriënstructuur, dichtheid, grootte 
van de dekking enz.) en zal gedurende 
de verdere tijd van het proces 'constant' 
blijven. 
Bij het meten van de stroomsterkte in 
het systeem gedurende de uitvoering 
van het realkalisatieproces, kan worden 
geconstateerd dat in eerste instantie de
ze stroomsterkte sterk toeneemt, ver
volgens minder toeneemt, totdat het 
stadium is bereikt waarin de stroom
sterkte in de tijd constant blijft (fig. 7). 
Het volgen van het stroomdichtheids
verloop in de tijd is dus een uitstekende 
methode om het verloop van de eerste 
fase van realkalisatie kwalitatief te vol
gen. Uiteraard is ook het boren van ver
schillende betoncilinders op vastgestel
de tijdstippen gedurende deze eerste 
uren een methode om de voortschrij
ding van het realkalisatiefront waar te 
nemen. 

Wat de eerste fase betreft tot slot nog de 
opmerking dat de exacte tijd die nodig is 
om dit eerste traject (tot aan het knik
punt in figuur 7) te voltooien, verschilt 
van constructie tot constructie en onder 
meer afhangt van de grootte van de dek
king, de dichtheid ervan, de ligging van 

De tweede oorzaak voor het ontstaan 
van schaduwplaatsen is eveneens af te 

De tweede jàse leiden uit figuur 8. Uit deze figuur blijkt 
De tweede fase in het realkalisatieproces namelijk dat de af te leggen weg langs de 
treedt in werking zodra de wapening loodrecht op het spanningsveld staande 
door het realkalisatiefront wordt be- stroomlijnen, recht boven de wape
reikt. Op dat moment komt de negatief . ningsstaven het kortst is. 
geladen wapening in het basisch milieu Dit betekent dat naarmate de afstand tot 
te liggen met een pH van circa 12, onder een in het beton liggende wapenings
welke omstandigheden er een kathodi- staaf toeneemt, de drijvende kracht door 
sche reactie op gang komt waarbij water het elektrische potentiaalverschil af
en zuurstof worden omgezet in hy- neemt. Het duurt dus langer om deze 
droxyde-ionen (OH-). plaatsen te realkaliseren. Deze scha
Door deze hydroxydeproduktie bij de duwplaatsen treden logischerwijze in 
kathodische wapening zal de pH van het grotere aantallen op naarmate de maas
poriënwater verder toenemen totdat wijdte van de staalwapening toeneemt. 
uiteindelijk, in eerste instantie rondom In beide gevallen zijn de optredende 
de wapening, een pH wordt bereikt die schaduwplaatsen niet van invloed op de 
in het gebied ligt waarin phenolftaleïne passivering van het staal tijdens het real
na aandrogen zijn paarskleuring verliest kalisatieproces, aangezien deze passive
(PH > 13) en weer kleurloos wordt. ring door de eerste fase (het toenemen 
Ook dit secundaire realkalisatiefront van de pH tot circa 12) wordt bewerk
verplaatst zich en wel vanuit de staalwa- stelligd. 

nen de eerder genoemde 6 tot 10 uur. 

pening, fungerend als hydroxydepro
ducent, inde richting van het omliggen
de beton. Daarbij wordt de pH ver
hoogd van circa 12 tot meer dan 13,5. 

Aangezien staal gepassiveerd is in een 
milieu met een pH vanaf circa 9, is deze 
'extra' fase niet noodzakelijk om het 
staal tijdens het proces terug te brengen 
in de gepassiveerde staat. wel is het 
noodzakelijk om een buffer in alkali
sche bestanddelen in het poriënwater op 
te bouwen voor zogenaamde 'schaduw
plaatsen'. 

Deze schaduwplaatsen kunnen door 
twee oorzaken ontstaan. In de eerste 
plaats ontstaan schaduwplaatsen achter 
de wapeningsstaven indien er sprake is 

Op de lange duur kan echter de pH rond 
de wapening dalen door diffusie van de 
alkalische bestanddelen naar de scha
duwplaatsen, waarbij in het ongunstig
ste geval (veel schaduwplaatsen, poreus 
beton, korte realkalisatietijd) de pH zou 
kunnen dalen tot waarden waarbij de 
passivering van het staal zich niet kan 
handhaven en er weer corrosie zou kun
nen optreden. In verband hiermee is het 
van belang te beseffen dat de pH een lo
garitmische functie is, zodat een afname 
van de pH van 12 tot 11 betekent dat de 
hoeveelheid alkalische bestanddelen, 
uitgedrukt in de hydroxyde-concentra
tie, afneemt met een factor 10. 

r-

j
----------------., van een carbonatatiefront dat tot ver 

achter de wapening is opgetrokken. Im
mers, de belangrijkste drijvende kracht 
in de eerste fase van het proces is de op
gelegde elektrische potentiaal en deze 
valt weg zodra het realkalisatiefront de 
wapening heeft bereikt en omgeven. 
Hierdoor zal het gecarbonateerde beton 
achter de wapening slechts gedeeltelijk 
worden gerealkaliseerd (fig. 8). De scha-

Door de hydroxydeproduktie aan de 
kathode op het moment dat het realka
lisatiefront de staalwapening bereikt, 
wordt de pH verder verhoogd, zodat er 
een buffer wordt gevormd in het po
riënwater, terwijl tevens het front van 
deze hydroxydeproduktie in alle rich
tingen het beton in trekt, dus ook in de 
richting van de nog aanwezige scha
duwplaatsen (fig. 9). 

duwplaats achter de wapening bevat na 
tijd l~uren) 1=----;4 afloop van de eerste fase dus nog steeds 

1----------------1 beton met lage pH-waarden. 

7 Verloop van de stroomdichtheid in 
de tijd 

het carbonatatiefront en de ligging van 
de wapening (maaswijdte). 
Aangezien deze methode doorgaans zal 
worden toegepast bij constructies die op 
een of andere wijze falen, zullen de dek
king en de dichtheid van het beton over 
het algemeen niet bijzonder groot zijn, f-------------------I 
zodat de eerste fase van de realkalisatie 8 Schematisch verloop van de 

h al 1 d al b 
stroomlijnen waarlangs de 

over et gemeen vo tooi z zijn in- alkalische vloeistof in het beton trekt 
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Tijdens de tweede fase in het realkalisa
tieproces wordt dus een buffer opge
bouwd aan alkalische bestanddelen, ter
wijl tevens de eventueel nog aanwezige 
schaduwplaatsen gerealkaliseerd wor
den. 
Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat het 
gehele realkalisatieproces circa 2 tot 4 
dagen in beslag neemt, gedurende welke 
tijd de spanning op het systeem dient te 
blijven staan. 
Na controle of de realkalisatie werkelijk 
is voltooid middels het verrichten van 
carbonatatiedieptemetingen aan uit het 
beton te boren cilinders, worden het 
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I MATERIALEN 

.- gerealkaliseerd 
schaduw gebied 

carbonatatie front 

I BEHEER 

L--.--. __ .. --._-_. ----'-' -' -'-'- ---1 

_gerealkaliseerd 

schaduw gebied 

i OH- OH- OH- OH-
L._._._._._._._._._._._.-J 

9 Produktie van alkaliën nabij de wapening 

aangebrachte staalnet en de resterende 
gel verwijderd. De gel kan bijvoorbeeld 
met water onder hoge druk worden 
weggespoten. 

Î -- nu 
---- over x jaar 

afstand tot betonoppervlak (mm)-----;. 

gende werkzaamheden te onderschei
den: 
- afschermen van de bouwplaats; 
- verrichten van continuïteitsmetingen 
aan de wapening; 
- aanbrengen van e~ektrische verbindin
gen met de wapemng; 
- repareren van scheuren en afgedrukte 
betondekking; 
- aangeven van de plaatsen waar kernen 
geboord dienen te worden; 
- aanbrengen van het realkalisatiesys
teem door het spuiten van de gel en het 
bevestigen van de externe geleider; 
- aansluiten van het systeem op een ge
lijkstroombron van 12 V; 
- uitvoeren van de controlemetingen 
met behulp van het stroomdichtheids
verloop en de kernboringen (gedurende 
de tijd dat het systeem in werking is); 
- vochtig houden van de gel; 
- verwijderen van het realkalisatiesys-
teem na uitschakelen van de stroom; 
- aanbrengen van een extra betondek
king met spuitbeton of een gasdichte 
coating; 
- opruimen van de bouwplaats. 

Na realkalisatie is de hoeveelheid ba
sisch materiaal in het poriënwater vol
doende om de alkaliteit en daarmee de 
gepassiveerde staat van het wapenings
staal gedurende lange tijd te waarbor
gen. Een en ander zal geverifieerd wor
den aan de lopende praktijkonderzoe
ken. 

De continuïteit van de wapening wordt 
gecontroleerd door het meten van de 
weerstand tussen twee blootgehakte 
wapeningsstaven in een element.Het re
pareren van de scheuren en de schade
plaatsen geschiedt om 'kortsluiting' na 

1----------------1 het aanbrengen van het realkalisatiesys-

1 0 Situatie van carbonatatiediepte k b ti 

Het aanbrengen van een gasdichte coa
ting of een laag spuitbeton na het vol
tooien van de realkalisatie geeft echter 
een extra zekerheid met betrekking tot 
de duurzaamheid van het gerepareerde 
beton en zal tevens de weerstand tegen 
externe bedreigingen vergroten. 
Hierbij geniet een extra dekking van 
spuitbeton de voorkeur gezien de goede 
afsluitende werking en lage onder
houdskosten. Een coating remt de ind
ringinKvan schadelijke stoffen slechts af 
en is onderhoudsgevoeliger. 

Toepassingsgebied 
De methode is het meest geschikt om te 
worden toegepast in die gevallen waar 
sprake is van beginnende schade. Dat is 
de fase waarin een begin van schade 
zichtbaar is, maar de grootste schade in 
de toekomst zal optreden. In zo'n geval 
kan het carbonatatiefront de wapening 
grotendeels gepasseerd zijn (fig. 10). De 
waargenomen schade is in dat geval de 
voorloper van een veel grotere schade
omvang binnen afzienbare tijd. 

Indien er schade is opgetreden over het 
grootste deel van het betonoppervlak, 
verliest de methode een aantal van zijn 
voornaamste voordelen, te weten het 
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teem te voor omen. Het eton ungeert en dekking, waarbij realkalisatie 
het meest geschikt is [10] immers in het systeem als een elektrolyt 

'--------------------' met een zekere weerstand. 

niet behoeven te slopen van al het gecar
bonateerde beton, het reinigen van licht 
geroeste wapening en het nieuw opzet
ten van de gesloopte dekking. Tot welke 
schadeomvang de reparatiemethodiek 
rendabel is, zal afhangen van nog andere 
factoren zoals het bezwaar tegen geluid
en stofoverlast door slopen, de aanwe
zigheid van een coating, het tijdsbestek 
waarbinnen de reparatie voltooid dient 
te zijn enz. 

Als voornaamste voordelen voor deze 
nieuwe methode van betonreparatie 
cq.-renovatie kunnen genoemd wor
den: 
- alleen losse delen beton behoeven te 

worden verwijderd; 
- er is geen sprake van geluidoverlast; 
- snelle uitvoering van de herstelwerk-

zaamheden; 
- eenvoudige en goedkope werkwijze; 
- eenvoudig en direct te controleren op 

het behaalde resultaat. 

Uitvoering van de reparatieme
thodiek 
Overeenkomstig het voorgaande zijn bij 
het realkaliseren stap voor stap de vol-

De gel, onder meer bestaande uit een 
elektrolyt, soda en cellulose-vezels, 
wordt met luchtdruk op het oppervlak 
gespoten. In de spuitkop vindt de be
vochtiging plaats. Na het aanbrengen 
van een eerste laag gel van circa 20 mm 
wordt de externe geleider aangebracht 
met behulp van houten regels en in de 
eerste laag gel gedrukt. Vervolgens 
wordt het geheel afgedekt met een 
tweede laag gel, zodat de totale laagdikte 
circa 30 mm bedraagt. 
De wapening wordt vervolgens verbon
den met de negatieve aansluitbus van 
een gelijkstroombron, terwijl de exter
ne geleider wordt verbonden met de po
sitieve bus. Zodoende wordt de wape
ning de kathode in het geactiveerde sys
teem. 
Via metingen van het stroomdicht
heidsverloop (ziefig. 7) kan worden vast
gesteld wanneer de eerste fase in het re
alkalisatieproces geheel voltooid is. Ver
volgens dient de buffer aan alkalisch 
materiaal worden opgebouwd gedu
rende de tweede fase, waarin de katho
dische reactie verloopt aan de wapening. 
Gedurende deze tijd dient de gel vochtig 
te worden gehouden, teneinde de sys
teemweerstand laag te houden. 
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Uitvoering van een proefstuk. Opspuiten van de tweede laag alkalische gel, nadat 
de eerste laag gel en de externe geleider (anode) is aangebracht 

Na verloop van enige tij d kan via onder
zoek de produktie van alkaliën rond de 
wapening worden aangetoond. Het be
ton rondom de wapening, dat in eerste 
instantie een paarskleuring te zien geeft, 
trekt na aandrogen weer kleurloos weg 
(PH groter dan 13). Nadat het systeem 
twee tot vier dagen in werking is ge
weest, kan, gezien de resultaten van de 
metingen, het systeem worden verwij
derd. 

Zeker gezien het feit dat de methode 1----------------1 
prijstechnisch bijzonder interessant is 
en uitvoeringstechnisch eenvoudig, zal 
de toepassing van deze methode van be
tonreparatie op grote schaal, waar
schijnlijk niet lang op zich laten wach

Conclusies 
Realkalisatie van gecarbonateerd beton 
door middel van elektro-osmose blijkt 
niet alleen theoretisch, doch ook prak
tisch een goed uitvoerbare reparatieme
thode te zijn, gezien de resultaten van 
een aantal praktijkproeven in Skandina
vië, Zwitserland en Duitsland. In Ne
derland zijn inmiddels de eerste prak
tijkproeven gestart onder toezicht van 
licentiehouder P2M-holding te Maars
sen; daarvan zal verslag worden gedaan 
in een komend artikel. 

De resultaten die tot nu toe zijn behaald, 
geven een bijzonder bevredigend beeld 
te zien en zijn hoopvol voor de toe
komst. 
Indien het betonoppervlak direct na het 
realkaliseren wordt beschermd, is er 
sprake van een alkalische betondekking 
die wordt 'afgesloten' van de buiten
lucht zodat het gunstige alkalische 
milieu is veiliggesteld voor langere tijd. 
Het uitvoeren van lange-duur metin
gen aan de proefprojecten met betrek
king tot de alkaliteit van de betondek
king en de corrosieactiviteit van de wa
pening, zal moeten uitwijzen of het 
nieuwe systeem voor reparatie van ge
carbonateerd beton op langere termijn 
voldoet. 
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