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Luchtbelvormer in beton verplicht stellen

De provincie Noord-Brabant past standaard luchtbelvormers toe in mortel voor betonwegen. Volgens Gerard 
Huisman, directievoerder uitvoering infrastructurele werken, zou dit verplicht gesteld moeten worden.
Bij vorst kan het aanwezige water in de capillaire poriën van beton bevriezen. De volumetoename bij de 
omzetting van water naar ijs geeft een inwendige druk waardoor schade kan ontstaan aan het betonopper-
vlakte, het zogenoemde scaling. Het toevoegen van luchtbelvormers in beton beperkt de kans op vorstschade. 
De luchtbelletjes zorgen voor een onderbreking van de capillaire poriën waardoor het ijs kan uitzetten in de 
gevormde luchtholtes. De voorschriften voor betonwegen zijn helder: een betonmortel met een watercement-
fractie (wcf) kleiner dan 0,45 hoeft geen luchtbelvormer te bevatten. Bij een wcf van boven de 0,45 zijn lucht-
belvormers aan te bevelen.

Waarom zou ook bij een wcf lager dan 0,45 een 
luchtbelvormer toegepast moeten worden?
‘Volgens de theorie is het niet nodig. Maar de beton-
samenstelling in het mengsel is nooit honderd  
procent gelijk. Zeker niet als er een bewerking plaats-
vindt, zoals trillen. De wcf in de topspecie stijgt hier-
door tot boven de 0,45. De kans op vorstschade aan 
het oppervlak neemt ook toe.’

Hoeveel luchtbelvormer past de provincie toe in 
mengsels voor betonwegen?
‘We praten niet over het aandeel luchtbelvormer om-
dat er veel verschil zit in de hulpstof. Sommige zijn 
meer geconcentreerd dan andere. Daarom houden 
we normen aan voor het aandeel luchtbellen, holtes, 
in het eindproduct. Voor betonwegen willen we 3 tot 5 procent luchtbellen in het eindproduct.’

Zijn er situaties te bedenken waarbij geen luchtbelvormer nodig is?
‘Als een mortel een lage wcf heeft en in het voorjaar gestort wordt, waardoor het gedurende de zomer kan 
uitharden, en er een perfecte nabewerking heeft plaatsgevonden, dan is het misschien niet nodig om lucht-
belvormers toe te passen. Maar hoe vaak werk je onder ideale omstandigheden? Om het risico op scaling te 
verminderen zou ik voorstellen om altijd luchtbelvormers toe te passen.’

Werking van luchtbelvormer
Een luchtbelvormer is een hulpstof voor in het  
beton. Toevoegen van deze hulpstof beperkt de 
vorstschade. Door de luchtbelvormer ontstaan  
microscopisch kleine holten in het beton met een 
diameter van 10 μm en 300 μm. Hierdoor wordt de capillaire werking in de altijd aanwezige luchtkanaaltjes 
onderbroken. Het resultaat: beton neemt minder water op en het water dát toch aanwezig is, kan in beton 
met luchtbelvormer na bevriezing uitzetten in de gevormde luchtholtes.
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