
Poederkoolvliegas wordt sinds jaar en dag in beton gebruikt, omdat het de 
kostprijs verlaagt en gunstig is voor veel eigenschappen van beton.

De Romeinen wisten het al: zij maakten beton met bindmiddelen op basis 
van vulkanische assen. Voorbeelden zijn het Pantheon in Rome en de water-
leiding vanuit de Eifel naar Keulen. In de vorige eeuw waren de Amerikanen 
de eersten die op grote schaal beton met poederkoolvliegas vervaardig-
den. Dit betrof de Hungry Horse dam, een stuwdam in Montana, die in 
de periode 1948-1953 gebouwd werd met 3 miljoen m3 beton, waarbij 
30% van het portlandcement vervangen werd door poederkoolvliegas.  
Later volgden Europa en ook Nederland. Vroege Nederlandse voorbeelden 
(1985) zijn de betonnen windschermen bij het Calandkanaal en het be-
tonnen wegdek van de A73 bij Cuijk (inmiddels overlaagd met asfalt).

Veel betonproducenten gebruiken poederkoolvliegas niet alleen vanwege 
de lagere kostprijs van het beton, maar ook vanwege de positieve invloed 
op het gedrag van de betonspecie door de sferische korrelvorm (kogellager-
effect) en de fijnheid. Denk aan: 
+ verbetering van de verwerkbaarheid van betonspecie; 
+ verbetering van stabiliteit en verpompbaarheid;
+ vermindering van bleeding.
Poederkoolvliegas is daarom bij uitstek geschikt voor toepassing in vloeren-
beton, onderwaterbeton, pompbeton en voor zogenaamde vette mengsels 
zoals in boorpalen.

Poederkoolvliegas zorgt verder voor een bijdrage aan de sterkteontwikke-
ling van het beton. De reactie komt pas later in het hydratatieproces van 
cement op gang. Bij vervanging van cement door vliegas wordt de begin-
sterkte daardoor enigszins verlaagd, maar gaat de sterktetoename na 28 
dagen veel langer door dan bij portlandcement. Dit kan soms een nadeel 
zijn, maar is in andere gevallen ook een voordeel doordat de warmteontwik-
keling in de beginfase van de verharding verlaagd wordt. Voor massabeton 
is poederkoolvliegas daarom een zeer interessante bindmiddelcomponent.

De bijdrage van poederkoolvliegas aan de sterkteontwikkeling wordt veroor-
zaakt door de zogenaamde puzzolane reactie. De glasachtige bestanddelen 
uit de poederkoolvliegas reageren met de calciumhydroxide die gevormd 
wordt bij de hydratatie van de klinkermineralen. Als reactieproducten wor-

den calciumsilicaathydraten gevormd. De dich-
tere structuur van beton met poederkoolvliegas 
in combinatie met een verminderd aandeel 
calciumhydroxide (portlandiet) en de reactie-
producten van C3A en C4AF maakt dat poeder-
koolvliegas in veel gevallen de levensduur van 
beton verlengt en het beton minder onderhoud 
vergt. De toevoeging van poederkoolvliegas 
aan beton heeft daarom een gunstig effect op:
+ voorkomen van alkali silica reactie (ASR);
+  verhoging van de weerstand tegen sulfaat-

aantasting, zowel van externe als interne bron;
+  verhoging van de weerstand tegen chloride-

indringing.

De sterktebijdrage wordt uitgedrukt in de bind-
middelfactor (k-waarde) van poederkoolvliegas. 
Deze mag in rekening gebracht worden vanaf 
28 dagen en is afhankelijk van het gebruikte 
type cement. Voor CEM I 32,5, CEM III A en B 
mag een k-waarde van k=0,2 in rekening ge-
bracht worden, terwijl voor CEM I 42,5 en 52,5 
k=0,4 mag worden aangehouden. In dat 
laatste geval vervangt 10 kg poederkoolvliegas 
4 kg cement.

Februari 2014

Constructief bijdragen aan Duurzaamheid

BETER BETON MET VLIEGAS
           ……..SINDS JAAR EN DAG



Een andere benadering is om poederkoolvliegas toe te passen op basis 
van het zogenaamde equivalent performance concept. Dit is in Nederland 
beter bekend als het attesteringsconcept. Hiermee is in Nederland een 
lange en goede ervaring opgebouwd. In dit geval wordt het beton met 
een specifieke cementsoort en een poederkoolvliegas geattesteerd voor 
gedefinieerde milieuklassen. Dit geschiedt op basis van CUR-Aanbeveling 
48 en BRL 1802. Er is een scala aan attesten beschikbaar, vooral voor 
de milieuklassen X0, XC1 t/m XC4, XF1, XF3, XA1, XA2 en XA3. Attesten 
zijn beschikbaar in combinaties met CEM I, CEM III en hoogovenslak. In 
de geattesteerde combinaties loopt de vervanging van cement door poe-
derkoolvliegas op tot circa 30%. Er zijn ook attesten beschikbaar voor de 
koude perioden (op basis van CEM I 52,5R met poederkoolvliegas).

Poederkoolvliegas voor toepassing in beton en mortel wordt geleverd 
conform NEN-EN 450-1 onder KOMO-, BENOR- en CE-merk. Poeder-
koolvliegas is geregistreerd onder de Europese REACh verordening. Op 
de website van Vliegasunie kunt u veiligheidsinformatie voor verantwoord 
gebruik van poederkoolvliegas downloaden. Poederkoolvliegas wordt ook 
als hoofdbestanddeel in cement toegepast, met name in CEM II. De eisen 
die voor deze toepassing gelden, zijn beschreven in NEN-EN 197-1.

Wat is poederkoolvliegas?
Poederkoolvliegas is een poedervormig materiaal dat hoofdzakelijk uit glas-
achtige bolvormige deeltjes bestaat. Poederkoolvliegas vindt zijn oorsprong 
in de mineralen die aanwezig zijn in steenkool. Slechts een klein deel van de 
anorganische elementen is oorspronkelijk organisch gebonden. Belangrijke 
mineralen in steenkool zijn kaoliniet, illiet, kwarts, pyriet, veldspaat en cal-
ciet. Tijdens het verbranden van de poederkool ondergaan deze mineralen 
conversieprocessen als smelten en oxideren. Dit proces is slechts een kwestie 
van seconden. Door de snelle afkoeling krijgt de smelt geen kans te kristal-
liseren en stollen de druppels als bolvormige glasachtige deeltjes. 

SiO2 en Al2O3 zijn de hoofdcomponenten, met daarnaast in mindere mate 
Fe2O3 en CaO. Deze elementen zijn als oxide benoemd, zoals gebruikelijk  
is in de geologie en cementchemie. Dit betekent dus niet dat dit ook daad-
werkelijk zo is. De belangrijkste minerale fase is een glasachtige verbinding 
die het overgrote deel van het aanwezige SiO2 en Al2O3 bevat. Daarnaast 
zijn minerale fasen als mulliet, kwarts, hematiet en magnetiet aanwezig.
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Meer weten? 
Vliegasunie B.V. 
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
T : +31 (0)345 - 50 99 88
F : +31 (0)345 - 50 99 80
E : info@vliegasunie.nl 

zie ook onze website: www.vliegasunie.nl

Poederkoolvliegas onder de Scanning Elektronen Microscoop
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