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Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third
parties for duplication and/or act in and out of law, where this
authority is not transferred or falls by right to the Reproduction
Rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke
bewerking.

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.
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NEN 5960:2006/A1:2010 Ontw.

Voorwoord
In 5.2.2.2 van NEN 5960:2006 is de volgende tekst opgenomen:
“Verwarm de gevulde droogbak binnen circa 15 min tot ten minste 350 °C en handhaaf deze temperatuur
tijdens het droogproces.”
Dit betekent dat het monster betonspecie in de droogbak binnen 15 min een temperatuur van ten minste
350 °C moet hebben bereikt. Bij veel betonmortelbedrijven wordt de betonspecie gedroogd in een elektrische
oven. Omdat er twijfels zijn gerezen of op deze wijze het monster binnen 15 min op 350 °C kan worden
gebracht, is aan een laboratorium verzocht de temperatuurontwikkeling een aantal malen te bepalen. Uit de
resultaten van dit onderzoek is gebleken, dat het monster pas na ongeveer 1,5 h op 350 °C is gekomen.
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Tevens is gebleken dat:

— de temperatuur van de oven binnen 15 min na het plaatsen van het monster op 350 °C is teruggekomen;
— de temperatuur van het monster pas oploopt als het meeste water is verdampt;
— de verschillen tussen de droogmethode en de uit de afgewogen grondstoffen bepaalde watercementfactor/water-bindmiddelfactor (methode 1) klein en niet systematisch afwijkend van elkaar zijn.
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Geconcludeerd is dat het niet mogelijk is om aan de thans geformuleerde eis van NEN 5960 te voldoen, terwijl
de resultaten van de proef wel vergelijkbaar zijn met die van methode 1.
Het is echter wel mogelijk te eisen dat de temperatuur in de oven binnen 15 min na het plaatsen van een
monster weer op ten minste 350 °C is teruggekomen en daarop te controleren.
Met het thans voorliggende tekstvoorstel wordt beoogd daarin te voorzien.
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Met de inwerkingtreding op 21 mei 2009 van de wijzigingsregeling bij het Bouwbesluit 2003 spelen de tot die
datum zogenoemde ‘tweedelijnsnormen’ en ‘verderelijnsnormen’ geen rol meer in het kader van de
bouwregelgeving. Daarom is met het verschijnen van het voorliggende wijzigingsblad tevens hoofdstuk 2 van
NEN 5960 aangepast.
De commissie die dit wijzigingsbladontwerp heeft opgesteld heeft naast de status van NEN-normcommissie
tevens de status van voorschriftencommissie 12 "Beton" van CUR Bouw en Infra.
Met deze combinatie willen NEN en CUR Bouw en Infra, in het belang van alle bouwpartijen, optimale
onderlinge afstemming bevorderen van de activiteiten van beide organisaties.
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