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Aardappelteler Johan van Nieuwenhuyzen in Middenmeer
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wil een stuk bij zijn bewaarschuur aanbouwen, maar de
betonvloer van de 15 jaar oude schuur is tot 24 centimeter
verzakt. Een team van Fagro komt de vloer liften via
injecties met luchtig beton.
Gaten boren
Een dag eerder – Jan Oosterbaan boort om
de drie meter een gat in de betonvloer.
Voor voldoende houvast zit de blauwe
plaat onderaan de boormachine vacuüm
vastgezogen aan de ondergrond. De eerste
paar centimeter begeleidt Oosterbaan de boor
nauwkeurig, zodat die recht naar beneden
gaat. Daarna draait de holle diamantboor
‘vanzelf’ recht naar beneden. De tuinslang
voert voor het koelwater aan. De slurrieslurper
– waterzuigende stofzuiger – zuigt het
koelwater weer af. Wanneer de boor door
de 14 centimeter diepe vloer heen is, voelt
Oosterbaan dat direct, omdat onder de vloer
een loze ruimte is ontstaan. Bij elk geboord
gat schrijft Oosterbaan met een krijtje het
aantal centimeters dat de vloer is verzakt. De
verzakking varieert van 2 tot 24 centimeter.
Vervolgens timmert de medewerker op elk gat
een witte afsluiter (rechts onderaan). Die werkt
als een ventiel: schuimbeton kan door het
ventiel onder de vloer worden gebracht, maar
het kan niet terugstromen. Het cilindervormige
geboorde stuk beton wordt bewaard, zodat
het na de betonjectie terug kan.

Schuimbeton mengen
10.00 uur – Pompoperator Jan Willem van
der Velde bedient de computer van de mixer
waarmee beton wordt gemaakt. Voor 2 kuub
gebruikt hij 300 kilo cement, 550 kilo zand,
150 liter water en een fractie schuimmiddel.
Nadat het schuimmiddel is toegevoegd kan
het mengen beginnen. Hierbij verdubbelt het
volume van 1 naar 2 kuub doordat er lucht
door het beton heen wordt gemengd. Van
der Velde wijst naar het scherm wanneer het
schuimbeton in een trommel klaar is voor
gebruik: „De druk is 4,6 bar. Onder deze druk
kan de trommel leeg lopen.”

Schuimbeton, ook wel celbeton genoemd,
is hierdoor sterk; opgesloten onder de vloer
kan het een gelijkmatige belasting hebben
van 400 ton per vierkante meter. Ook is het
schuimbeton relatief licht van gewicht. Doordat
het lichter is dan de ondergrond en de meeste
zetting al heeft plaatsgevonden, kan de
betonvloer nagenoeg niet meer verzakken.

Injecteren
10.30 – Cor van Leeuwen heeft een injector op
de witte afsluiter geplaatst. Terwijl zijn collega
Benno Bergstra met een laserontvanger bekijkt
op welke plek de vloer precies omhoog gaat,
injecteert Van Leeuwen het schuimbeton onder
de betonvloer. Op deze plek is de betonvloer
20 centimeter verzakt. Vanochtend is de vloer
al enkele centimeters gelift. Om scheuren te
voorkomen, mag de vloer maximaal met 2
centimeter tegelijk omhoog worden gebracht.
Het tweetal blijft daarom niet te lang bij één
gat injecteren, maar verplaatst zich regelmatig.
Bergstra: „Schuimbeton kiest de weg van
de minste weerstand. Daardoor lift de vloer
soms op een andere plek dan waar we aan
het injecteren zijn. Door ervaring weten
we ongeveer waar de vloer omhoog gaat.”
Het tweetal houdt het liftproces met de
meetapparatuur goed in de gaten. Zo weten ze
precies welk gat aan de beurt is om gevuld te
worden.

Niveaustijging meten
11.45 uur – De infraroodmeter geeft aan dat de
vloer nu tot 15 centimeter onder het gewenste
niveau is gebracht. Per dag kan een vloer met
ongeveer 10 centimeter liften. Op het oog is de
niveaustijging dan ook nauwelijks te zien. Bij
de rand bij de funderingsbalk is dat tijdens het
injecteren wel te zien en te voelen.

Dichtheid controleren

Trommel ontluchten

10.15 uur – Van der Velde controleert de
dichtheid van het schuimbeton aan de hand
van het gewicht van 1 liter. De weegschaal
geeft 940 gram aan. Met dit soortelijk gewicht
kan de betonvloer goed liften. Wanneer
het soortelijk gewicht lager is dan ongeveer
700 gram per liter (700 kilo per kuub) is
het schuimbeton niet sterk genoeg om de
betonvloer te tillen. Bij een te grote dichtheid
(meer dan 1.100 kilo per kuub) gaat het liften
juist te zwaar. Het gewicht hangt af van de
hoeveelheid lucht. De luchtbellen blijven
ook tijdens het drogen in het beton zitten.

12.00 uur – Er klinkt een hard sissend geluid
wanneer Van der Velde een leeggelopen
trommel ontlucht. De 2 kuub schuimbeton
is geïnjecteerd, maar deze lucht zat er nog
onder druk in. De trommel naast de lege is
ondertussen gevuld en gemengd zodat het
injecteren geleidelijk doorgaat. Wanneer de
vloer op niveau is, worden de uitgeboorde
betoncilinders voorzien van een afdichtingsring
en weer teruggetimmerd. De oppervlakte
wordt dan schoongemaakt waarna de gaten
met sneldrogende reparatiemortel goed
worden gedicht. n
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Jan Willem van der Velde
lift verzakte betonvloer
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