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SAMENVATTING. 

Dit verslag is een weergave van experimenteel onderzoek, waarin 
de mechanische eigenschappen worden vergeleken van ongewapende 
mortel en mortel waaraan 1 volume procent staalvezels 
(THIBO, 0.6 * 40 mm) is toegevoegd. 
Daarnaast worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met 
de resultaten uit voorgaand onderzoek [lit. 20], waarbij een 
andere vezelsoort (THIBO, 0.8 * 50 mm) in dezelfde hoeveelheid 
aan de mortel is toegevoegd. 
Er zijn twee proevenserie"s uitgevoerd, één op ongewapende en één 
op vezelversterkte proefstukken. 
Elke proevenserie bestond uit één-assige trekproeven, vierpunts
buigproeven en controleproeven (kubusdrukproeven, driepuntsbuig
proeven en cylinderdrukproeven ). 
Uit de trekproeven zijn spanning-scheurwijdte relaties (u-w rela
ties) bepaald voor zowel ongewapende als vezelversterkte mortel. 
Uit de vierpunts-buigproeven zijn moment-rotatie relaties 
(M-f relaties) bepaald voor vezel versterkte mortel. 
Verder is getracht een verband te vinden tussen de treksterkte en 
de bui gtrekstet-kte door met behulp van de 's'tati sti ek een M- <.f 
relatie voor een ligger te bepalen uit de u-w relatie van de 
trekproeven waarbij het vermoeden bestaat dat het verschil tussen 
de treksterkte en de buigtreksterkte geen gevolg is van het 
verschil in gedrag van het materiaal op deze veerkrachtsgevallen 
maar eerder van de uitvoering van de proeven en de interpretatie 
van de proefresultaten. 

05. 



LIJST VAN SYMBOLEN. 

A(bruto) 

A(netto) 

B 

d 

E 

F 

F ( 1 op) 

F(tu) 

F(u) 

f ( t) 

G ( f) 

I 

L 

1 

M 

m 

n 

s 

s 

V 

w 

w 

X 

2 

= oppervlakte 

= oppervlakte van de volledige doorsnede 

= oppervlakte van de gereduceerde doorsnede 

= breedte van een proefstuk 

= dikte van een proefstuk 

= elasticiteitsmodulus 

= kracht 

= kracht tot welke het verband tussen 
en vervorming rechtlijnig is 

= maximale trekkracht 

= maximale kracht 

= ~(tu) = treksterkte 

= breukenergi_e 

= traagheidsmoment 

= overspanning 

= meetlengte 

= moment 

- populatiegemiddelde van X 

= steekproefomvang 

= onderschrijdingskans 

= steekproefvariantie 

kracht 

= steekproefspreiding, steekproefstandaardafwijking 

= variatiecoäfficiänt = S/X 

= weerstandsmoment 

= scheurwijdte 

= gemiddelde scheurwijdte 

= toevalsvariabele 
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var X 

s 

S<lop) 

S(u) 

S ( 1 ) 

8(m) 

S(r) 

E 

E (1 op) 

E(tu) 

(T 

<T ( 1 op) 

<r(tu) 

iT (mor) 

IJ"' ck 

= populatievariantie 

= steekproefgemiddelde 

= onbetrouwbaarheidsdrempel 

= doorbuiging 

= doorbuiging indien F = F ( 1 op) 

= doorbuiging indien F = F(u) 

= doorbuiging t.p.v. linker belastingpunt 

= doorbuiging t.p.v. midden van de ligger 

= doorbuiging t.p.v. rechter belastingpunt 

= vervorming van de meetlengte 1 

= rek 

= rek indien u = u(lop) 

- rek indien <T = u(tu) 

= populatiestandaard~fwijking 

= spanning 

= maximale spanning waarbij nog geldt dat relatie 
tussen spanning en rek rechtlijnig is 

= treksterkte 

= buigtreksterkte 

= rotatie 

= kubusdruksterkte 

= karakteristieke kubusdruksterkte (ondergrens) 

= scheurwijdte t.p.v. punt x 
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INLEIDING. 

Beton is eer, konstruktiemateriaal dat uitermate geschikt is om 
dr-ukkrachten op te nemen, in tegenstelling tot trekkrachten die 
r1iet □ f nauwelijks kunnen worden opgenomen. 
Dit nadeel kan worden opgevangen door wapening aan de beton toe 
te voegen. Deze kan contin1~ van aard zijn of bestaan uit vezels. 
Wij beperken □ns in dit onderzoek tot het gebruik van staalvezels 
als wapening. 
Het effect van een vezeltoevoeging aan ongewapende mortel op de 
mechanische eigenschappen zal door ons worden onderzocht. 
Deze eigenschappen zullen bekend moeten zijn wanneer we staal
vezelversterkte mortel of beton voor konstruktieve toepassingen 
willen gebruiken. 
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HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING. 

De belangstelling voor het toepassen van vezels, waaronder staal
vezels, aan mortel of beten ter gedeeltelijke of algehele vervan
ging van de conventionele wapening wordt steeds groter. 
Wanneer we een dergelijk vezelversterkt materiaal willen gebrui
ken zullen hiervan de elementaire eigenschappen bekend moeten 
zijn. 
ue opzet van het onderz6ek is gericht op het gebruik van deze 
vezels in dunwandige konstrukties, omdat dan de grootste 
effectiviteit verkregen wordt. Ook willen we een beschrijving 
geven van het mechanisch gedrag van het materiaal in een 
discrete scheur t.b.v. het berekenen m.b.v. de eindige elementen 
methode. 
In dit onderzoek gaat onze belangstelling uit naar de mechanische 
eigenschappen van met staalvezels versterkte mortel. 
De vezels die wij aan de mortel hebben toegevoegd, zijn van het 
merk THIBO met een diameter van 0.6 mm., een lengte van 40 mm en 
een lid-verhouding van 66.7. 
Ter bepaling van het effect van de vezeltoevoeging vergelijken we 
de beproevingsresultaten van de vezelversterkte mortel met de 
beproevingsresultaten van ongewapende mortel. 
Een ander doel van ons onderzoek is het vergelijken van de be
proevingsresultaten van deze vezeltaevoeging met de resultaten 
uit voorgaand onderzoek [lit 20] waarin aan de mortel THIBO
vezels met een diameter van 0.8 mm., een lengte van 50 mm en een 
1/d verhouding van 62.5 zijn toegevoegd. 
Hiertoe hebben wij zowel de afmetingen van de proefstukken als de 
beproevingsmethode gelijk gehouden. 
De verwachting is dat de door ons gebruikte kortere vezels een 
beter resultaat zullen geven dan de langere vezels. Deze uit
spraak is gebaseerd op het feit dat bij een gelijkblijvend 
volume-percentage vezels niet alleen het aantal kortere vezels 
groter is, maar dat als gevolg daarvan de vezelverdeling in het 
proefstuk ook beter zal zijn, waardoor dus ook een beter re
sultaat verkregen kan worden. 
Er worden zowel trekproeven uitgevoerd als vierpuntsbuigprce•1en 
op helle liggers. 
~e beproevingsresultaten van de trekproeven worden cmgew~rkt tot 
een ~-w relatie (spanning-scheurwijdte relatie). 
De resultaten uit de vierpuntsbuigproeven worden omgewerkt tot 
een M-~relatie (moment-rotatie relatie). 
Achteraf zal een terugkoppeling plaatsvinden waarin gekeken wordt 
in hoeverre uit de ~-w relatie van de trekproeven een M- 1relatie 
voor de liggers kan worden berekend. De probleemstelling spitst 
zich toe op de vraag in hoeverre het mogelijk is een ~-w relatie 
uit de trekproeven te destilleren waarmee een betrouwbare voor
spelling van de M-1relatie van een ligger gemaakt kan worden 
oftewel welk verband bestaat er eventueel tussen de twee mate
riaaleigenschappen treksterkte en buigtreksterkte en oo welke 
wijze kan dit verband beschreven worden, zodat m.b.v. de trek
sterkte van een materiaal een voorspelling kan worden gedaan voor 
d~ buigtreksterkte van een materiaal. 
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HOOFDSTUI< 2 STATISTIEK. 

tn het kader van dit onderzoek komt de statistiek op een tweetal 
pl2atsen om de hoek kijken. 
np de eersle pla2ts bij de vergelijking van proefresultaten. We 
willen weten wat het effect is van het toevoegen van de staal
vezels. Hiertoe vergelijken we de ongewapende met de vezel
versterkte liggers. 
Ook willen we weten of er verschil is tussen de toevoeging van 
verschillende staalvezels. Hiertoe vergelijken we de toevoeging 
van 0.6 x 40 mm. staalvezels, zoals door ons uitgevoerd, met de 
toevoeging van 0.8 x 50 mm. staalvezels uit voorgaand onderzoek 
van Ton Padm□es [lit.20]. 
In het algemeen geldt dat bij de vergelijking van materiaal
eigenschappen zoals b.v. de druksterkte en treksterkte niet al
leen het gemiddelde van belang is maar ook de spreiding. Indien 
een aantal proeven uitgevoerd worden op een materiaal ter bepa
ling van de eigenschappen vinden we dat de gevonden waarden van 
df.? (.:ir-•{ .. )c·:tt··rF.~dF·n i r·, hE~t i.-:\l qe1nt.;.•E~n \/Ol <joE•r-, ëtan een r-,ortï,al e \/er-del i nq 
(2ie fig.2. 1). Voor elke serie meetresultaten kan het gemiddelde 

E·ï: d f" ,:,;t dnd é.ië\r-· d ëi. f i.·J i. j ki. ng i.•Jor- den bepaald. 
Na berekening var1 een waarde die we de ondergrens noemen (zie 
bijlage 1) kan de uitspraak gedaan worden dat met een betrouw
baarheid 1-~ geldt dat minder dan p % van de resultaten een 
i.•,1i,1i:,J'1::!P hE•Pft cl:i. e 1 EüJE.•r· i ~; clë1n dE•ze onder·qt-ens, ,--JeerqE•gev·en door
het gearceerde gebied onder de kromme in figuur 2.1: 

Ook de vergelijking van bijvoorbeeld de gemiddelde treksterkte 
vE1n t~•.1e;:,,, o;.:.:itf,::-r··:i.2\lii:?n dit?nt op statistisch juiste wijze te gebeu-
r· E'n. 
Indien de gemiddelde waarden verschillen, kan dit gemeten ver
schil het qevolg zijn van toeval, maar ook van een werkelijk 
verschil in de materiaaleigenschappen. 
Om het onderscheid hiertussen aan te geven gebruiken we een 
tuet.•:=.i nq. 
Bij deze toetsing wordt de uitspraak: 

'Het gemiddelde Î(a) is lager 
dan het gemiddelde i(b)', 

dje met een bepaalde betrouwbaarheid moet gelden~ geverifieerd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal factoren. Niet 
alleen met het gemiddelde, maar ook met het aantal proeven en de 
spreiding in de resultaten hiervan. Voor de bespreking van de 
t_~r:•br· .. ,Ji kte ïr,ett-,c)de zie Bij 1 ,?~ge ::·:, =' 1-let. tcietser, \/ar, J-,·ypotl1esen=-. 

10. 



C:tncit:.·f-1 i nq<-=:-:, 
rnc3l~.) t.::• l ij k 

vergelijking van proevenseries is 
met materialen die al in de 

ook e12n 
pr-aktijk 

toegepast worden. 
HierL1it kan gecuncludeerd worden of het 'nieuwe' materiaal al of 
njet bestaande materialen op een of meer toepassingsgebieden zou 

Oµ de tweede plaats gebruiken wij de statistiek om resultaten uit 
trekproeven en vierpuntsbuigproeven met elkaar te vergelijken. Op 
de wijze waarop de trekproeven uitgevoerd worden is de plaats 
waar een scheur ontstaat en het trekelement bezwijkt van te voren 
vastgelegd. Het trekelement bezwijkt dus niet noodzakelijkerwijze 
ter plaatse van de zwakste doorsnede. 
We kunnen uit de gevonden kracht-vervormings (F-8) relatie van 
een proefstuk een spanning-scheurwijdte (~-w) relatie bepalen. 
Uit deze relatie kunnen we met behulp van de statistiek een 
ond <'=:·r·· g ,--· ;-:-,,n '"· ber· f.:.'k E!n en. Df2::~ e cm dt'2r·· gr-·t::•ns geeft E::en r-e 1 at ie tussen de 
spanning en de scheurwijdte die statistisch gezien kan optreden. 
Let wel, de statistisch gezien zwakste doorsnede hoeft niet 
dezelfde te zijn als de zwakste doorsnede uit de proeven. 
Bij de vierpunts-buigproeven onstaat de scheur waarschijnlijk wel 
op een van de zwakkere plaatsen van de ligger binnen het con
stante momentgehied. Het materiaal 'zoekt' zelf deze doorsnede. 
Met bepaalde aannamen is bij buiging een relatie te vinden tussen 
h t'_c.;/: c,p t i .. f.ë•cl end 1::-· iihiiïiE•n t: Î M) E~n d i:" '::'-C h të•ur-- ~•J i _id t. e ( ~•J) d i P VEJr- t aa 1 d i s 
naar rotatie Cfl \/<::1r·1 de J. i (.)(Jt·?t ... a 

{) F• c-:i r-: d t:-~· 1,·· () r~· E~ n ~==· 

(J ï i d l":~· 1-··· :::.: F~ rJ .::7\ E:\ 1 d t-~ 

van de u-w relatie uit de trekproeven kan, □□ k 

aé,rn··,a;r,f,in, nrnqPi--Jer-!:t. ~•Jof-den na.=:H- een M-f diE,H:Jt-am 

LJ :i. t. \...- C".:! c; 1··· q ~:·:t E:\ r·: d 
:. ,a:,. q (!') h 1 ;-;:, k F· ïï 

!-: i::\dt:-:-:r- in q q t.~•e:,-f t. 
tt :i. t d t~:· pr" C}E:' \/ f:~ n 

onderzoek [lit.20] op staalvezelversterkte mortel 
dat de M-j relatie voor een ligger berekend met de 

dP a-w relaties uit de trekproeven een veilige be
,,;uc:i;-· □ f.? !'1l-·· l/Jf--r21aties die 1--·echt.streeks;. bepaald :.:'.:tJn 
op l:i.gqt2r-s~ 

F rr M 

t t 
~ 

t 

- -
~ ..... 

-.6 _,.w .... " 1 vaili!]cr ac.annam" voor 2 ? 
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Deze conclusie ~s gebaseerrl op een beperkt aantal proeven. Het is 
wenselijk ook in ons onderzoek. waarbij gebruik ge.naakt wordt van 

~:::~:~~=l:n ~=tge::~:~eM~~'~:!:f~: ~::et:e:~:~!~~in~ert~:;~~ic~~ 
tie van de conclusies uit het vo□rgaanoe onderzoek. 
Voor de l:euze en de beschrijving van de statistische methode ter 
hepaling van de ondergrens wordt verwezen naar Bijlage 1. 
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HOOFDSTUK 3 BESCHRIJVING PROEFSTUKKEN. 

3. 1. INLEIDING. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de proef
stukken. Aan de orde komen behalve de vorm en de afmetingen ook 
de voorzieningen die gerealiseerd moeten worden om de b2proeving 
mogelijk te maken. 

7 ,..., 
•• ;.1 a .. ::. " PROEFSTUKKEN TREKPROEF. 

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven hebben de trekproeven tot doel 
het vervormingsgedrag vast te stellen van ongewapende en vezel
versterkte mortel vanaf het aanbrengen van de trekbelasting tot 
bezi,Jijken. 
Hiertoe zijn wij, overeenkomstig voorgaand onderzoek [lit.20] 
uitgegaan van proefstukken met een lengte in de richting van de 
belasting van 300 mm en een doorsnede van 20 * 100 mm2. 
Om het effect van de vezeltoevoeging te bestuderen zijn 16 onge
wapende met 16 vezelversterkte trekproefstukken vergeleken. 

0 
ûl ... 

• E ~ ~8 
~ 

0 
ûl ... 

100 

Figuur- ~~:. :L. 
Afmetingen trekproefstuk. 



Tijdens de beproeving wordt de belasting gemeten met een kracht
meetdoos die in de trekbank aanwezig is en de vervorming met 
inductieve verplaatsingsopnemers (ivo's) die op het proefstuk 
bevestigd zijn en de lengte van het meetgebied bepalen. 
Indien een proefstuk op trek wordt belast treedt allereerst een 
elastische verlenging op. Bij het overschrijden van de trek
sterkte van de mortel ontstaat in het proefstuk een scheur. Er 
vindt een afname van de kracht plaats omdat de doorsnede niet 
meer in staat is de maximale belasting op te nemen. 

F:i.gUlff ;:=. .. '.2. 

0 
0 
C"'I 

F 

r-

Cl .... 

De delen A en B van het proefstuk binnen het meetgebied zullen 
bij afname van de belasting een elastische verkorting vertonen. 
De ivo's houden de vervorming binnen het meetgebied constant. 
De elastische verkorting moet derhalve in z'n geheel opgenomen 
worden door de scheur die daardoor wijder wordt en weer minder 
belastinq over kan dragen. In het extreme geval versterken deze 
effecten elkaar waardoor het proefstuk abrupt bezwijkt zonder dat 
een stabiele dalende tak in het F-8 diagram te meten is. 
Om dit effect tegen te gaan is het zaak de delen A en Ben dus 
het meetgebied zo klein mogelijk te houden. Dit is gedaan door de 
meetlengte, waarover de ivo's aangebracht zijn,te beperken tot 
:30 mm. 
Wel lopen we dan het risico dat de scheur ontstaat buiten het 
meetgebied. Om er zeker van te zijn dat de scheur toch in het 
meetgebied ontstaat introduceren i,Je daar een zwakke "schakel 11 

door een doorsnedevermindering t.p.v. het midden van het 
proefstuk aan te brengen. 
Deze kan op verschillende wijzen gerealiseerd worden. 
Vóór het starten kan men de doorsnede verminderen door sparings
elementen in de b~kisting aan te brengen (bijvoorbeeld in de vorm 
van halve-maantjes of V-vormen ). Deze hebben als nadeel dat 
tijdens het storten van de vezelversterkte proefstukken de vezels 
door de vorm van de sparingen worden gericht (kisteffect). 
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De vraag is af in dat geval nog wel van een effectieve doorsnede 
vermindering gesproken kan worden. 
Ook kan men na het storten en verharden van het proefstuk 
zaagsneden aanbrengen. Een nadeel hiervan is dat bij het belasten 
van het proefstuk in de keel van de doorsnede piekspanningen 
ontstaan. Het grote voordeel is echter dat we "zeker" weten dat 
de scheur ter plaatse van de zaagsneden ontstaat. De keuze valt 
dan ook op het aanbrengen van twee zaagsneden aan elke zijde van 
het proefstuk één. De zaagsneden hebben een diepte van 
ca.4.5-5.0 mm en een breedte van 1mm (zie figuur 3.1). 
Ondanks deze doorsnedevermindering blijft er een kleine kans 
bestaan dat de scheur buiten het meetgebied ontstaat, bijvoor
beeld door spanningsconcentraties nabij de inklemming in de trek
bank. In dit gebied zal extra wapening aangebracht moeten 
worden. Voor de beschrijvng hiervan zie Bijlage 3. 
De vervormingen die optreden worden gemeten met behulp van ivo"s. 
Deze ivo"s worden tevens gebruikt om de vervormingssnelheid te 
sturen, zij geven een feedback signaal af aan de besturing. 
Er zijn twee ivo"s aangebracht, aan elke zijde van het proefstuk 
één. Zij worden vastgezet in een messing klemblokje, als aanslag 
dient een glasblokje. 

f 

1 

Figuur :5.3. 

_ _:_ _____ j 
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-----·---
De lengte van het meetgebied (=h.o.h. afstand blokjes) bedraagt 
30 mm. De blokjes zijn evenwijdig aan elkaar,loodrecht,op het 
proefstuk gelijmd. Om met een grote nauwkeurigheid te kunnen 
meten, zijn de glasblokjes gepolijst met een vlakheid van 0.0001 
mm. Ze zijn vervaardigd door de glastechnische groep oppervlakte
behandeling van de CTD. 

15. 



De spanniningsverdeling in het proefstuk is in voorgaand onder
zoek [lit.20] niet aan de orde gekomen. Om hier een beeld van te 
krijgen zijn bij een aantal proefstukken over de middendoorsnede 
rekstrookjes aangebracht. Door het aanbrengen van rekstrookjes 
aan beide zijden van het proefstuk kunnen we tevens constateren 
of tijdens de beproeving buigspanningen in het proefstuk ont
staan. Ook piekspanningen die optreden in de keel van de 
zaagsnede zijn door middel van de rekmetingen zichtbaar te maken. 

PROEFSTUKKEN VIERPUNTSBUIGPROEF. 

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven hebben de vierpuntsbuigproeven 
tot doel het gedrag van ongewapende en vezelversterkte liggers 
onder zuivere buiging te bestuderen. 
Voor de vierpuntsbuigproeven gebruiken we dunwandige holle lig
gers met de volgende afmetingen: 

lengte 1800 mm. 
- breedte 120 mm. 
- hoogte 140 mm. 

De wanddikte van de bovenflens (drukflens) bedraagt 30 mm, de 
twee lijven en de onderflens zijn 20 mm dik. De laatste 100 mm 
aan de uiteinden van de liggers zijn massief uitgevoerd. 

190 190 

650 650 

F:i.ÇJUUr ~).4. 
Afmetingen holle ligger. 

De afmetingen van de liggers z1Jn conform voorgaand onderzoek. 
Voor het verkrijgen van de gewenste dunwandigheid is bij het 
storten sparingsmateriaal toegepast. Dit sparingsmateriaal dient 
na het storten te worden verwijderd om een eventuele invloed 
hiervan op de proefresultaten te elimineren. 
Om het effect van de vezeltoevoeging te bestuderen zijn 6 ongewa
pende liggers met 6 vezelversterkte liggers vergeleken. 
Ook hier is 1-volume procent, gelijkmatig verdeelde, ongerichte 
vezels aan de mortel toegevoegd. De verdeling van de vezels is in 
principe driedimensionaal, maar omdat de ligger dunwandig is 
uitgevoerd, ontstaat door het wandeffect een zekere gerichtheid 
van de vezels, die in de richting van een tweedimensionale verde
ling gaat, waardoor de effectiviteit van de vezeltoevoeging ver
çwoot ~•mrdt. 
Aan de vóór- en achterzijde van de liggers worden in het trek en 
drukgebied pfendermeetpuntjes aangebracht waardoor tijdens de 
beproeving de rekken en stuiken gemeten kunnen worden met behulp 
van een pfendermeter. 
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3.4. PROEFSTUKKEN CONTROLEPROEVEN. 

3.4.1. KUBUSSEN. 

Voor de bepaling van de kubusdruksterkte 
als vezelversterkte mortel wordt gebruik 
seerde kubussen met een ribbe van 150 mm. 

Fi guw-· ··;r ,:::· 
... ) u ,.__t. 

3.4.2. PRISMA'S. 

0 
\[) ..... 

van z o.-;el 
~Jemaakt van 

ongewapende 
genormal:i.-

Voor de bepaling van de buigtreksterkte van zowel ongewapende als 
vezelversterkte mortel wordt gebruik gemaakt van genormaliseerde 
prisma's met een lengte van 500 mm en een doorsnede van 100 * 100 
fÎÏÏÎI:?. 

Figuur ..,. , 
._;,. 0. 
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3.4.3. CYLINDERS. 

Voor de bepaling van de elasticiteitsmodulus van zowel ongewapen
de als vezelversterkte mortel wordt gebruik gemaakt van genorma
liseerde cylinders met een lengte van 250 mm en een diameter van 
100 mm. De rek wordt gemeten met twee diametraal aangebrachte 
rekstrookjes (type PL-30 >, op halve hoogte van de cylinders. 

~ 
1\1 

r11kstrookjas 

Fi guLn-
100 
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HOOFDSTUK 4 MATERIAALGEGEVENS EN MENGSELSAMENSTELLING. 

4. 1 . INLEIDING. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte 
materialen met hun voornaamste eigenschappen~ 
Tevens zal van de ongewapende en de vezelversterkte mortel de 
mengselsamenstelling gegeven worden. 

MOF:TEL. 

We hebben ongewapende en vezelversterkte mortel toegepast. 
Afgezien van de vezelt □evoeging hebben zij dezelfde samenstel
linq. 
Over de bestanddelen van de mortel het volgende: 
De gebruikte cementsoort is Portlandcement klasse A. 
Om samenklitten van de vezels tijciens het mengen te voorkomen mag 
het toeslagmateriaal volgens CUR-rapport 89 [lit.6] niet te grof 
.: .:. _) ' ' . 
Daarom is toeslagmateriaal gebruikt met een maximale korreldiame-

d E· ;:: F.C:• ,,.. :n iï1 • E· ;::,1 n 
t f::! V ,0>.1--· k t'- i j g .;:~n 

een qoede verdeling van 
is als uitgangsmateriaal 

fijn t,:,n gr-of 
gr- 1 ndz ë.1nd 

de bestanddelen groter dan 2 mm. door zeven 
Al het toeslagmateriaal is gedroogd (12 uur bij 

110 °Cl om hetzelfde uitgangsmateriaal te hebben bij het mengen. 
Van drie monsters is een zeefanalyse gemaakt (bijlage 3), met het 
t.::l r--1 (:l {=! t"- •:~. ·L ~-=:f. i::·~ r-: t::l F:f r t:-.· ~::- t..t J l. ,:-:{ ,·:~ t. ; 

TABEL 4.1 ZEEFANALYSE 

::: ,,ë•ef - cumulatieve zeefrest [%] 
c:ip\-::-:,r .. : :i. r .. : (i 1--------,,----------,.-------""T'""-----
[ pm J 

-1 _ .... , c::· ..... -. ,_, 

I 

44. :A 
8D. 7'2 

,·-·,;-, c:.-r", 
-:r-:r .. ,..J..::. 

100.00 

17.48 
::7. 44 

100.00 

I II 

4:3. 98 

96. 19 
·-=re;· .. 5() 

100.00 

0.00 

41.92 
91.02 
94.67 
99.82 

100.00 

We zien dat de verschillende monsters weinig verschil vertonen. 
De fijnheidsmodulus F(v) is 4.43 (zie bijlage 3, tabel 4). 
De gradering van het toeslagmateriaal, het voldoende aanwezig 
zijn van grof en fijn materiaal, is getoetst aan de ideale 
korrelverdeling zoals door de Cement and Marketing Company wordt 
gegeven vour een maximale korreldiameter van 2 mm. In fig.4.1 is 
cie 2eefkromme uit bovenstaande tabel 4.1 vergeleken met het gearceer
de gebied dat de ideale korrelverdeling weergeeft. 
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·fiÇ)UUr 4.1. zeefkF-omme. 

zien dat de zeefkromme van het toeslagmateriaal bijna aan 
voorwaarde voldoet. 
De zand-cement verhouding op gewichtsbasis is 2: 1. 
Voor de water-cement factor w/c is 
Als hulpstoffen zijn aan de mortel 

superplastificeerder, 
- vertrager, 'LENTAN F'. 

4.3. STAAL VEZELS. 

0.35 genomen. 
toegevoegd: 
' MURAPLAST' . 

Aan de mortel is 1-volumeprocent staalvezels toegevoegd. 
De toegepaste staalvezels zijn van het merk THIBO en hebben 
een lengte van 40 mm en een diameter van 0.6 mm. 
De vezels zijn recht, en hebben een ronde doorsnede met aan 
uiteinden peddels, die de aanhechting verzorgen. 
De treksterkte bedraagt ca. 1000 N/mm2. 

✓----</> 0.6 mm 
,·r---4-0_m_m_;:.:•. ----·} 

de 

de 
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4.4. MENGSELBEREKENING. 

Bij de mengselberekening gaan we uit van de volgende gegevens: 

De volumieke massa's van de materialen bedragen= 

* cement PCA~ 
* grindzand 
* vezels 

3100 kg/m3. 
2600 kg/m3. 
7860 kg/m3. 

De uitgangspunten voor de berekening zijn de volgende: 

* cement-zandverhouding 
t watercement factor 
* volumepercentage vezels 
* volumepercentage lucht 
* superplastificeerder 
* vertrager 

- 1:2 
= 0.35 

= 2 % 
- 1 % van het cementgewicht. 
- 0.2 % van het cementgewicht. 

Bepaling van de cementhoeveelheid: 

* c = cementhoeveelheid in kg/m3. 
* de hoeveelheden van de andere materialen zijn gerelateerd 

aan de cementhoeveelheid. 
* de hoeveelheden superplastificeerder en vertrager zijn 

verwaarloosd. 

* In 1 m3 ongewapende mortel zit: 
cement+ grindzand+ water +lucht= 
c/3100 + 2c/2600 + 0.35c/1000 + 0.02 = 1 m~. 

hieruit volgt dat c = 679.70 kg/m3. 

* In 1 m3 vezelversterkte mortel zit: 
cement+ grindzand+ water+ vezels+ lucht= 
c/3100 + 2c/2600 + 0.35c/1000 + 0.01 + 0.02 = 1 m3. 

hieruit volgt dat de cementhoeveelheid c = 672.76 kg/m3. 
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Mengselsamenstelling ongewapende mortel: 

* Voor 1 m3 ongewapende mortel: 

ct-?inent 
qr-·i ndz and 
~~Jater (C>. :;~:; 
'5Up1':='t- plast. 
v,:~t-· tt- aget-

679.700 
= 1359.400 

0.012) * 679.70 = 229.740 
0.01 * {-,79.70 
i-l • i-Hy.:> * 6 79. 70 

= 
= 

6.797 
1. 359 

kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 

volumieke massa: 2276.996 kg/m3. 

* Voor één stort: 75 liter ongewapende mortel: 

cement 
grind:: ë1nd 
~•Jate1r-

0.075 #. 679.700 = kg. 
0.075 #. 1359.400 = 101.955 kg. 
0.075 * 229.740 = 17.231 kg. 

superplast. 0.075 * 
vertrager 0.075 * 

6.797 = 
1. 359 = 

0.510 h:;i. 
0.102 kg. 

Mengselsamenstelling vezelversterkte mortel: 

* Voor 1 m3 vezelversterkte mortel: 

C: f.':,IT1t~11 t 
q1·-· i ndz .:::1nd 
~,Ja b:?t- ( 0. ~~:.5 
\/F•Z el~
~-upF.•r-p l ë1st. 
v1?.r-tr-aç,et-· 

l * 67'..?.. 76 = 672. 76(> kt:;_ï. 
2 * 672.76 = 1345.540 kg. 

0.012) * 672.76 = 227.390 kg. 
0.01 * 7860 = 78.600 kg. 
0.01 * 672.76 = 6.728 kg. 
0.002 * 672.76 = 1.345 kg. 

vol urni eke massa: 2332.363 kg/m3. 

* Voor één stort: 75 liter vezelversterkte mortel: 

ct::•ment 
qt-i ndz and 
1,-Jatt:c>r-· 
vezel.~. 
~.upet-·p 1 a~.t.. 
ver-tr- ager-

0. 07!'.:i * 672. 760 
0.075 * 1345.540 
0.075 * 227.390 
0.075 * 78.600 
0.075 :t. 6.728 
0.075 :t. 1.345 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

50.457 kg. 
100.916 kg. 

17.054 kg. 
5.895 kg. 
0.505 kg. 
0. 101 kg. 
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HOOFDSTUK 5 VERVAARDIGING PROEFSTUKKEN. 

5. 1. INLEIDING. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de ver
vaardiging van de proefstukken te beginnen bij het storten tot het 
moment van beproeven. 

5.2. STORTEN ALGEMEEN. 

De totale hoeveelheid proefstukken is verdeeld over vier stort
dagen (18/7,1/8,22/8 en 5/9/1985). 
Per startdag werden drie starts (l,II,III) van ca. 75 liter gemaakt. 
Van eenzelfde stort werden zowel trekproefstukken en liggers als con
troleproefstukken gestort. Voor een overzicht van de soorten 
en aantallen proefstukken per stort zie tabel 5.1 aan het einde 
van dit hoofdstuk. 
Na het afwegen van de grondstoffen voor een stort worden zij 
gemengd in de betonmolen. De volgorde van menging en de 
mengtijden zijn als volgt: 

*cementen zand 
* 1,1ater 
* hulpstoffen 
* vezels (indien benodigd) 

De staalvezels worden met de hand in de 
een goede verdeling te verkrijgen. 

mengtijd 1.5 min. 
mengtijd 1.5 min. 
mengtijd 1.0 min. 
mengtijd 2.5 min. 

molen gestrooid om 

Nadat de bekistingen gevuld en getrild zijn worden ze op
geslagen met natte doeken onder plastic. Na drie dagen wor-
den de proefstukken ontkist. Voor de bewaring van de proefstukken 
tussen □ntkisten en beproeven wordt verwezen naar de volgende 
paraqrë1fen. 

5.3. VERVAARDIGING TREKPROEFSTUKKEN. 

Nadat de mortel is gemengd worden de mallen gevuld. Per 
stort worden vier mallen gebruikt van de acht mallen die aanwezig 
z:i.jn. 
Allereerst worden de onderste netjes in de mallen gelegd 
waarna deze met mortel worden gevuld. 
Vervolgens worden de bovenste netjes op de juiste plaats in de 
mortel gedrukt. Het geheel wordt nu afgereid en getrild. De 
mallen worden opgeslagen met natte doeken onder plastic. Na drie 
dagen worden de proefstukken ontkist en tot een ouderdom van 28 
dagen opgeslagen onder water. De resterende opslagtijd tot aan 
beproeven vindt onder laboratoriumomstandigheden plaats~ waar 
geldt dat de temperatuur ca 20° C. is en de R.V. 30-40 X 
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Mallen trekproefstukken. 
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- Het aanbrengen van de zaaqsnede. Hiertoe wordt het proefstuk 
in een hulpstuk ingeklemd" De zaagsnede wordt aangebracht met 
een diamantcirkelzaag (zaagblad 0 150 mm, dikte 1.0 mm, 
toerental 8000 omw/min, zaagsnelheid 2.0 mm/min). 

F:i.guur-· ~:i"2. 
Aanbrengen zaagsnede. 



Het verwijderen van de cementhuid. 
Het aanbrengen van een drukverdelende laag.Op de plaats 
waar het proefstuk tijdens de beproeving in de trekbank 
ingeklemd is, worden twee triplex plaatjes als drukverdelende 
laag aangebracht. Deze worden met tweecomponentenlijm op het 
proefstuk gelijmd. 
Het aanbrengen van de meetblokjes. Het meetgebied van 30 mm 
is begrensd door een messing blokje en een glasblokje. 
Deze doen dienst als inklemming en als aanslag voor de 
inductieve verplaatsingsopnemers. Voor het positioneren van de 
blokjes tijdens het lijmen wordt een door de C.T.D. gemaakt 
hulpstuk gebruikt, dat ervoor zorgt dat de blokjes evenwijdig 
aan elkaar, loodrecht op het proefstuk, en op de juiste afstand 
van elkaar gelijmd worden. 

r.::· -:1· 
,J .. • .. .:i .. 

Figuur 5.4. 
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Het aar:brengen v'"'n de rekstrookj es. Als 1 aatste v,orden de 
rekstrookjes <type PL-10) op het proefstuk gelijmd waarna de 
kabeltjes erop vastgesoldeerd worden. 

5.4. VERVAARDIGING HOLLE LIGGERS. 

Bij het 
gestm-t 
styreen 

ver·vaat-di gen 
(zie fiçj.5.5)11 
hë:it-dschui m) in 

van de ligger wordt eerst de onderflens 
Daarna wordt het sparingsmateriaal (poly

de bekisting aangebracht. 

U-U-iJ-~-~ 
mal ~ ~ 
vull!Zn trillen sparinqs- vuJl!Zn lln afw1Zrk1Zn 

matar1ä.il tr1ll1Zn 
Figuur 5.5. 

Het sparingsmateriaal wordt op z"n plaats gehouden door 
afstandhouders aan de zijkant en bovenkant. Nu worden door de 
kopschotten van de bekisting stalen pijpjes aangebracht. 
Deze pijpjes zijn noodzakelijk om na het verharden van de ligger 
het sparingsmateriaal uit het inwendige van de ligger te kunnen 
verwijderen. Nu worden de lijven en de bovenflens van de ligger 
gestort, getrild en afgereid. 
De liggers worden met natte doeken onder plastic opgeslagen. Na 
drie dagen wordt ontkist. Het resterende gedeelte van de eerste 
28 dagen worden de proefstukken eveneens met natte doeken onder 
plastic opgeslagen. De verdere opslag tot beproeven vindt onder 
laboratoriumomstandigheden plaats. 
Gedurende deze tijd vinden ook de voorbereidingen voor het 
beproeven plaats. 

Oplossen sparingsmateriaal. 
Het is de bedoeling het polystyreenschuim dat gebruikt werd 
om deze sparing te creiren te verwijderen door dit op te 
lossen in tolueen. De ligger wordt onder een hoek gelegd en 
het tolueen wordt via het pijpje in de kopse kant van de ligger 
gegoten. Het tolueen met daarin opgelost het polystyreen 
schuim wordt aan de andere kant van de ligger opgevangen. 

Fi1JUL.lt"" 5.6. 
Stromingsrichting tolueen. 
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Het probleem dat bij het oplossen ontstaat is dat met poly
styreen verzadigd tolueen in de ligger kan dringen, daar 
verdampt, en een laagje polystyreen kan achterlaten. Aange
zien de invloed hiervan op de sterkte van de ligger niet te 
meten is, dient dit te worden voorkomen. Hiertoe wordt het 
sparingsmateriaal in aluminiumfolie gewikkeld. Het tolueen 
kan dan niet in aanraking komen met de mortel. 

Figuur 5.7. 

1200 900 

Uit experimenten vooraf is gebleken dat per ligger 4 
tolueen nodig is. De totale hoeveelheid tolueen wordt 
perkt door het tolueen na verzadiging te destilleren en 
nieuw te gebruiken. 

liter 
be-
op-

De moeilijkheid was om te controleren of het sparings
materiaal inderdaad volledig opgelost was. Deze controle was 
pas mogelijk nadat de ligger beproefd en bezweken was. Het 
is gebleken dat bij alle liggers het sparingsmateriaal vol
ledig opgelost was zonder de mortel nadelig te beinvloeden. 
Na oplossen van het sparingsmateriaal wordt de cementhuid 
ver~•Ji j det-d. 
Als laatste worden de pfendermeetpuntjes en de aanslagen 
(metalen plaatjes) voor de verplaatsingsopnemers op de ligger 
gt?l ij md. 
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5.5. CONTROLEPROEVEN 

5.5.1. VERVAARDIGING KUBEN 

De afmetingen van de kuben z1Jn 150 x 150 x 150 mm3. 
Na het storten worden de mallen drie dagen met natte doeken onder 
plastic bewaard. Hierna vindt ontkisten plaats. Na het ontkisten 
worden een aantal kuben onder water bewaard tot het moment van 
beproeven. De rest wordt evenals de holle liggers onder plastic 
bewaard. Na 28 dagen worden de onder plastic bewaarde kuben samen 
met de holle liggers aan laboratoriumomstandigheden blootgesteld. 
De beproeving van deze kuben vindt op dezelfde tijd plaats als de 
holle liggers. 

5.5.2. VERVAARDIGING PRISMA"S 

De prisma"s worden in de daarvoor bestemde mallen gestort en 
hebben de genormaliseerde afmetingen 100 x 100 x 500 mm3 
Na drie dagen met natte doeken onder plastic te zijn bewaard wor
den ze ontkist. Een gedeelte van de prisma"s wordt onder water 
bewaard tot het moment van beproeven, de rest blijft opgeslagen 
met natte doeken onder plastic. Deze laatste prisma"s worden na 
28 dagen onder laboratoriumomstandigheden bewaard en op dezelfde 
tijd als de liggers beproefd. 

5.5.3. VERVAARDIGING CYLINDERS 

De cylinders hebben genormaliseerde afmetingen, een lengte van 
250 mm met een diameter van 100 mm. 
Ook deze worden na drie dagen ontkist. Ze worden daarna identiek 
aan de trekproefstukken opgeslagen, d.w.z. 28 dagen onder water, 
daarna blootstelling aan laboratoriumomstandigheden. 
Na het verwijderen van de cementhuid worden de twee rekstrookjes 
aangebracht Hierna zijn de cylinders gereed en kunnen ze beproefd 
worden. 
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HOOFDSTUK 6 UITVOERING BEPROEVINGEN. 

6. 1 . INLEIDING. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de uit
voering van de beproevingen. Per proef wordt een overzicht 
gegeven van de gebruikte apparatuur, de proefopstelling en de 
uitvoering van de beproeving. Verder wordt ingegaan op wat er 
gemeten wordt en het doel van die metingen. 

6.2. UITVOERING TREKPROEVEN. 

DE' tt-E!kp1·- □evE:n 

t1r·E>kbi::'•.nk rnet ef2n 
;-,: ij n ui tge\/Oerd 
CE1pac:J.teit, bij 

met een serve-hydraulische 
statische belasting, van 

400 kN. De bank is voorzien van een inductieve verplaat
singsopnemer en een krachtmeetdoos. 
De proefstukken worden aan de onderzijde en de bovenzijde in een 
bek ingeklemd. Om dikte verschillen van de proefstukken op te 
kunnen vangen zijn de bekken voorzien van een 
fig 6.1). Met de onderst bek die hydraulisch 
wordt de belasting aangebracht terwijl de 
blij+t. 

(zie 
bewogen kan worden, 
bovenste bek vast 
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Allereerst worden de inductieve verplaatsingsopnemers in de 
messing blokjes op de proefstukken bevestigd en vervolgens 
ingeregeld. De trekproeven worden vervormingsgestuurd uitgevoerd. 
Het gemiddelde meetsignaal van de twee verplaatsingsopnemers 
wordt hierbij gebruikt als stuursignaal. 
Nadat het trekelement in de bovenste bek is ingehangen worden de 
rekstrookjes aangesloten. Met de onderste bek kan nu het 
proefstuk volledig in de bank worden ingeklemd. 
Op een X-Y recorder wordt een belasting-vervormingsdiagram 
geregistreerd. De belasting wordt gemeten met de kmd van de trek
bank, de vervorming is de gemiddelde vervorming van het 
trekproefstuk binnen het meetgebied, dus de gemiddelde verplaat
sing die door de twee inductieve verplaatsingsopnemers wordt 
gemeten. 
In onderstaand figuur (figuur 6.2) zijn twee van dergelijke 
diagrammen weergegeven. 

AL lnvnl 

trekelement ongewapend. 
Figuur 6.2. 
Kracht-vervormingsdiagram. 

t 
FINI 

•Llmml 

trekelement vezelversterkt. 

Per belastingstap van 0.5 kN wordt de uitwendige belasting en de 
rek ter plaatse van de rekstrookjes gemeten. 
De proef wordt beëindigd indien het proefstuk bezv,eken is óf de 
twee opnemers hun uiterste stand bereikt hebben waardoor de 
besturing uitvalt. In dit geval is de maximale verlenging 
ca 2 mm. Na afloop wordt het aantal en de plaats van de vezels 
genoteerd en de wijze waarop zij zijn bezweken. 

-
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Figuur- 6.3. 

4 
F 

6 
5-

1 MEET·REGEU<AST (SCHENK) 
2 TESTING GENERATOR 
J X-Y RECORDER 
4 PARALLEL-SCHAKELING 
S PflOEFSTUK 

6 

F 

6 INDUCTIEVE VERPLAATSINGSOPNEMER 
7 KRACHTMEETOOOS 
8 VÜZEL 

Schematische weer-gave pr-oefopstelling tr-ekpr-oeven. 

6.3. UITVOERING VIERPUNTSBUIGPROEVEN. 

F 

Het belastingframe van de proefopstelling voor de vier-puntsbuig
proef is opgebouwd uit stalen profielen CHE 300B) die aan elkaar 
gebout zijn (fig.6.5). 
De holle liggers zijn statisch bepaald opgelegd waarbij de opleg
ging bestaat uit een stalen plaat (140 * 50 * 20 mm3) met daarop 
een rol met een diameter van 30 mm en een lengte van 140 mm. Bij 
de scharnieroplegging is de rol op de plaat gelast, bij de rolop
legging is dit niet het geval. 

Figuur 6.4. 
Oplegging vierpuntsbuigproef. 
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De belasting wordt op de ligger aangebracht door een vijzel en 
verdeeld over twee punten, gelegen op 190 mm links en rechts van 
het midden, via een scharnierend bevestigde evenaar. De twee 
puntlasten worden op de ligger overgedragen via stalen platen en 
rollen (met dezelfde afmetingen als bij de opleggingen) die zich 
tussen de evenaar en de ligger bevinden. 
Tussen de evenaar en de vijzel is een krachtm~etdoos gemonteerd. 

1800 

G 1680 

650 650 ------
m<?tZtklok'e 

hofkJ figg<?r 

evc,naar 

-0 

k.m.d. 

vij1I!L 

Figuur 6.6. 

De proeven worden vervormingsgestuurd uitgevoerd met een 
vervormings-snelheid van 0.0004 mm/min, onafhankelijk van de 
aanwezige belasting. 
De vervorming wordt gestuurd door een inductieve verplaatsings
opnemer in de vijzel (HBM/WlOO, meetbereik+/- 100 mm). 
De ligger wordt beproefd met de trekzijde boven en de drukzijde 
onder om de scheurvorming beter te kunnen bekijken. 
Omdat de ligger "ondersteboven" wor·dt beproefd wordt hij eerst in 
touwen gehangen en tegen de eindopleggingen getrokken. Vervolgens 
worden de meetklokjes en de verplaatsingsopnemers geplaatst. Nu 
wordt de evenaar tegen de ligger gedrukt, en worden de touwen 
gelost. Hierna kan met de beproeving worden begonnen. 
Per belastingstap worden de belasting en de verplaatsingen gere
gistreerd. De verplaatsingen worden gemeten ter plaatse van het 
midden van de ligger, bij de twee puntlasten en bij de 

7C' 
. ..:, ..J. 



eindopleggingen. De rekken en stuiken worden gemeten met een 
pfendermeter, maximaal bereik 1.0 mm, nauwkeurigheid 0.001 mm. 
Indien een scheur ontstaan is, wordt per meetstap ook de 
scheurwijdte, scheurdiepte en de plaats van de scheur gemeten. 
Gedurende de gehele proef wordt een kracht-verplaatsings diagram 
geregistreerd door een X-Y recorder. De belasting wordt gemeten 
met de eerder genoemde krachtmeetdoos, de verplaatsing met de ivo 
in het midden van de ligger. 
De proef is be~indigd indien de ligger is bezweken, of de in
ductieve verplaatsingsopnemer aan z"n uiterste bereik is en de 
besturing uitvalt. 
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6.4. UITVOERING CONTROLEPROEVEN. 

6.4.1. UITVOERING KUBUSDRUKPROEVEN. 

Ter bepaling van de druksterkte van de ongewapende en vezelver
sterkte mortel zijn de kubussen krachtsgestuuurd beproefd in een 
hydraulische drukpers (capaciteit 2000 kN). 
H~t stortvlak van een kubus wordt naar de kolom van de drukpers 
gericht. Met een belastingsnelheid van 667 kN/min. worden de 
kubussen tot bezwijken belast. De maximale drukkracht gedeeld 
door het belastingoppervlak levert de kubusdruksterkte. 

6.4.2. UITVOERING DRIEPUNTSBUIGPROEVEN OP PRISMA'S 

Ter bepaling van de buigtreksterkte worden 
krachtsgestuurd beproefd in een hydraulische 
een belastingsnelheid van 20 kN/min. De 
opleggingen is 400 mm. 

de prisma's 
buigbank met 

afstand tussen de 

Het stortvlak van de prisma's is naar boven gericht. Tussen de 
eindopleggingen en de prisma's worden plaatjes staal en teflon 
gelegd om tijdens het beproeven zoveel mogelijk wrijvingskrachten 
in langsrichting te voorkomen. Deze wrijvingskrachten introduce
ren een opbuigend moment in de prisma's waardoor het maximaal 
opneembare moment schijnbaar toeneemt. 
Dit maximaal opneembare moment is een maat voor de buigtrek
sterkte. 

F 

~ ~ 

/ ' + ~ 
~·~ 200 

l~ 50 

500 
Figuur 6.8. l 

6.4.3. UITVOERING CYLINDERDRUKPROEVEN. 

Ter bepaling van de E-modulus worden vervormingsgestuurde 
drukproeven gedaan op ongewapende en vezelversterkte cylinders, 
met een belastingsnelheid van ca 10 kN/min. 
Deze worden uitgevoerd op de Schenk drukbank met een capaciteit 
van 2.5 MN. De twee op de cylinders aangebrachte rekstrookjes 
worden parallel geschakeld aan een meetversterker. De belasting 
wordt gemeten met de in de drukbank aanwezige krachtmeetdoos. 
Hiervan wordt op een X-Y recorder een belasting-rek diagram ge
maakt waaruit de E-modulus van de cylinder kan worden bepaald. 
Een schematische weergave van de proefopstelling is op de 
volgende pagina afgebeeld. 
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Figuur· 6.9. 
Schematische weergave proefopstelling cylinderdrukproeven. 
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HOOFDSTUI< 7. VERWERKING RESULTATEN. 

7.1 TREl<PROEVEN. 

7.1.1 INLEIDING. 

De resultaten van de trekproeven op ongewapende 
versterkte mortel zullen worden verwerkt. Eerst zal 
algemene beschrijving worden gegeven van het gedrag 
proefstuk onder trekbelasting. 

er1 \✓ezel-

echter een 
van een 

7.1.2 ALGEMENE BESCHRIJVING GEDRAG TREKPROEFSTUKKEN. 

Tijdens de beproeving is een F-8 diagram geregistreerd waarbij~ 
F = uitwendige belasting. 
S = vervorming van het proefstuk binnen het meetgebied 

van de inductieve verplaatsingsopnemers. 

In het F-S diagram zijn drie takken te onderscheiden: 
F 

F 

t 
1. 1 =meetl engte 

F 

Figuur 7. 1. 

de eerste stijgende tak (het elastisch gebied, ofwel het on 
gescheurde stadium). De belasting neemt evenredig toe met 
de vervorming. Dit wordt ook wel he~ proportionaliteits
gebied genoemd met als maximum F(lop) en S(lop). 
de tweede stijgende tak. In deze tak zijn er één of meer 
scheuren in het proefstuk aanwezig. Hierdoor zijn de gemeten 
vervormingen groter dan uit de evenredigheid zou volgen. 
Deze tak heeft als maximum F(tu) en de bijbehorende S(tu). 
de derde tak. Deze tak is dalend, er treedt een toename van de 
vervorming op bij een afname van de belasting. 

De vervorming S heeft voor de verschillende takken van het dia
gram verschillende betekenissen. 
In het elastisch gebied geeft het de verlenging van het proefstuk 
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binnen het meetgebied weer. Van elk trekelement is behalve de 
volle doorsnede A(bruto>, ook de doorsnede t.p.v. de zaagsnede 
A(netto) bepaald (zie bijlage 4,tabel il. De spanningen a(lop) en 
a(tul worden bepaald met de netto doorsnede omdat deze de maxi
male spanning weergeeft. 

a(lop) = F(lop)/A(netto) 

a(mor) = F(morl/A(netto) 

Figuur 

De vervormino van de stijgende tak, het elastisch gebied, is qe
meten over de totale meetlengte l. Voor de bepaling van de E
modulus onder trekbelasting is dan ook gebruik gemaakt van de 
spanning die uit de volle doorsnede A(bruto) berekend is. 
Na de proportionaliteitsgrens, in de tweede en derde tak van het 
F-8 diagram bestaat de vervorming gedeeltelijk uit de verlenging 
van het proefstuk binnen het meetgebied, voor een ander gedeelte 
uit de gemiddelde scheurwijdte van de discrete scheur die binnen 
het meetgebied is ontstaan. 
Deze onderverdeling in rek en scheurwijdte kan op eenvoudige 
wijze uit het F-8 diagram van het desbetreffende trekproefstuk 
worden bepaald. 

F i (} Ullr 7. ::: . : 

F. 

1. 

F 

1 • mfl'Qtgcrbiod 30 rrm 
611i, • alastischl vervorming tn p 
Al1t • elastische wrvorming int 
&lp ■ totale vervorming in p 
Alt • tobila vcrrvorming int 
wp • ,cheurwijdto " p 
Wt • sclleurwljdte int 
61p ■ &l1p•Wp 
Alt • A~I •wt 

F-8 diagram trekproefstuk. 

Wanneer nu de scheurwijdte bekend is kan op grafische w1Jze een 
relatie tussen de scheurwijdte Cw) en de gemiddelde spanning (~) 
t.p.v. de gereduceerde doorsnede worden bepaald. 
Deze relatie zal zowel voor de ongewapende als de vezelversterkte 
proef stL1k ken in· par 7. 1. 4. worden bepaald. 

4:l. 



7.1.3. RESULTATEN OP HET INTERVAL TOT DE TREKSTERKTE. 

De resultatenbespreking van de trekproefstukken is gesplitst in 
het gedeelte tot (f(tu), dele en 2e tak in hef F-S diagram, en in 
het gedeelte na ~(tu), de derde (dalende) tak in het F-8 dia
gram. Eerst zal het gedeelte tot (f (tu) (=treksterkte) i,,JQrden 
besproken: 

F F 

t 
l. 

F 

Fi yLiL\r 7. 4. 

In bijlage 5, tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ouderdom 
van de t~ekproefstukken op het tijdstip van beproeven. 
De ouderdom bedraagt globaal tussen de 60 en 85 dagen. 
In bijlage 5, tabel 2 wordt een overzicht van de proefresultaten 
gegeven van de ongewapende proefstukken en in tabel 6 van de 
vezelversterkte proefstukken. In de tabel zien we dat niet van 
alle proefstukken de volledige resultaten bekend zijn. 
De resultaten van de resterende trekproefstukken zijn in bijlage 
5~ tabel 10 in een statistische analyse verwerkt, waarbij gebruik 
is gemaakt van de methode uit bijlage 1. 
Met behulp van deze tabel kunnen de volgende vijf hypothesen 
worden opgesteld: 

1: Voor de ongewapende mortel geldt dat de gemiddelde proportio
naliteitsspanning W(lop) lager is dan de gemiddelde 
treksterkte W(tu). 

2: Voor de vezelversterkte mortel geldt dat de gemiddelde 
proportionaliteitsspanning ~(lap) lager is dan de 
gemiddelde treksterkte i(tu). 

3: De gemiddelde Elasticiteitsmodulus E bij trek is voor 
ongewapende en vezelversterkte mortel aan elkaar gelijk. 

4: De gemiddelde proportionaliteitsspanningen ~(lap) van de 
ongewapende en de vezelversterkte mortel zijn aan elkaar 
gelijk. 

5: De gemiddelde treksterkte F<tu) is voor de ongewapende 
proefstukken lager dan voor de vezelversterkte proefstukken. 



Na toetsing van deze hypothesen volgens bijlage 2 blijkt dat geen 
van de hypothesen verworpen wordt. 

Samengevat kunnen we zeggen dat de vezeltoevoeging geen in
vloed heeft op de grootte van de Elasticiteitsmodulus en 
de proportionaliteitsspanning. De trekspanning van de 
vezelversterkte mortel is echter ca 35 % hoger dan van de 
ongewapende mortel. 

VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN OP HET INTERVAL TOT ~<TU) VAN 
0.6 X 40 MM VEZELS MET 0.8 X 50 MM VEZELS: 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten gegeven 
van de beproeving ter vergelijking van de twee vezelafmetingen. 

0.6 ~-! 40 0.8 ;,: 50 

ongewapend ä' (1 op) 1. 83 ( 16) 2.60 ( 5) 
'{f ( tu) 2.74 ( 15) 4. 16 ( 5) 

vezel versterkt ä' < 1 op> 2.01 < 15) 2.85 ( 19) 
ir ( tu) 3.69 ( 15) 4.24 ( 19) 

(15) = het aantal proefstukken. 

Wanneer we de resultaten van de twee vezelsoorten vergelijken 
zien we het volgende: 

Bij de vezels (0.6 x 40) is een duidelijke verhoging van 
de treksterkte t~ constateren door de vezeltoevoeging, bij de 
toevoeging van (0.8 x 50) vezels geldt echter dat er geen 
verschil is tussen de ongewapende en de vezelversterkte 
mortel. 
Ondanks dat is de treksterkte van de ongewapende mortel van 
de (0.8 x 50) toevoeging nog hoger dan de vezelversterkte 
mortel met de (0.6 x 40) toevoeging. 
We vermoeden dat het effect van de vezeltoevoeging ook in 
grote mate afhankelijk is van de sterkte van de mortel. 
Een éénduidige conclusie is uit deze vergelijking echter niet 
te trekken. 



7.1.4. RESULTATEN OP HET INTERVAL NA DE TREKSTERKTE. 

7. 1 • 4. 1 . INLEIDING. 

De gemeten belasting-vervormingsrelaties zijn weergegeven voor de 
ongewapende trekproefstukken in bijlage 5, grafiek 1 t/m 4 en 
voor de vezelversterkte trekproefstukken in de grafieken 7 t/m 10 
In par 7.1.2. is beschreven hoe de belasting-vervormingsrelaties 
kunnen worden getransformeerd naar spanning-scheurwijdte rela
ties. 
Voor de berekening van de gemiddeld spanning die door de scheur 
kan worden overgedragen wordt zowel voor de ongewapende als de 
vezelversterkte proefstukken de netto doorsnede t.p.v. de zaag
snede gebruikt (bijlage 4, tabel 1). 
Omdat bij de ongewapende trekproefstukken de optredende scheur
wijdte (w) zeer gering zijn t.o.v. de elastische verlenging 
wordt ter bepaling van de scheurwijdte steeds rekening gehouden 
met de de resterende elastische vervorming van de twee gedeelten 
van het trekproefstuk die binnen het meetgebied vallen. Omdat bij 
een vezelversterkt trekproefstuk de scheurwijdte (w) veel groter 
is dan de elastische verlenging wordt bij deze proefstukken de 
elastische vervorming verwaarloosd. 
Onder de scheurwijdte wordt verstaan, het gemiddelde van de twee 
waarden van de verplaatsingen van de ivo's, zonodig verminderd 
met de de elastische vervorming binnen het meetgebied. 

Figuur 7.5. 

~~--___,;._t, 
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1 
1 
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1 • l'n<l<ltgobiod 30rrm 
Al1p • elastischer vorvorming in p 
.a.l1t • elastische vervorming int 
Alp • tot ai. vervorming in p 
Alt • totale vervorming in t 
wp • sch11urwijdt11 in p 
Wt • scheurwijdte in t 
6lp • 6l1p•Wp 
Alt • l>~t •wt 

Voor zowel de ongewapende als de vezelversterkte trekproeven 
zijn er 14 trekproefstukken waaruit een ~-w relatie bepaald kan 
1,-,orden. 
Deze berekende ~-w relaties zijn weergegeven in de tabellen. Van 
beide series van 14 relaties is een statistische analyse gemaakt. 
Bij elke waarde van de scheurwijdte (w) is van de 14 proefstuk
ken een waarde voor de spanning (~) bepaald. 
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Bij elke beschouwde scheurwijdte, die stapsgewijs wordt opgehoogd 
(w = 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm etc.) is uit de daarbij behorende 
14 spanningen het gemiddelde (~), de bovengrens cY + K*Sl en de 
ondergrens (Î - K*S> van de spanning berekend, dit volgens de 
methode uit bijlage 1. 
De verdere uitwerking en bespreking van deze u-w relaties zal 
voor de ongewapende proefstukken (par.7.1.4.2.) en de vezelver
sterkte proefstukken (par.7.1.4.3.) afzonderlijk plaatsvinden. 

7.1.4.2. UITWERKING ~-w RELATIES ONGEWAPENDE TREKPROEFSTUKKEN. 

De spanning-scheurwijdte relaties van de 14 ongewapende trek
proefstukken zijn weergegeven in bijlage 5, tabel 3 en 4. 
In tabel 5 zijn de resultaten van de statistische analyse weerge
geven inclusief de waarden van de spreiding en de variatiecoëffi
ciënt. 
We zien dat de waarde van de variatiecoefficient voor de 
verschillende scheurwijdten tussen de 30 en 40 % bedraagt, dit is 
vrij groot. 
De relatie tussen de scheurwijdte en de gemiddelde spanning is 
behalve in de tabel ook weergegeven in grafiek 5 van bijlage 5. 
Uit deze grafiek blijkt dat de gevonden punten goed benaderd 
kunnen worden door 3 rechte lijnen. 

Deze lijnen worden m.b.v. Lineaire Regressie berekend. 

lijr, I 

lijn II 

lijn III 

: voor w=O mm t/m w=0.015 mm 
~ = -96.34 w + 2.6843 (corr.coeff. = 0.9927) 
voor w=0.02 mm t/m w=0.055 mm 
~ = -17.44 w + 1.3932 (corr.coeff. = 0.9893) 
voor w > 0.055 mm 
~ = -4.684 w + 0.7027 (corr.coeff. = 0.9886) 

De snijpunten 
gegeven door de 

van de lijnen met 
volgende punten: 

de assen en met 

A 
B 
C 
D 

w 
w 
w 
,,., 

= 
= 
= 
= 

0.016 mm, 
0.054 mm, 
0.00 mm, 
0. 15 mm, 

i! = 1. 10 N/mm2 
cr' = 0.45 N/mm2 
ij' = 2.68 N/mm2 
ij' = 0.00 N/mm2 
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Figuur 7.6. 

Hillerborg Clit.10] heeft uittrekproeven op ongewapend beton 
een gemiddelde ~-w relatie bepaald. 
Het blijkt dat deze ~-w relatie goed weergegeven kan worden door 
een bi-lineaire benadering, waarvan de snijpunten met elkaar en 
met de assen bepaald zijn door twee grootheden, te weten de 
gemiddelde treksterkte ~(tu) = f(t) [N/mm2J uit de proeven, en de 
breukenergie G(f) [N/rnJ. Op de betekenis en de bepaling van de 
breukenergie wordt in par. 7.1.6. teruggekomen. 

FigULtl'"" 7.7. 

G 3,6r 
t 

bi-lineaire benadering 
van ~-w relatie volgens 
Hillerborg geldig voor 
ongewapend beton. 
(zie ook Bijlage 5, 
Grafiek 10) 
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Met onze proefresultaten kunnen we constateren of deze benadering 
behalve voor beton ook geldig is voor de door ons gebruikte 
mortel. 
Voor het maken van deze bi-lineaire benadering voor onze trek
proeven op ongewapende mortel moeten we de beschikking hebben 
over: 

* een bekende gemiddelde treksterkte ~(tu) van de 
ongewapende trekproefstukken. 

* een gemiddelde Breukenergie G(f) voor de ongewapende 
trekproefstukken. 

Uit bijlage 5, tabel 10 blijkt dat voor ongewapende mortel trek
proefstukken de gemiddelde treksterkte Î(t) = •<tu) = 2.74 N/mm2. 
Uit par.7.1.6. blijkt dat aan de breukenergie van de gemiddelde 
~-w relatie, die bepaald is uit de kromme van grafiek 5 uit 
bijlage 5 de volgende waarde kan worden toegekend: 

G(f) = 81.3 CN/mJ. 

Wanneer deze treksterkte en breukenergie worden gebruikt krijgen 
we in de bi-lineaire benadering volgens Hillerborg de volgende 
waarden voor de snijpunten van de ljnen met de assen en met 
elkaar: 

t(t) = 2.74 CN/mm2J. 
f ( t > /3 = 0.91 CN/mm2J. 

O.B*G<f)/+(t) = 0.024 [mm]. 
3.6*G<f)/+(t) = 0.108 CmmJ. 

In bijlage 5, grafiek 6 is deze bi-lineaire benadering van onze 
proeven volgens Hillerborg samen met de rechtstreeks uit de 
proeven gevonden ~-w relatie weergegeven. 

CONCLUSIES: 

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat de bi-lineaire 
benadering door Hillerborg van de spanning-scheurwijdte 
relatie van ongewapend beton, waarbij het verloop van de 
spanning-scheurwijdte relatie afhankelijk wordt veronder
steld van de Breukenergie G(f) en de Treksterkte f(t> ook 
geldt voor de door ons toegepaste ongewapende mortel met de 
daarbij behorende G(f) en f(t), bij een maximale korreldia
meter van 2.0 mm. 
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7.1.4.3. UITWERKING ~-w RELATIE VEZELVERSTERKTE TREKPROEFSTUKKEN. 

De spanning-scheurwijdte relaties van de vezelversterkte proef
stukken zijn weergegeven in bijlage 5, tabel 7 en 8. 
Om een duidelijk beeld te krijgen zijn zij ook weergegeven in 
dezelfde bijlage, grafiek 11. 
De spreiding in de resultaten blijkt groot te zijn. 
In bijlage 5, tabel 9 zien we dat voor de verschillende waarden 
van w de variatiecoäfficiänt voor de spanningen zich tussen de 30 
en 50 ï. bei-,eegt. 
Deze grote spreiding kan het gevolg zijn van een of meer van de 
volgende oorzaken: 

de verschillende aantalllen vezels in de middendoorsnede 
waar de scheur ontstaat. 
de plaats waar deze vezels in de middendoorsnede aanwezig z11n, 
er treden daardoor misschien buigende momenten in het proefstuk 
op. 
de wijze van uitvoeren van de proef. Door de wijze van inklem
men in de trekbank kunnen buigende momenten in het proefstuk 
optreden. 
allerlei meetfouten die voor alle proefstukken structureel 
dezelfde afwijking kunnen geven, maar die ook willekeurig 
kunnen optreden en zo de proefresultaten kunnen beinvloeden. 
het bezwijkbeeld van de vezels. Bij de bestudering van de 
delen van de proefstukken na bezwijken bleek dat een gedeelte 
van de vezels door breuk was bezweken. 
andere oorzaken die hier nog niet aan de orde zijn gekomen. 

Bij de resultaten uit voorgaand onderzoek [lit.20] zien we dat de 
gevonden spreiding in de spanning-scheurwijdte relatie van de 
vezelversterkte trekproefstukken in dezelfde ~rde van grootte 
li\:;it. 
Hieruit zou de voorzichtige conclusie kunnen worden getrokken dat 
de grootte van de spreiding onafhankelijk is van de gebruikte 
vezelafmeting, tenminste bij deze soort vezels, en meer in de 
verdeling van de vezels of de beproevingsmethode gezocht moet 
li'Jorden. 
Op enkele van de genoemde mogelijke oorzaken van de spreiding zal 
in par.7.1.6. worden teruggekomen. 
Op dezelfde wijze als bij de ongewapende trekproefstukken wordt 
uit de ~-w relaties van de vezelversterkte proefstukken per 
scheurwijdte w: * het gemiddelde Y. 

* de bovengrens 7 + K*S. 
* de ondergrens î K*S· 

voor de spanningen bepaald. 
De gevonden waarden zijn behalve in bijlage 5, tabel 9 ook weer
gegeven in grafiek 12 van dezelfde bijlage. 
De ~-w relaties voor gemiddelde, bovengrens en ondergrens blijken 
te kunnen worden benaderd door rechte lijnen. 
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Met behulp van de methode van de Lineaire Regressie vinden we de 
volgende drie vergelijkingen: 

Voor het gemiddelde: ~ = -2.381 w + 3.533 (corr.coeff.= -0.99) 
Voor de bovengrens: ~ = -2.029 w + 5.222 <corr.coeff.= -0.61> 
Voor de ondergrens: ~ = -0.936 w + 0.693 (corr.coeff.= -0.70) 

Hierbij kan opgemerkt worden dat voor de ondergrens de lijn maar 
over een gedeelte van de w-as een positief verloop heeft. Uit de 
met de statistiek berekende waarden volgen voor enkele waarden 
van de scheurwijdte wel enkele negatieve waarden voor de onder
grens van de spanning, deze hebben fysisch gezien echter geen 
betekenis. 

7.1.5. VERGELIJKING 0.6 X 40 VEZELS'MET o.e X 50 VEZELS. 

In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde spanning-scheurwijdte 
relaties weergegeven voor de vezelversterkte mortel waaraan ve
zels met de afmetingen 0.8 x 50 mm z1Jn toegevoegd en vezel
versterkte mortel waaraan vezels 0.6 x 40 vezels zijn toegevoegd. 

Figuur 7.8. 

---gemiddelde ~-w relatie: vezels 0.8 x 50 
--gemiddelde ~-w relatie: vezels 0.6 x 40 

------2.0 3.0 
--.fl~~ W(mm) 

In deze grafiek zien we het volgende: 

Wanneer de scheurwijdte gering is, zien we een klein 
verschil in spanning. De invloed van het toepassen van een 
langere of kortere vezel op de spanning is gering. 
Bij toenemende scheurwijdte constateren we dat de 
gemiddelde spanning die door de vezels overgedragen kan 
worden veel groter is voor de 50 mm lange vezels dan voor 
de 40 mm lange vezels. 
Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat bij de 
toepassing van kortere vezels er eerder een aantal in de 
gescheurde doorsnede niet meer meewerkt aan de krachtsover
dracht, en dus de gemiddelde spanning over de doorsnede 
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sneller afneemt. 
We moeten echter niet vergeten dat een gedeelte van de 
korte vezels bezweken is door breuk. 
Deze breuk van een aantal vezels in een vroegtijdig stadium 
bij een kleine scheurwijdte kan ook een oorzaak zijn van de 
snellere afname van de gemiddelde spanning. 
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7. 1. 6. BEPALING VAN DE BREUKENERGIE. 

De breukenergie G(f) komt overeen met de arbeid die verricht moet 
worden per eenheid van oppervlakte om een proefstuk volledig te 
doen bezwijken. 
De grootte wordt bepaald door de oppervlakte onder het <T-w dia
gram, zie figuur 7.9.: 

a 

G < f) = J: dw met: 

0 

(T in N/mm2. 
w in mm. 
G(f) in N/mm of N/m. 

Figuur 7.9 bepaling breukenergie 

De breukenergie is een maat voor de taaiheid van het materiaal, 
en de vervormingscapaciteit vóór bezwijken. 
Uit het F-8 diagram is van ieder ongewapend en vezelversterkt 
trekproefstuk afzonderlijk de breukenergie bepaald, rekening 
houdend met de netto doorsnede voor de berekening van de span
ning, en de elastische vervorming voor de berekening van de 
scheun•Ji j dte. 
De op deze wijze verkregen breukenergie is, per proefstuk, voor 
de ongewapende proefstukken weergegeven in bijlage 5, tabel 2, en 
voor de vezelversterkte proefstukken in dezelfde bijlage, tabel 
6. 
Uit deze afzonderlijke waarden zijn gemiddelden bepaald: 

Uit 14 ongewapende proefstukken gemiddeld: G(f) = 78.5 N/m. 
Uit 14 vezelversterkte proefstukken gemiddeld: G(f) = 2833 N/m. 

Deze waarden zijn weergegeven in de tabel op een van de volgende 
pagina's. 
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De breukenergie is ook rechtstreeks bepaald 
r-w relaties van de ongewapende (fig.7.10) 
(fig.7.11) proefstukken. 

uit de gemiddelde 
en de vezelversterkte 

Ook van de vezelversterkte proefstukken uit 
waarbij vezels 0.8 x 50 mm zijn toegepast 
breukenergie bepaald (fig.7.12): 

a 

t 
2-68 

0.15 ---11s;;.i ... w 

voorgaand 
is op deze 

onderzoek, 
wijze de 

Figuur 7.10 gemiddelde u-w relatie ongewapende trekproefstukken 

Figuur 7.10 r-w relatie ongewapende proefstukken. 

G < f > = 0. 5 * 0.016 * ( 2. 68 - 1. 10 > + 1 • 10 * 0.016· + 

+ 0.5 * (0.054 - 0.016) * (1.10 - 0.45) + 

+ 0.45 * (0.054 - 0.016) + 0.5 * 0.45 * (0.15 - 0.054) = 

= 81.3 N/m. 

a 

t 
3.53 

1.48 
!>aw 

Figuur 7.11 gemiddelde u-w relatie vezelversterkte 
trekproefstukken met vezels 0.6 * 40 mm. 

G(f) = 0.5 * 3.53 * 1.48 = 2621 N/m. 
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Figuur 7.12 gemiddelde ~-w relatie vezelversterkte 
trekproefstukken met vezels 0.8 * 50 mm. 

G(f) = 0.5 * 3.37 * 2.28 = 3838 N/m. 

OVERZICHT BREUKENERGIE in N/m 

g!!!middelde uit uit gemiddelde 
14 proefstukken cr-w relatie 

ongewapend 78.5 C1l 81.3 C3l 

vezel versterkt 2833 C2J 2621 C4l 
0.6 X 40 mm. 

vezel versterkt - 3838 C5J 
0.8 X 50 mm. 

vezel versterkt/ 36 C2/1J 32 C4/3l 
ongewapend 

Uit de vergelijking van de breukenergie van ongewapende en vezel
versterkte mortel uit bovenstaande tabel kunnen we de volgende 
conclusies trekken: 

De breukenergie van de vezelversterkte proefstukken is een 
factor 34 hoger dan van de ongewapende proefstukken. 

De breukenergie van de vezelversterkte mortel met 0.8 x 50 mm 
vezels is ca 50 % hoger dan voor de 0.6 x 40 mm vezels, 
waarbij rekening gehouden moet worden met het bezwijken van 
de korte ve=els door breuk. 

Door Gopalaratnam en Shah [lit.9J z1Jn vergelijkbare trekproeven 
uitgevoerd op ongewapende mortel met ongeveer dezelfde samenstel
ling als in dit onderzoek~ bij verschillende w/c factoren. Het 
toeslagmateriaal had een maximale korreldiameter van 5.0 mm. 



Uit deze proeven is door Shah de breukenergie bepaald, waarbij 
een maximale scheurwijdte w van 0.061 mm. is aangehouden. 
Hij vindt de volgende resultaten: 

w/c factor G<f> in N/m 

Shah 0.40 94 
Shah 0.45 83.4 
Shah 0.50 72.7 

Shah vindt een rechtlijnig verband tussen de breukenergie en de 
w/c factor. 
De breukenergie die door ons gevonden is ligt duidelijk lager, 
nl. 62.6 N/m bij een w/c factor van 0.35. 
Deze Breukenergie is bepaald uit fig.7.10 waarbij ook 
voor w(max) = 0.061 mm. aangehouden is. 
De enige verklaring voor dit verschil is de maximale korreldiame
ter die bij Shah 5.0 mm bedraagt en in dit onderzoek 2.0 mm. 
Een vergelijking met de resul·taten van Hillerborg is niet moge
lijk. Van Hillerborg beschikken we alleen over een combinatie 
maar niet over de afzonderlijke waarden van G(f) en f(t) die met 
Shah te vergelijken zouden zijn. 
Van Shah beschikken we alleen over een waarde voor G(f) en niet 
voor f(t)~ zodat er geen relatie tussen G(f) en f(t) gelegd kan 
worden zoals Hillerborg doet. 
Uit de vergelijking van de resultaten van Shah en het door ons 
uitgevoerde onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat d~' 
breukenergie van ongewapende mortel toeneemt bij een toename van 
de maximale korreldiameter. 

CONCLUSIES BREUKENERGIE. 

De breukenergie voor mortel versterkt met vezels 
(0.6 x 40 mm.> is een factor 30 è 40 groter dan voor 
ongewapende mortel. 

De breukenergie van vezelversterkte mortel met 0.8 x 50 mm. 
vezels is ca. 50 % groter dan met 0.6 x 40 vezels. 

De breukenergie van ongewapende mortel neemt toe bij het ver
groten van de maximale korreldiameter van het toeslag
materiaal. 
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7.1.7. VEZELAANTALLEN EN VEZELVEROELING. 

Bij de uitwerking van de vezelversterkte trekproefstukken in 
par.7.1.4.3. is gebleken dat een grote spreiding in de resultaten 
aanwezig is m.b.t. de gevonden ~-w relaties. 
Een mogelijke oorzaak kan het aantal vezels en de verdeling 
hiervan over de doorsnede zijn. 
Van de vezelversterkte proefstukken zijn na het bezwijken de 
breukvlakken van de helften I en II bekeken. 

stortvtak 

1--. --~- 1 /\-
, ondenijdcr 

Het eerste dat opvalt is dat de aanwezige vezels bij een groot 
aantal proefstukken slecht over de doorsnede verdeeld z1Jn (zie 
bijlage 5, tabel 46, kolom Fen G>. Bij deze slechte verdeling 
bevinden de meeste vezels zich aan de ~onderzijde~ van het 
proefstuk, wat waarschijnlijk het gevolg is van de geringe proef
stukdikte (20 mm.) in combinatie met te lang trillen tijdens de 
vervaardiging. 
Ook zien we aan de vezels dat ca 25-30 ï. niet uit 
getrokken door overschrijding van de aanhechting, 
door het optreden van breuk zijn bezweken. 

Deze breuk kan het gevolg zijn van: 

de matrix is 
maar dat deze 

te grote peddelafmetingen t.o.v. de draa~doorsnede, waardoor de 
uittrekweerstand groter is dan de treksterkte van de draad. 
te lage materiaalsterkte van de vezels door fabricagefouten. 
optreden van brosse breuk van de vezels op het moment van 
het ontstaan van de eerste scheur in de matrix. 

Door Padmoes [lit.20]~ die in zijn onderzoek 0.8 * 50 mm. vezels 
heeft toegepast~ is geen breuk van deze vezels geconstateerd. 
Indien we aannemen dat de treksterkte van de vezels 1000 N/mm2. 
bedraagt~ dan geldt voor de maximale trekkracht van de twee 
vezeksoorten: 

2 
d==0.6 mm. P (ma>:) = 1000 * 'n:; 4 * (). 6 = 283 N. 

2 
d=0.8 mm. P (ma;-:) = 1000 * 1t'; 4 * 0.8 = 5(>3 N. 

Voor de uitrek\>'Jeerstand geldt: P(ma>:) =°'C* 7L * d * 1/2 

Stel 500 = 'C * 1C * 0. 8 * 50/2 "C"= 7. 96 N/mm2. 

De 0.6 * 40 mm. vezel kan bij deze schuifspanning maximaal 
opnemen: P(ma:-:) = 7.96 * 7("* 0.6 * 40/2 = 300 N. 
De kracht door de aanhechting geleverd is groter dan de 
breukkracht van de vezel~ er kan dus breuk optreden. Indien de 
opgegeven waarde van de treksterkte niet gehaald wordt, is de 
kans op breuk van de vezel veel groter. 



Indien we het aantal vezels per proefstuk bepalen, dat door 
overschrijding van de uittrekweerstand is bezweken, de gebroken 
vezels buiten beschouwing gelaten, zien we grote verschillen in 
vezelaantallen tusssen de proefstukken (zie bijlage 5, tabel 46). 

---· 
Bij de telling van de aantallen vezels is aangehouden dat de 
lengte 1 ) 7 mm. moet zijn om nog aan de krachtsoverdracht mee te 
kunnen doen. 
Dit is gebaseerd op het resultaat van uittrekproeven op THIBO 
vezels, waarbij gebleken is dat een inbedding > 5 mm. noodzake
lijk is om tot een volledige krachtsoverdracht te kunnen komen 1 

en dus tot een scheurwijdte van 7-5= 2 mm. een volledige 
krachtsoverdracht plaatsvindt (deze aanname laat dus een even
tuele hieruitvolgende berekeningsmethode toe tot een w van 2 mm. 
De lengte l is hierbij onafhankelijk genomen van de hoek o<.. • 
!,>Jel is als voorwaarde voor oc... aangenomen dat 20° ~ 0(... ~ 160° 
moet zijn. 
Wanneer we de gebroken vezels buiten beschouwing laten, en het 
aantal vezels per proefstuk bepaleh, dat wél door overschrijding 
van de uittrekweerstand is bezweken, zien we een groot verschil
len in vezelaantal tussen de proefstukken. 
Zie bijlage 5, tabel 46. 
We kunnen nu de relatie bekijken tussen het aantal vezels. niet 
gebroken (bijlage 5, tabel 46, kolom H>, en de optredende.gemid
delde spanning over de scheur (bijlage 5, tabel 7 & 8)~ bij b.v. 
een scheurwijdte van 1.0 mm. · 
In de grafiek op de volgende pagina zien we dat er een duidelijke 
relatie tussen de spanning en het aantal vezels aanwezig is. 
De conclusie is dat de spreiding in de ~-w relaties voor een 
groot gedeelte verklaard kan worden door de spreiding in het 
aantal vezels per proefstuk. 
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7. 1. 8. MOMENT IN TREKPROEFSTUKKEN. 

De rekverdeling i~ de trekproefstukken tijdens het beproeven is 
gemeten met een groet aantal rekstrookjes, aangebracht over de 
middendoorsnede (bijlage 5, fig.1 en tab.11). 
Door de rekverdeling te meten in het proefstuk is het mogelijk 
een idee te krijgen van: 

de aanwezigheid van piekspanningen nabij de zaagsnede in het 
proefstuk. 
optredende momenten om de X-X as en/of de Y-Y as van het 
proefstuk (zie fig.7.15). 
de grootte van de normaalkracht ten opzichte van deze eventueel 
aanwezige momenten. 

-3-.F·-+·-·33. 
ly 

Figuur 7.15. 

Deze eventueel aanwezige momenten kunnen optreden door een of 
meerdere van de volgende oorzaken: 

de verdeling van de ~ezels over de doorsnede. 
inhomogeniteiten van het materiaal. 

- excentrisch aangrijpen van de belasting. 
de wijze van inklemming in de trekbank. 
een initiäle uitbuiging van het proefstuk. 

Uit de resultaten van de rekstrookmetingen die weergegeven zijn 
1n bijlage 5, tabel 12-41, zijn de vezelversterkte proefstukken 
nr. 28, 30, 31 en 32 nader beschouwd. 
Proefstuk nr. 30 heeft een goede vezelverdeling over de doorsnede 
(tabel 46), bij de overige drie proefstukken liggen de meeste 
vezels aan de onderzijde van het proefstuk. Bij alle vier is een 
groot aantal rekstrcken aanwezig, zodat een duidelijk beeld van 
het verloop van de spanningen verkregen kan worden. 

In bijlage 5, tabel 42-45 zijn voor een aantal stappen in het 
elastisch gebied de rekken verdeeld in een momentaandeel en een 
normaalkrachtaandeel. In dezelfde bijlage, fig.5.2 t/m 5.5 zijn 
deze grafisch weergegeven, waarbij het moment om de X-X as en de 
Y-Y as is aangegeven. 
Proefstuk 28 en 31 vertonen een relatief klein momentaandeel~ in 
Proefstuk 30 en 32 treedt relatief veel moment op om de X-X as. 

Alleen proefstuk nr.30 heeft een goede vezelverdeling, de overige 
proefstukken niet. 

· Toch treedt in proefstuk nr.30 relatief veel moment op in verge
lijking met de proefstukken nr~28 en 31 die een slechte vezelver
deling hebben. 
Een relatie tussen het optreden van moment in de proefstukken en 



de vezelverdeling is dus niet aannemelijk. 
Hoe staat het met de mortelkwaliteit: 
De verwachting bestaat dat de mortelkwaliteit verschillend is aan 
stortvlakzijde en onderzijde. 
Bij drie proefstukken treedt een positief moment op~ bij één 
proefstuk een negatief moment. 
Een relatie tussen het optreden van moment in het proefstuk en de 
proefstukzijde is dus ook niet aanwezig. 
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De conclusie wordt getrokken dat het ontstaan van buigende momen
ten in de trekproefstukken het gevolg is van de inklemming in de 
trekbank. 

De onbekende invloed van dit buigende momen~ op de spanning
scheurwijdte relaties dient zo veel mogelijk te ~orden vermeden. 
In vervolgonderzoek zal aandacht moeten worden besteed aan de 
wijze van inklemming zodat initiele excentriciteiten worden ver
meden. 
Een scharnierende bevestiging wordt niet aangeraden vanwege de 
grote speling in de bevestiging en de draaipunten. 
De oplossing moet gezocht worden in een inklemming waarbij de 
bekken door een stijf frame met een geleiding centrisch t.o.v. 
elkaar bevestigd moeten worden, en er dus geen moment op kan 
treden. 



7.2. UITWERKINGEN VIERPUNTSBUIGPROEVEN. 

7. 2. 1. INLEIDING. 

In totaal zijn 6 ongewapende en 6 vezelversterkte liggers be
proefd in een vierpuntsbuigproef. 
De ouderdom op het moment van beproeven varieärde van 97 tot 125 
dagen (bijlage 6, tabel 1). 
Tijdens de beproeving is de belasting (F) gemeten. Ook zijn de 
verticale verplaatsingen (8) t.p.v. het midden van de ligger, de 
puntlasten en de eindcpleggingen gemeten (fig.7.17). 

Figuur', 7. 17 

In eerste instantie is hieruit een last-zakkingsdiagram (F-8(m)) 
voer elke ligger bepaald. Hiertoe worden de verplaatsingen van 
vóór- en achterzijde gemiddeld en de verplaatsingen van de eind
opleggingen geälimineerd. 
Alleen de uitwendig aangebrachte belasting wordt geacht een bij
drage te leveren. Het eigen gewicht van de ligger en de daarbij 
behorende momenten en dcorbuigingen worden niet meegenomen i~ de 
uit1r,erking. 
De op deze wijze verkregen belastingen ~n doorbuigingen zijn ~=r 

ligger weergegeven (bijlage 6, tabel 2 t/m 11, grafiek 1 t/m 6). 
Van de ongewapende liggers zijn (op één uitzondering na) alleen 
de belasting en de doorbuigingen op het interval tot en met de 
buigtreksterkte gemeten. 
Van de vezelversterkte liggers zijn de volledige belasting-door
buigingsdiagrammen gemeten, dus ook het interval n~ de buigtrek
sterkte, de dalende tak. 
Om het effect van de vezeltoevoeging op het gedrag van de ligger 
te bekijken kunnen we de ongewapende en vezelversterkte liggers 
dus alleen vergelijken op het gemeenschappelijke interval, tot en 
met de buigtreksterkte. 

6(i. 



7.2.2. INTERVAL TOT DE BUIGTREKSTERKTE. 

Uit het F-&(m) diagram van elke ligger zijn de F(lop) en de F<u> 
gemeten (fig.7.18). Hieruit zijn per ligger de proporticnali
teitsspanning cr(lop) en de buigtreksterkte cr(mor) berekend. 
De volgende formules zijn g~bruikt: 

F 

t 
M = F * 650 CNmmJ 

cr(lop> = F(lop)/W CN/mm2J 

er ( mor ) = F ( Ld / W CN/mm2J 

Figuur 7. 18 

Tevens is de elasticiteitsmodulus (E> bepaald uit de belasting en 
doorbuiging in het midden van de ligger in het elastisch stadium. 
De resultaten van de ongewapende liggers staan vermeld in 
bijlage 6, tabel 13, van de vezelversterkte liggers in tabel 14. 

Ongewapende liggers: 
Bij de ongewapende liggers zien we dat bij de helft van de lig
gers een verschil te zien is tussen F(lop) en F(u). 
Bij de andere ongewapende liggers is dit niet geconstateerd, wat 
echter ook aan de onnauwkeurigheden in de metingen kan liggen. 
Na de maximale belasting zijn we er alleen bij ligger nr.1 in 
geslaagd een dalende tak in het F-8 diagram te meten. Dit is het 
gevolg van de lage F(u) van deze ligger, die slechts 1/3 deel 
bedroeg van de gemiddelde F(ul van de overige ongewapende lig
gers. 
Bij alle ongewapende liggers ontstond één scheur die ook tot 
bezwijken van de liggers leidde (bijlage 6, figuur 1). Bij vijf 
van de zes liggers ontstond deze scheur binnen het con~tant 
momentgebied, tussen 80 en 140 mm uit het hart van de ligger. 
Alleen bij ligger nr.6 ontstond de scheur onder de puntlast, op 
ca 200 mm uit het midden. 
Omdat bij deze ongewapende liggers het ontstaan van de scheur 
direct tot het bezwijken van de ligger leidde, hebben we niet 
kunnen constateren of er al dan niet verschil aanwezig was in het 
tijdstip van ontstaan van de scheur en de scheurwijdte aan voor
en achterzijde. 

Vezelversterkte liggers! 
Bij alle vezelversterkte liggers, met uitzondering van ligger 
nr.12 is een duidelijk verschil in F(lop) en F(u) geconstateerd. 
Ligger nr.9 is helemaal uitgevalllen. Om redenen waarvoor geen 
verklaring is gevonden, was uit de gemeten doorbuigingen in het 
midden en bij de eindopleggingen geen goed F-8(m) verloop te 
bepalen. 

6L 



Wanneer we de scheurvorming van de vezelversterkte liggers bek1J
ken (bijlage 6, tabel 21-26) zien we dat in vier gevallen één 
dominante scheur ontstond, die tot bezwijken van de ligger leid
de, en dat in twee gevallen meerdere scheuren na elkaar ontston
den, waarbij natuurlijk de laatst ontstane scheur tot bezwijken 
aanleiding gaf. 
In twee gevallen zijn scheuren ontstaan buiten het constant 
momentgebied. 
Uit het verloop van de scheurdiepte zien we dat een scheur zich 
snel voortzet over de hoogte van de ligger, de drukzone beslaat 
dan al snel niet meer dan enkele millimeters. 
Uit Bijlage 6, tabel 51-86 blijkt dat de scheuren bij de vezel
versterkte ligger aan voor- en achterzijde gelijktijdig ontstaan. 
De scneurafmetingen verschillen in incidentele gevallen 
enigszins. Daarom is in Bijlage 6, tabel 21-26 voor de relatie 
tussen scheurwijdte en scheurdiepte van de vezelversterkte lig
gers bij de verschillende belastingstappen het gemiddelde bepaald 
van vóór- en achterzijde hetgeen een duidelijk overzicht geeft. 

De resultaten van de ongewapende en vezelversterkte liggers 
gezamelijk verwerkt in een Statistische Analyse (bijlage 6, 
15) • 
Aan de hand van de resultaten van deze Statistische Analyse 
kunnen we hypothesen opstellen die betrekking hebben 
overeenkomsten en verschillen tussen de ongewapende en de 
versterkte liggers. 
Deze hypothesen luiden als volgt: 

zijn 
tabel 

op de 
vezel-

1: De gemiddelde proportionaliteitsgrens ~(lap) is van ongewapen
de liggers groter _dan van vezelversterkte liggers. 

2: De gemiddelde 'buigtreksterkte iT(mar) is van ongewapende 
liggers groter dan van vezelversterkte liggers. 

3: oe·elasticiteitsmoduli van ongewapende en vezelversterkte 
liggers zijn aan elkaar gelijk. 

Na toetsing volgens bijlage 2 wordt geen enkele van deze hypothe
sen veri•4orpen. 
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de ongewa
pende liggers in vergelijking met de vezelversterkte liggers een 
beter resultaat geven voor ~(lop) en iT(mor). 
De lagere W(lop) van de vezelversterkte liggers is waarschijnlijk 
het gevolg van verstoringen in de martelstructuur door de aanwe
zigheid van de vezels. 
Bij de vierpun~sbuigproef zijn de vezels slecht over de liggers 
verdeeld. Vooral deze slechte vezelverdeling heeft tot gevolg dat 
vanaf het ontstaan van de scheur (~(lop>> het verschil tussen 
u(lop) en uCmcr) niet zodanig groot is dat de buigtreksterkte van 
de vezelversterkte liggers groter wordt dan van de ongewapende 
liggers. 
In het algemeen blijkt dat bij de dunwandige liggers met hun 
geringe doorsnedeafmetingen het welhaast onmogelijk is om een 
goede vezelverdeling te verkrijgen. 

:S2. 



7.2.3. INTERVAL NA DE BUIGTREKSTERKTE. 

7.2.3.1. INLEIDING. 

Van het interval na de buigtreksterkte zijn alleen gegevens 
kregen uit de proeven cp de vezelversterkte liggers. 
Op dit interval zijn behalve de doorbuiging en de belasting 
de scheurwijdte (w) en de scheurdiepte (h) gemeten. 
De resultaten hiervan zijn vermeld in bijlage 6, tabel 21-26. 

/ 
1 / \ 

ft\\ / \ 

Fj.__guur 7.19 / .! \ \ 
1 - 1 

Wanneer we de resultaten van de vezelversterkte liggers op 
interval onderling vergelijken kunnen we dit niet doen aan 
hand van het F-8 diagram. 
Bij elke meetstap zijn de belasting en de doorbuiging in het 
den van de ligger gemeten. De relatie hiertussen is echter 
éénduidig, de doorbuiging in het midden van de ligger na 
ontstaan van een scheur is afhankelijk van de plaats van 
scheur ontstaan is, zie fig.7.20. 

Figuur 7. 20 

,, F 
2 

,, F 
2 

1 1 

~m -,-

ook 

dit 
de 

mid
niet 

deze 

Een éénduidige relatie die wel een vergelijking tussen de liggers 
mogelijk maakt ontstaat wanneer we uit het F-8 diagram van de 
ligger een moment-rotatie diagram afleiden. 
Onder rotatie verstaan we de hoekverdraaiing <f> die ontstaat 
t.p.v. een scheur. Omdat de scheurwijdte maatgevend is voor de 
spanning die overgedragen kan worden e~ dus ook voor het moment 
dat opgenomen kan worden in de ligger, wordt van elke ligger de 
relatie bepaald tussen het optredend moment (uit de uitwendige 
belasting) en de rotatie t.p.v. de scheur tuit de doorbuigingen). 
Indien meerdere scheuren ontstaan gaan we van de veronderstelling 
uit dat de scheur met de grootste hoekverdraaiing het kleinste 
moment op kan nemen en dus maatgevend is (fig.7.21). 

b3. 
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F_iguur_ 7. 21 f < 1) = maatgevend 

Tevens veronderstellen we dat de hoekverdraaiing na het scheuren 
geconcentreerd is t.p.v. de ontstane scheur. 
De doorbuiging die optreedt veroorzaakt dus een hoekverdraaiing 
van de onvervormbare liggerdelen t.p.v.de scheur. 
Indien de belasting na het ontstaan van een scheur (F(lop)) nog 
toeneemt, wordt het gedeelte van de doorbuiging dat het gevolg is 
van de toename van de elastische vervorming niet in rekening 
gebracht bij de hoekverdraaiing. Na de maximale belasting neemt 
de elastische vervorming van de ongescheurde liggerdelen af. Deze 
afname van de elastische vervorming wordt verwaarloosd, de fout 
die hierdoor in de hoekverdraaiing ontstaat is slechts gering. 

De berekening van het M-~diagram uit het F-8 diagram zal wo~den 
geïllustreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden: 

* ligge~ 2, waarin één scheur ontstaat. 
* ligger 11, waarin meerdere scheuren ontstaan. 



7.2.3.2. BEPALING VAN HET M- f DIAGRAM" VAN LIGGER 2. 

In ligger 2 ontstaat één scheur die ook tot bezwijken leidt. 
De benodigde gegevens zijn verkregen uit de volgende tabellen: 

bijlage 6 tabel 8 belasting en doorbuiging. 
bijlage 6 tabel 21 : scheurvorming. 

Wanneer we de resultaten bekijken (fig.7.22) zien we dat na stap 
15 een scheur ontstaat, er gel~t dus: stap 15 = F<lop). 
Hierna neemt de belasting nog toe tot stap 17 = F(u), daarna 
ontstaat een dalende tak. 

Ötot 

Figuur 

De vervorming van de ligger na het scheuren wordt geschematiseerd 
zoals hieronder is weergegeven (fig.7.23). De hoekverdraaiingen 
worden bepaald uit de gemeten doorbuigingen. 

M 

Figuur 

Aan de ligger is gemeten dat scheur A ontstaat op 65 mm rechts 
v/h midden (x = +65 mm). 
Verder komen er geen scheuren bij, 
bez ~•Jij ken. 

deze eerste scheur leidt tot 

Omdat we de hoekverdraaiing berekenen uit de doorbuigingen, ge
bruiken we deze ook om de plaats van de scheur te berekenen. 
Hieruit volgt dat x = 39 mm. Deze waarde zal in het vervolg 
worden aangehouden. 



Indien aan de schematisatie voldaan wordt moet vanaf stap 17 
gelden: 

8(1)/&Cm> = 650/840 = 0.77 Cverg.1] 

A 

Figuur 7.24 

Ter verificatie van deze schematisatie zijn de doorbuigingen 
vanaf stap 17 = F(u) bekeken. 
Wanneer we de onderstaande tabel bekijken zien we dat de gemeten 
doorbuigingen vrij goed overeenkomen met de schematisatie: 

LIGGER 2 DOORBUIGINGEN VANAF STAP 17 

stap 8(1 ) 8Cm) 8(1 ) /8(m) 

17 0.000 0.000 
20 0.728 0.721 1.00 
21 1.538 1.808 0.85 
~~ 
~~ 2.700 3.388 0.80 
24 4.359 5.597 0.78 
26 6.024 7.784 0.77 
28 8. 105 10.431 0.78 
30 9 . 194 11.793 0.78 
~~ 11.584 14.859 0.78 ~~ 

~~ 12.902 16.455 0.78 ~~ 

~~ 17.017 21.669 0.79 ~, 
38 18.679 23.784 0.79 

Voor de berekening van de hoekverdraaiing onderscheiden we twee 
gedeelten: tot F(u) en na F(u). 

Bepaling van M-f relatie van O tot F(u): 

Het gedeelte tot F(u) is weer te verdelen in een gedeelte van 0 
tot F(lop), en van F(lop) tot F(u). 
Vóór F(lopl ontstaan geen scheuren. 
Van F(lop) tot F(u) bestaat de doorbuiging voor een gedeelte uit 
elastische vervorming van de ligger, en voor het andere gedeelte 
uit vervorming t.p.v. de scheur. Ter plaatse van de scheur zijn 
i.h.a. geen doorbuigingen gemeten, alleen 8(1), 8(r) en &Cm) zijn 
bekend. Wanneer we uit de totale doorbuiging het gedeelte t.g.v. 
het scheuren hebben bepaald, kunnen we hieruit de zakking en de 
hoekverdraaiing ter plaatse van de scheur bepalen. 

· In het algemeen geldt voor elk punt x van de ligger: 

S(x,tot) = S(x,el) + S(x,s> [verg.2] 
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Figuur 7.25 

De doorbuiging ter plaatse van een scheur t.g.v. het scheuren kan 
op eenvoudige wijze uit een van de gemeten doorbuigingen afge
leidt worden (fig.7.26) indien de plaats van de scheur bekend is: 

8(A) = b/650 * 8(r) = a/650 * 8(1) (verg.3] 

a b , 

Figuur 7.26 

waaruit volgt (fig.7.27): 

f<A> = </<1) +t/ (2) = 8(A) * (1/a + 1/b) (verg.4] 
b L 

1 

~ 
'll. . 
1/ Figuur 7. 27 /.,, 

Ook bij deze ligger zijn de doórbuigingen ter plaatse van de 
scheur niet gemeten, dus we gaan uit van de doorbuigingen 8(r). 
Uit metingen aan de ligger is bekend dat: a = 801 mm. 

b = 879 mm. 



stap F 

0 0 
15 3(l'.;9 
17 4025 
28 426 

8 (!'") 

() 

0.298 
0.480 
9. 145 

F < 1 op) 
F(u) 

Eet'"st bepalen we uit bovenstaande tabel de vet'"vorming t.g.v. 
scheuren van 8(r): 

8(r,tot) = 0.480 mm. 

de elastische vervorming van stap O tot stap 17 bedraagt: 

8(r,el) = 4025/3099 x 0.298 = 0.387 mm. 

de vervorming door scheuren van stap 15-17 bedraagt: 

uit verg.2: 8(r,s) = 0.480 - 0.387 = 0.093 mm. 

de vervorming t.p.v. de scheur bedraagt: 

uit verg.3: 8(A) = 801/650 x 0.093 = 0.1146 mm. (fig.7.28). 

650 

801 

Figuur 7.28 

uit verg.4: 1<A) = 0.1146 x (1/801+1/879) = 0.27x10 rad. 

De scheur valt binnen het constant momentgebied, 
het moment is dan: 

M = 1/2 x F x 650 Nmm. 
.,. 
...;, 

[verg.5] 

M = 1/2 x 4025 x 650 = 1308 x 10 [NmmJ. 
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Figuur 7.29. 

De vervorming vanaf stap 17 = F<u) is het gevolg van de ver
draaiing van de onvervormde liggerdelen. 
De zakking t.p.v. de scheur is nu te bepalen uit de zakking &<r) 
met verg.3. Met verg.4 kan dan de hoekverdraaiing worden bepaald. 
Gesommeerd met de hoekverdraaiing bij F(lop) wordt nu de totale 
hoekverdraaiing ter plaatse van de icheur verkregen. 

f<stap) = c/<u) + y} (u-stap) Cverg.6] 

Als voorbeeld nemen we stap 28: 
Zakking &(r) tussen stap 17 en stap 28: 

S<r,17-28) = 9.15 - 0.48 = 8.67 mm. 

De elastische vervorming wordt-verwaarloosd, de totale doorbui
ging is al gelijk aan de doorbuiging ten gevolge van het scheu
ren. 

Uit verg.3: &(A,17-28) = 801/650 ~ 8.67= 10.68 mm. 

Uit verg.4, meta= 801 mm. en b = 879 mm.: 

'-f ( 17-28) = 10. 68 ;,( 
-3 

(1/801 + 1/879) = 25.48 x 10 rad. 

Uit verg. 6: '-P< 28) = 0. 27 + 25. 48 = 25. 75 J·: 10 rad. 

F(28) = 426 N. 

Uit verg.5: M = 1 /'? V , ...... ·\ 426 X 650 = 138 X 10 Nmm. 

Op dezelfde wijze is voor elke belastingstap de hoekverdraaiing 
uit 8(r) bepaald. Het resultaat is weergegeven in de tabel op de 
volgende pagina. 
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LIGGER 2 BEREKENING HOEKVERDRAAIING 

stap: F M ,!j ( r-) S(A) A<.{) f -3 .,.. -~ ·-· ·-· 
>:10 }( 10 >: 10 

CNJ CNmmJ [mmJ (mm] Cr-adJ Cr-adJ 

15 3099 1007 0.000 0.000 o.oo o.oo 
17 4025 1308 0. (l(l(l 0.000 0.27 0.27 
20 2654 863 0.599 0.738 1.76 2. ()3 
21 1944 632 1. 537 1. 894 4.52 4.79 
23 1211 394 2.743 3.380 8.07 8.34 
24 1482 482 4.561 5. 62(> 13.41 13.68 
26 552 179 6.385 7.868 18.77 19.04 
28 426 138 8.665 10.678 25.48 25.75 
30 345 112 9.872 12. 165 29.03 29. 3(1 
~~ ._.._, 312 101 12.552 15.431 36.82 37.09 
35 238 77 13.910 17.141 40.90 41.17 
37 148 48 18.422 22.702 54. 17 54.44 
38 1 118 38 2(>. 239 24.941 59.51 59.78 1 



7.2.3.3. BEPALING 1/AN HET M- t/ DIAGRAM VAN LIGGER 11 • 

Onder aanname van dezelfde uitgangspunten zal nu een M-~diagrarn 
bepaald \.'Jorden voor een 1 i gger waarin meerdere s.cheuren ontstaa·n. 
Hiervoor is ligger 11 gekozen. 
De benodigde gegevens worden verkregen uit de volgende tabellen: 

bijlage 6 tabel 1 1 • 

bijlage 6 tabel 25: 
belasting en doorbuiging. 
scheurvorming. 

Uit tabel 25 waarin de plaats en de afmetingen van de scheuren 
staan kunnen we een globaal beeld krijgen van de hoekverdraaiin
gen die ontstaan in de scheuren. 
De scheurwijdte Cw) is op 10 mm van de onderzijde van de ligger 
gemeten. Ook de scheurdiepte (hl is bekend (fig.7.29). 

1 = w/ (h-10) [verg.7] 

Figuur 7.30. 

LIGGER 11 HOEKVERDRAAIING UIT 
SCHEUR AFMETINGEN 

stap 

27 
29 
31 
'"'"C" ._;,,.J 

38 
40 
43 
45 
47 
49 
51 

-3 
tj) :-: 10 

A 

0.39 
0.65 
0.60 
(). 63 
0.57 
(>. 72 
0.75 

rad. 

B 

0.60 
0.82 
1. 27 
1. 27 

1. 10 
(;2 95 

C 

~ r-,r-. 
-... :: • co 

5"87 
9.38 

13 .. ()8 
19. ,S6 

De tabel geeft een overzicht van de hoekverdraaingen bij de 
verschillende meetstappen, berekend uit bijlage 6, tabel 25. H~t 
is duidelijk dat wanneer er een scheur bijkomt, deze vanaf dat 
moment de bijkomende vervorming voor z'n rekening neemt. De 
hoekverdraaiing van de al eerder ontstane scheuren blijft vrijwel 
constant. 
Uit de aanname dat de grootste hoekverdraaiing het minimale 
moment veroorzaakt kunnen we de volgende verdeling maken: 

Stap 0-24: qeen scheu,~ 
Stap 24-27: scheLlr A 
Stap 27-35: scheur B 
Stap 35-51: scheur C 

'Hoewel niet gemeten blijkt scheur C vanaf stap 35 aanwezig te 
zijn. Scheur B verandert dan vrijwel niet meer, terwijl de door
buiging toeneemt. 
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STAP 24-27: 

De scheur ontstaat op 170 mm rechts v/h midden van de ligger, dus 
x = +170 mm. De zakking t.p.v. de scheur wordt bepaald uit S(r): 

8(A) = 670/650 x 8(r) 

L a 
1 

Figuur 7.31. 

stap F 

0 0 
24 4107 
27 4639. 

t b 

8(r) 

(l 

0.465 
0.624 

(1/a + 1/b) 

L 
1 

F ( 1 op) 

a = 1010 
b = 670 

mm. 
mm. 

Uit de gegevens in bovenstaande tabel wordt eerst de vervorming 
ten gevolge van het scheuren ter plaatse van 8(r) bepaald: 

de totale elastische vervorming tot stap 27 bedraagt: 

8(el) = 4639/4107 x 0.465 = 0.520 mm. 

de vervorming door scheuren van stap 24-27 bedraagt: 

&(r) = 0.624 - 0.520 = 0.104 mm. 

Nu kan de hoekverdraaiing ter plaatse van scheur A worden be
paald: 

uit verg. -=!'. 
•-1 Il 8(A) = 670/650 ~-{ o. 104 = o. 107 mm. 

Lti t verg. 4: y (A) = o. 107 ., ,·, (1/1010 + 1/670) = (}. 27;-~ 1 () 

De scheur valt binnen het constan~ momentgebied, 
het moment is dan: 

M = 1/2 ., ,, F }{ 650 
< ·-· 

M = 1/2 }{ 4639 }: 650 = 1508 }{ 10 Nmm. 

-3 
rad. 

'7·1 
·' J .• 



STAP 27-29: 

In dit traject ontstaat scheur B. De doorbuiging die optreedt is 
het gevolg van de hoekverdraaiing t.p.v. scheur B. 
Omdat F(u) nog niet bereikt is, bevat de doorbuiging ook nog een 
elastisch gedeelte. De scheur ontstaat op 25 mm rechts van het 
linker belastingpunt, x = - 165 mm. De doorbuiging t.p.v. de 
scheur wordt nu bepaald uit de doorbuiging 8(1). 
Ook nu wordt eerst de doorbuiging ter plaatse van 8(1), ten 
gevolge van het scheuren bepaald, voordat de vervorming ter 
plaatse van de scheur wordt bepaald (fig.7.30): 

8(8) = 675/650 X 8(1) 

675 

650 

Figuur 7.32. 

Figuur 7.33. 



stap F 

0 0 
24 4107 
27 4639 
29 5055 

8(1) 

0 
0.419 
0.563 
0.666 

F < 1 op) 

F(Ll) 

a = 675 mm. 

b = 1005 mm. 

6(1,tot) = 0.666 mm. 8(1,27-29) = 0.666 - 0.563 = 0.103 mm. 

de elastische vervorming van van 8(1) voor stap 27 - 29 bedraagt: 

27 -
24 

Figuur 7.34. 

Uit figuur 7.32: 8(1,el) = (5055-4639)/4107 x 0.419 = 0.040 mm. 

de vervorming door scheuren van stap 27-29 bedraagt: 

8(1,27-29> = 0.103 - 0.040 = 0.063 mm. 

Hieruit kan de zakking ter plaatse van de scheur bepaald warden. 
De zakking t.p.v. de scheur, door scheurvorming bedraagt: 

Lli t verg. 2: s (B) = 675/650 :-: 0.063 = 0.065 mm. -·-· 
uit verg. '"'=!". </ (B) = 0.065 >! (1/1005 + 1/675) = 0. Hi ~< 10 rad. ·-·. 

De scheur valt binnen het constant momantgebied, het moment is 
dan: 

M = 1/2 x F x 650 

M = 1/2 A 5055 x 650 = 1643 x 10 (NmmJ. 



NA STAF' 29: 

Ook dan neemt scheur 8 nog de hoekverdraaiing voor z'n rekening. 
De hoekverdraaiing t.p.v. scheur B kan nu rechtstreeks uit de 
doorbuiging t.p.v. het linker belastingpunt &Cl) worden berekend, 
omdat de afname van de elastische vervorming kan worden verwaar
loosd. 
Uit bijlage 6, tabel 11 zijn de doorbuigingen van 8(1) vanaf stap 
29 verkregen, waarmee 8(8) en ~(B) worden bepaald. 

Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven: 

HOEKVERDRAAIING SCHEUR B 

stap ,,. {l) s (B) A f 'f ( B) 
-·· ·-· 

CmmJ CmmJ }! 10 CradJ 

29 0.00 o.oo o.oo o. 16 
~1 ._ .... (>. 336 0.349 0.86 1.02 
'" ... ' (>. 325 (>. 338 0.84 1.86 ._;,,_J 1 

Uit bijlage 6, tabel 26 is te zien dat vanaf stap 35 er een 
scheur bijkomt, scheur C. Deze scheur ontstaat in het hart van de 
ligger. 
Omdat ook nu de afname van de elastische vervorming verwaarloosd 
wordt. kan uit de toename van 8(1) en &(r) vanaf stap 35 de 
hoekv~rdraaiing ~(C) bepaald worden, zie figuur 7.33. 

'P < C) = ~ ( 1 ) + t_p ( 2) = S < l ) / 650 + 8 ,: r) / -::::50 

G50 l 650 t 1 t î 

~ <-

':_iguur 7.35. 

In onderstaande tabel ZlJn de resultaten weergegeven van de op 
deze wijze berekende f<C>. 
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HOEl<VERDRAA I I NG SCHEUR C 

stap S ( 1 ) s ( r-) tf ( C) 
-""=!' ._, 

[mm] [mm] >{ 10 

..,..c::-

. ..;,J 0.00 0.00 0.00 
37 0.283 0.328 0. ·:;:,4 
38 0.398 0.480 1. 35 
40 0.591 0.747 2.06 
41 0.717 0.906 2. 5(> 
4"":!" ._, 0.991 1.264 3.47 
45 1. 536 1.935 5.34 
47 2.366 3.015 8.28 
51 5.469 6.443 18.33 

De hoekver-dr-aaiing in scheur Cis pas vanaf stap 41 groter dan de 
eerder bepaalde hoekverdraaiing in scheur B (zie onderstaande 
tabel). Voor de hoekverdraaiing in het M- ~ diagram wordt dan ook 
tot stap 41 de hoekverdraaiing van scheur B meegenomen. 

VERGELIJKING HOEKVERDRAAIINGEN 

hoekverdraaiing x 10 [rad] 

scheur 
stap A 

1", 
·-' 0. 00 

24 0. 00 
,..,..., o. 27 LI 

,.,(j 
..:... I 

:31 
~:;5 
37 
...,.ï, . ..:,o 

40 
41 
4-:,-·-' 
45 
47 
51 

scheur 
B 

0. 00 
0. 00 
o. 00 
0. 16 
1 . 02 
1 . 86 

scheur maximum uit w 
C A,B,C en h 

0. 00 0. 00 o. 00 
0. 00 0. 00 (),. 00 
0. 00 o. r:,-, (),. 39 ..:.. .~ 
0. 00 o. 27 0. 65 
0. 00 1 . 02 0. 82 
0. 00 1 . 86 1 . 27 
o. 94 1 . 86 
1 . ..,,. c:-• ..:,....J 1 . 86 
2. 06 -. . .::. . 06 2. 18 
2. 50 2. 50 
..,.. 47 ..,,. 47 ":!' 88 ._:,. ...; .. _,_ 
c:- 34 c:- 34 C" 87 J ■ J. -'. 

8. 28 8. 28 , .. , 
7. 38 

18. "":'" '7' ._,...;, 18. ""=!"~ ._,._, 19. 86 . 
In de tabel zijn behalve de hoekverdraaiingen die berekend zijn 
uit de doorbuigingen ook de hoekverdraaiingen vermeld die 
rechtstreeks berekend zijn uit de scheurwijdtes en scheurdieptes 
die tijdens de beproeving aan de ligger gemeten zijn. 
We constateren dat er verschillen zijn tussen deze twee, vooral 
in het begin. Deze verschillen zijn gedeeltelijk het gevolg van 
meetonnauwkeurigheden, maar ook het gevolg van de aannamen die 
bij de berekening van de hoekverdraaiing uit de doorbuiging 
worden gemaakt. 

. .• ., i:::· 
/ .__(" 



Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat de liggers verdraaien 
om een scharnier aan de bovenzijde, wat bij kleine scheurdieptes 
aanleiding geeft tot de afwijking tf<u > </(2), zie fig.7.34. 

I~ b~~enstaande tabel zien we inderdaad deze afwijking optreden. 
d1e_b1J het toenemen van de scheurdiepte h' tot de Iiggerhoogte ~ 
kleiner wordt. 

Figuur 7.36. 

De moment-rotatie diagrammen van de overige vezelversterkte lig
gers zijn op overeenkomstige wijze uit de doorbuigingen bepaald. 
De resultaten staan vermeld in bijlage 6, tabel 16 t/m 20, en 
zijn ook weergegeven in grafiek 8 van dezelfde bijlage. 

·-·, f.. 
/0,. 



7.2.4. VERGELIJKING VEZELTOEVOEGINGEN. 

Van de twee toegepaste vezelafmetingen, 0.6 x 40 mm. in dit 
onderzoek en 0.8 x 50 mm. in voorgaand onderzoek Clit.20J, worden 
de M-tf) relaties van de holle liggers vergeleken. Uit de vijf 
berekende M-/ relaties in dit onderzoek is op grafische wijze 
voor een aantal waarden van een gemiddelde waarde voor het 
moment bepaald. · 
Ook uit de M-~relaties van voorgaand onderzoek is een dergelijke 
gemiddelde M- <P relatie bepaald. 
De resultaten staan vermeld in onderstaande tabel, en zijn 
grafisch weergegeven in bijlage 6, grafiek 10. 

GEMIDDELDE M - lf RELATIES 

-3 ..,. 
. .:., 

ifA: 10 moment }! 10 CNmmJ 

CradJ 0.6 >: 40 0.8 >( 50 

2 1200 1300 
4 988 1240 
6 834 1164 
8 634 1080 

10 494 976 
12 422 876 
14 366 782 
16 32(> 692 
18 278 616 
20 254 560 ,..,,.., 

228 508 ..::.~ 

24 200 468 
26 185 ~,,., ._1, ~ 
28 168 338 
3() 145 32() 

In de grafiek zien we dat de gemiddelde M-f 1~e1atie van de vezels 
0.6 x 40 mm. voor alle waarden van~ lager ligt dan de gemiddelde 
M- ~ relatie voor de 0.8 x 50 mm. vezels. 
Dit betekent dat bij dezelfde hoekverdraaiing, en dus hetzelfde 
scheurwijdte verloop over de hoogte van de ligger, de vezelver
sterkte mortel met de kortere vezels een kleiner moment op kan 
nemen, en dus de gemiddelde spanningen in de doorsnede lager 
zijn. 
Uit de trekproeven vonden we hetzelfde resultaat: Bij dezelfde 
scheurwijdte is de gemiddelde spanning over de scheur voor de 
kortere vezels lager dan voor de langere vezels. 
Ook uit de proeven op de holle liggers kunnen we dus concluderen 
dat de vezels 0.6 x 40 mm. minder geschikt zijn dan de vezels 0.8 
>: 50 mm. 
We laten daarbij in het midden of dit alleen het gevolg is van de 
lengte van de vezels, of dat het ook voor een gedeelte het gevolg 
is van het voortijdig bezwijken van de vezels 0.6 x 40 mm. door 
breuk. 

...,.-.,. 
/ / . 



7.3. CONTROLEPROEVEN. 

7.3.1. KUBUSDRUKPROEVEN. 

In bijlage 7, tabel 1 is de ouderdom van de ongewapende en vezel
versterkte kubussen weergegeven op het tijdstip van beproeven. 
De ouderdom varieert tussen 95 en 139 dagen. 
Behalve tussen ongewapend en vezelversterkt is ook een onder
scheid gemaakt tussen opslag 1 en opslag 2, zoals al in 
hoofdstuk 5 is aangeduid. 

* opslag 1 : de proefstukken z1Jn na het ontkisten tot 
het tijdstip van beproeven onder water op
geslagen. 

* opslag 2 de proefstukken zijn na het ontkisten één 
maand met natte doeken onder plastic 
bewaard, daarna zijn zij aan de laborato
riumomstandigheden blootgesteld. 

In dezelfde bijlage, tabel 2, is een overzicht gegeven van de 
resultaten van alle kubussen. Deze zijn in tabel 3 geordend naar 
startdatum en opslag, terwijl in tabel 4 de resultaten van een 
statistische analyse volgens bijlage 1 staan weergegeven. 
Naar aanleiding van tabel 4 kunnen we de volgende hypothesen 
opstellen: 

1= De gemiddelde kubusdruksterkte van ongewapende en vezelver
sterkte mortel uit opslag 1 is gelijk. 

2~ De gemiddelde kubusdruksterkte van ongewapende mortel uit 
opslag 2 is lager dan van vezelversterkte mortel uit opslag 2. 

~- De gemiddelde kubusdruksterkte van ongewapende mortel ui~ 
opslag 1 is hoger dan uit opslag 2. 

4: De gemiddelde kubusdruksterkte van vezelversterkte mortel uit 
opslag 1 is gelijk aan opslag 2. 

Na toetsing volgens bijlage 2 worden de hypothesen 1,2 en 3 ver
worpen, hypothese 4 wordt aanvaard. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
De vezels geven géén verhoging van de gemiddelde kubus
drLtksterkte. 
We zien dat voor opslag 1 de gemiddelde kubusdruksterkte van de 
vezelversterkte mortel zelfs iets lager is dan van de ongewapende 
martel, voor opslag 2 zijn de gemiddelde kubusdruksterkten ge
l ijk. 
Het toevoegen van deze staalvezels in een hoeveelheid van 
1 volume-procent met als doel een verhoging van de druksterkte te 
verkrijgen wordt niet bereikt. 
De w1Jze van opslag heeft geen invloed op de gemiddelde 
kubusdruksterkte. Zowel voer de ongewapende en de vezelversterkte 
mortel geldt dat de gemiddelde kubusdruksterkte van opslag 1 en 
opslag 2 gelijk zijn . 

. De spreiding in de kubusdruksterkte neemt bij toevoeging van 
vezels echter wel af. 
Bij de bepaling van de ondergrens (de karakteristieke waarde) van 
de kubusdruksterkte wordt rekening gehouden met deze spreiding 
( z i e f i g • 7 • 35) • 



Figuur 7.37" 

Het gevolg is dat de vezeltoevoeging de karakteristieke waarde, 
waar we uiteindelijk mee rekenen, doet toenemen. 
Ondanks dezelfde gemiddelde sterkte is de vezeltcevoeging gunstig 
voor de kubusdruksterkte, door de toename van de karakteristieke 
sterkte. 
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7.3.2. DRIEPUNTSBUIGPROEVEN OP PRISMA'S. 

In bijlage 7, tabel 5 is de ouderdom van de ongewapende en de 
vezelversterkte prisma"s weergegeven op het tijdstip van beproe
ven, uitgesplitst naar startdatum en wijze van opslag. De ouder
dom varieert tussen 95 en 139 dagen. 
Na een overzicht van de buigtreksterkte in tabel 6 zijn in 
tabel 7 de resultaten van ~en statistische analyse volgens bij
lage 1 weergegeven. 
Met de resultaten uit deze tabel kunnen we voer de buigtrek
sterkte de volgende hypothesen opstellen:· 

1: De gemiddelde buigtreksterkte van ongewapende en vezel
versterkte mortel uit opslag 1 is gelijk. 

2: De gemiddelde buigtreksterkte van ongewapende mortel uit 
opslag 2 is lager dan van vezelversterkte mortel uit opslag 2. 

3: De gemiddelde buigtreksterkte van ongewapende mortel uit 
opslag 1 is hoger dan uit opslag 2. 

4: Ook de gemiddelde buigtreksterkte van vezelversterkte mortel 
uit opslag 1 is hoger dan uit opslag 2. 

Na toetsing van deze hypothesen volgens de methode uit bijlage 2 
worden zij allen aanvaard. 
Uit het voorgaande kunnen wij voor de gemiddelde buigtreksterkta 
de velgen conclusies trekken: 
We zien dat de gemiddelde buigtreksterkte bij opslag 1 van onge
wapende en vezelversterkte mortel hetzelfde is. 
Bij de cmgewapende proefstL1kken zien we dat de 1Jemiddelde bui,;:i
treksterkte van opslag 2 lager is dan van opslag 1, en de varia
tiecoijffciènt meer dan verdubbeld. 
Omdat voor de proefstukken geldt dat ouderdom, mortelsamenstal
ling an de wijze van vervaardigen 2n beproeven hatzelfde zijn, 
kan de oorzaak van de afname van de sterkte alleen het gevolg 
zijn van het verschil 1n opslag. 
Bij opslag 2 (na 28 dagen aan laboratoriumomstandigheden bloot
stellen) is waarschijnlijk sprake van een grote uitdrogingskrimp, 
die microscheuren in het materiaal heeft doen ontstaan. 
Ook bij de vezelversterkte proefstukken zien we dit verschijnsel 
optreden, hoewel dit bij de toetsing niet tot verschillen aanlei
ding geeft. Deze mortel bevat vezels waardoor de invloed van de 
krimpscheuren beperkt is gebleven. 
Indien de invloed van de opslag buiten beschouwing wordt gelaten 
kunnen we de conclusie trekken dat het toevoegen van deze vezels 
in een hoeveelheid van 1 volume-procent geen verhoging van de 
gemiddelde buigtreksterkte tot gevolg heeft. 
Voor de karakteristieke sterkte is van belang dat bij opslag 1 ~ 0 

spreiding door het toevoegen van de vezels toeneemt, dit in 
tegenstelling tot de spreiding in de kubusdruksterkte, die door 
de vezeltoevoeging afneemt. 
Voor de karakteristieke waarde van de buigtreksterkte 

-tot gevolg dat de ongewapende proefstukken een hogere 
sterkte hebben dan de vezelversterkte proefstukken. 

he1:;,f t dit 
bui gtn?k-



7.3.3. ELASTICITEITSMODULUS UIT CYLINDERDRUKPROEVEN. 

In bijlage 7, tabel 8 is de ouderdom van de cylinders weergegeven 
op het tijdstip van beproeven. Deze varieerde tussen 47 en 70 
dagen. 
Na het overzicht van de E moduli in tabel 9 zijn in tabel 10 de 
resultaten van de statistische analyse volgens bijlage 1 
geven. 
Met de resultaten van deze statistische analyse kunnen we voor de 
gemiddelde elasticiteitsmodulus de volgende hypothese opstellen: 

1: De gemiddelde elasticiteitsmodulus van ongewapende mortel is 
hoger dan van vezelversterkte mortel. 

Na toetsing van deze hypothese volgens bijlage 2 wordt de 
hypothese verworpen. 
De conclusie is dat de vezeltoevoeging geen verandering van de 
elasticiteitsmodulus tot gevolg heeft. 

7.3.4. CONCLUSIES CONTROLEPROEVEN. 

Uit de resultaten van de controleproeven kan geconcludeerd worden 
dat: 

de gemiddelde kubusdruksterkte, buigtreksterkte en 
elasticiteitsmodulus van ongewapende en vezelversterkte mortel, 
waaraan 1 volume procent THIBO 0.6 x 40 mm vezels zijn 
toegevoegd, aan elkaar gelijk zijn. 
De vezeltoevoeging geeft geen verhoging van deze waarden. 
de variatiecoäfficiänt voor de gemiddelde kubusdruksterkte, 
buigtreksterkte en elasticiteitsmodulus in bijna alle gevallen 
door de vezeltoevoeging afneemt. 
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7.3.5. VERGELIJKING VAN HET EFFECT VAN DE TWEE 
VEZELTOEVOEGINGEN OP DE KUBUSDRUKSTERKTE 
EN DE BUIGTREKSTERKTE UIT KUBUSDRUKPROEVEN 
EN DRIEPUNTSBUIGPOROEVEN OP PRISMA'S. 

De resultaten van de controleproeven in dit onderzoek, waarbij 
1 volumeprocent THIBO staalvezels <0.6 * 40 mm) aan de mortel is 
toegevoegd, worden vergeleken met de resultaten uit voorgaand 
onderzoek door Ton Padmoes [lit.20] waarbij 1 volumeprocent THIBO 
staalvezels <0.8 * 50 mm) aan de mortel was toegevoegd. 
De resultaten van de controleproeven na 200 dagen uit het voor
gaande onderzoek worden vergeleken met de resultaten die in dit 
onderzoek bij de proefstukken uit opslag 2 verkregen zijn, omdat 
de wijze van nabehandeling en bewaren van deze series het meest 
met elkaar overeenkomen. 
Met nadruk ~ordt erop gewezen dat deze resultaten niet als alge
meen geldig kunnen worden beschouwd voor de vezeltoevoegingen. 
Het blijkt dat de wijze van opslag van de proefstukken een grote 
rol speelt. De grote toename van de buigtreksterkte bij de vezel
toevoeging die in onderstaande tabel gevonden wordt is voor het 
grootste deel het gevolg van de afname van de sterkte van de 
ongewapende mortel, waardoor een vertekend beeld ontaat. M.b.t. 
de vezeltoevoeging 0.6 * 40 mm. wordt verwezen naar Par 7.3.2. 
waar het bovenstaande duidelijk te constateren is. 
In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het 
gemiddelde en de karakteristieke waarden van de kubusdruksterkte 
en de buigtreksterkte van de twee vezelafmetingen. 
Tevens zijn de aantallen proefstukken vermeld waaruit de resulta
ten berekend zijn. 

TABEL 1 GEMIDDELDE WAARDEN [N/mm2J 

0.6 >: 40 [100 d.J 0.8 >: 50 [200 d. J 

I II III IV 
-

- - - -
!T, C !T (mor> !T, C cr(mor) 

ongewapend 41.49 < 19) 4.00 ( 11) 71. 1 (4) 4.2 (4) 
,-

vezel versterkt 45.97 (23) 8.57 ( 12) 77.7 ( 11) 8.8 < 12) 

toename [ ï.] 10.8 114 9.3 109.5 



TABEL 2 KARAKTERISTIEKE WAARDEN [N/mm2J 

0.6 V 

" 40 [ 100 d. J 0.8 X 50 [200 d.J 

I II III IV 
-

CT' C a-(mor) CT' C CT(mor> 

ongewapend 15.88 < 19) 2.05 ( 11) 61.9 (4) 2.5 (4) 

vezel versterkt 28.31 (23) 5.57 < 12) 70.7 < 11) 4.4 (12) 

toename [ 'ï.] 78.3 171. 7 14.2 76 

- onder "toename ['ï.J" wordt verstaan de procentuele toename van 
de vezelversterkte proefstukken t.o.v. de ongewapende in 
dezelfde kolom. 
voor de mengelsamenstelling zie par.4.4 van dit verslag. 

- de waarden tussen < > geven de aantallen proefstukken weer. 
de waarden tussen [ J geven de ouderdom in dagen aan. 

- voor de bepaling van de karakteristieke waarden uit de 
gemiddelde waarde is wat dit onderzoek betreft gebruik gemaakt 
van de gegevens uit Bijlage 7, tabel 4 voor de kubusdruk
sterkte en tabel 7 voor de buigtreksterkte. De waarden van K 
staan vermeld in Bijlage 1 tabel 1. 
de gemiddelde en karakteristieke waarden van de vezeltoevoe
ging met 0.8 * 50 mm. zijn afkomstig uit lit.20. 

- kolom I en II geven de waarden van de kubusdruksterkte en de 
buigtreksterkte weer die in dit onderzoek gevonden zijn voor 
ongewapende en vezelversterkte proefstukken (0.6 * 40 mm.) 

- kolom III en IV geven de waarden van de kubusdruksterkte en de 
buigtreksterkte die in het onderzoek van Padmoes [lit.20] 
gevonden zijn voor ongewapende en vezelversterkte proefstukken 
((l. 8 * 50 mm. > • 

Tabel 1; gemiddelde waarden: 

In de eerste tabel staan de gemiddelde waarden vermeld. 
Deze waarden verschillen voor de twee vezelsoorten aanzienlijk. 
Om het effect van de vezeltoevoegingen te kunnen vergeljken is de 
procentuele toename van de gemiddelde kubusdruksterkte CT'c en de 
buigtreksterkte CT(mor) van de ongewapende en de vezelversterkte 
proefstukken van de twee proevenseries bepaald. 



Het toevoegen van 1 volumeprocent THIBO vezels 0.6 * 40 mm aan de 
mortel geeft een vergroting van: 

~•c met 10.8 X 
~(mor) met 114.0 X 

(kolom I) 
(kolom II> 

en het toevoegen van 1 volumeprocent THIBO vezels 0.8 * 50 mm 
geeft een vergroting van: 

~•c met 9.4 X 
~(mor) met 110.0 X 

(kolom III) 
(kolom IV> 

De verschillen in de procentuele toename van ~•c (kolom I en III) 
en ir(mor> (kolom II en IV> zijn niet relevant. 
Uit bovenstaande gegevens kan de conclusie worden getrokken dat 
in de vergelijking tussen de vezeltoevoegingen in dit en voor

in de 
en de 

gaand onderzoek geen significante verschillen optreden 
procentuele toename van de gemiddelde kubusdruksterkte 
gemiddelde buigtreksterkte bij de vezelversterkte mortel t.o.v. 
de ongewapende mortel van hetzelfde onderzoek. 
Een vergelijking van de absoluut gevonden waarden bij de vezel
toevoegingen is niet mogelijk vanwege de grote verschillen in 
sterkte van de ongewapende mortel. Een verklaring hiervoor is 
niet gevonden. Ondanks het feit dat zowel de mengselsamenstelling 
en de wijze van vervaardigen hetzelfde zijn aangehouden treden 
deze grote verschillen toch op. 

Tabel 2; karakteristieke waarden: 

In de tweede tabel staan de karakteristieke waarden vermeld. 
Deze karakteristieke waarden zijn uiteindelijk van belang, omdat 
hiermee gerekend gaat worden. 
In kolom I zien we dat de karakteristieke waarde van de 
kubusdruksterkte belangrijk lager ligt dan de gemiddelde waarde. 
In kolom III zien we dat het verschil van de gemiddelde en de 
karakteristieke kubusdruksterkte bij de proeven met 0.8 * 50 
vezels veel minder is ondanks het kleinere aantal proefstukken 
dat een grotere K tot gevolg heeft. 
De spreiding in de ir'c van zowel de ongewapende als de vezelver
sterkte proefstukken is in dit onderzoek veel groter dan bij 
voorgaand onderzoek door Padmoes. 
Wanneer we de kolommen II en IV bekijken, waarin de buigtrek
sterkte staat vermeld zien we dat bij de ongewapende proefstukken 
de spreiding in dit onderzoek groter is dan bij Padmoes, terwijl 
het bij de buigtreksterkte van de vezelversterkte proefstukken 
net andersom is. Hierdoor lijkt het alsof het toevoegen van 
vezels 0.6 * 40 mm. die een toename van de buigtreksterkte van 
172 X vertonen, veel beter is dan het toevoegen van vezels 0.8 * 
50 mm. die een toename van 76 X vertonen. 
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CONCLUSIES met betrekking tot de vergelijking van de vezeltoevoe
gingen 0.6 * 40 mm. en 0.8 * 50 mm. voor de kubusdruk
sterkte en de buigtreksterkte. 

Na een analyse van de resultaten van de proeven op kubussen en 
prisma's van de twee vezelafmetingen kan geen duidelijke voorkeur 
voor een van de twee vezeltoevoegingen worden uitgesproken. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt vinden we wel verschil en 
effect van de vezeltoevoegingen, maar er zijn nog te veel andere 
factoren die ook een rol kunnen spelen. 
In hoeverre is het verschil in aantallen proefstukken van belang. 
Bij de bepaling van de karakteristieke waarde uit een aantal 
resultaten wordt de toename van de spreiding bij 
aantal proeven gecompenseerd door een lagere K 
gebruikt mag worden, maar het is niet bekend of door 
satie hetzelfde resultaat verkregen wordt. 

een groter 
waarde die 

deze compen-

Ook hebben we te maken met een verschil in ouderdom van de proef-
stukken. 
Verder is er ook nog een absoluut verschil in sterkte, vooral bij 
de kubusdruksterkte, waardoor een vezeltoevoeging onbedoeld ook 
een beter of slechter effect kan hebben. Het is bijvoorbeeld niet 
bekend of een vezelsoort die een verhoging van de kubusdruk
sterkte met 30 % geeft, dit ook nog doet als de kubusdruksterkte 
twee maal zo groot is. 
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HOOFDSTUK 8 BEREKENING MOMENT ROTATIE RELATIE UIT SPANNING 
SCHEURWIJDTE RELATIE. 

8. 1. INLEIDING. 

Uit de spanning-scheurwijdte relaties van de vezelversterkte 
trekproefstukken die in par.7.2 zijn bepaald wordt een moment
rotatie diagram voor een vezelversterkte holle ligger berekend. 
Deze berekende moment-rotatie relatie zal worden vergeleken met 
de moment-rotatierelaties die rechtstreeks uit de vierpunts
buigproeven op de holle liggers zijn afgeleid. 
Deze vergelijking vindt plaats om de hypothese uit hoofdstuk 2 te 
kunnen toetsen. 
Deze hypothese luidt: 

'Het moment-rotatie diagram van een ligger berekend 
met de ondergrens van de spanning-scheurwijdte 
relatie uit de trekproeven, geeft een veilige 
benadering voor de moment-rotatie diagrammen die 
rechtstreeks uit de proefresultaten van de holle 
liggers zijn berekend.' 

Om uit de spanning-scheurwijdte relatie een moment-rotatie rela
tie te kunnen berekenen worden de volgende aannamen gedaan: 

Na het ontstaan van een scheur is de ligger te schematiseren 
tet twee liggergedeelten die roteren t.p.v. de ontstane scheur, 
waarbij het rotatiepunt R zi~h b~vindt aan de bovenzijde van de 
~-cheur. 

M 

Figuur 9. 1. 
Het roteren heeft geen invloed op de spanningsoverdracht. 
Bij het roteren varieert de scheurwijdte op elk moment 
tussen vJ =û en vJ = i/ * h. 
De spanning die door de twee ten opzichte van elkaar 
geroteerde oppervlakken met de scheurwijdte w kan worden 
overgedragen komt overeen met de spanning die kan worden 
overgedragen bij dezelfde scheurwijdte uit de trekproef. 

w 

Figuur 8.2. 



Het verschil in vervormingssn~lheid (dw/dt) tussen de trekproef 
en de vierpuntsbuigproef heeft geen invloed op de relatie 
tussen spanning en scheurwijdte. 

Onder voorgaande aannamen kan uit de spanning-scheurwijdte 
relaties van de vezelversterkte proefstukken een moment-rotatie 
diagram voor een ligger verkregen worden. 
Voor de berekeningsopzet zie par.8.2 die hierna volgt~ voor de 
numerieke uitwerking zie bijlage 8. 

8.2. BEREKENINGSOPZET. 

De berekening van een M-~relatie voor een vezelversterkte ligger 
uit een spanning-scheurwijdte relatie verloopt als volgt: 

Uit de aannamen is gebleken dat de ligger tijdens het 
geschematiseerd kan worden door twee liggerdelen die ten 
van het uitwendig moment M roteren rond punt R met de 
optredende hoekverdraaiing 

scheuren 
gevolge 
daarbij 

De scheurwijdte w is rechtstreeks afhankelijk van de rotatie </ · 
De bijbehorende spanningen komen uit een ~-w relatie van de 
trekproefstukken. Hiervoor kan de gemiddelde ~-w relatie genomen 
worden maar ook de ondergrens relatie tussen~ en w. 

Met de hoekverdraaiing ~ variären de scheurwijdten van w = 0 tot 
w=h:~t.p. 
De bijbehorende spanningen worden uit de ~-w relaties bepaald. 
Door de sommatie van de spanningen over de liggerdoorsnede en 
onder aanname dat de drukzone geconcentreerd is rond de bovenrand 
van de ligger kan het moment worden· bepaald: M = T x a. 
Bij een toename van de hoekverdraaiing treden achtereenvolgens 
de volgende geschematiseerde spanningsfigure~ op: 

D D D 
... 

T 1 

T 

Vc 
Figuur 8.3. 

Indien <.f > c/ (grens) dan is w > w(grens), met als gevolg dat niet 
meer de gehele doorsnede meewerkt aan de spanningsoverdracht. 
Hierdoor neemt het opneembare moment snel af. 
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De berekening van een moment- hoekverdraaiingsrelatie is uitge
werkt in Bijlage 8. 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van twee bere
kende M-f diagrammen voor een vezel versterkte ligger. 
In de eerste berekening is uitgegaan van de gemiddelde a--w rela
tie veer vezelversterkte proefstukken: 

a- = -2.381 w + 3.533 

In de tweede berekening is ~itgegaan van de ondergrens relatie 
tL1ssen a- en w: 

TABEL 8.1 

uit 
a--w 

<T = -0.936 w + 0.693 

MOMENT en ROTATIE VOOR EEN LIGGER 
BEREKEND UIT DE SPANNING SCHEURWIJDTE 

RELATIE VAN TREKPROEFSTUKKEN 

ondergrens Lli t gemiddelde 
relatie a--w relatie 

moment rotatie moment rotatie 

..,. - ..,. -3 __ , -...:.-. -~' 

;-( 10 [NmmJ :-: 10 [rad] )-: 10 [NmmJ ;-{ 1 () [rad] 

609 0 2460 0 
255 c- ..,. 

._J • ..:., 6'. o.1. 10.6 
48 10 ~C"-"? __ ,...J-' ., c-

.J. -.J 

30 15 245 20 
15 .-,c- 188 25 ..;_._J 

1C:~ 
J.~•-1 3() 
1..., .-, -,.,:-

.,;;.--,. .__;,...; 

1 .-•,,::-
•._J._J -40 



8.3. CONCLUSIES M- lf' DIAGRAMMEN. 

De twee berekende M-, diagrammen uit de resultaten van de 
trekproeven zijn vergeleken met de M- f diagrammen die uit de 
resultaten van de liggers zijn berekend. 
De resultaten zijn weergegeven in bijlage 6, grafiek 9. 

In hoofdstuk 2 is de volgende veronderstelling gedaan: 

'Een M-f relatie voor een ligger bepaald uit de 
ondergrens u-w relatie van de trekproefstukken 
is een veilige benadering voor de M-y relaties 
die uit de liggers volgen.• 

Wanneer we de grafiek bekijken blijkt deze veronderstelling rede
lijk te kloppen. De benadering is echter aan de conservatieve 
kant. 
Het feit dat de • ondergrens M- 'f relatie' die berekend is uit de 
trekproeven zo laag ligt in vergelijking met de M-f diagrammen 
van de liggers is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat bij 
de trekproefstukken een groot percentage (ca 30-35 %} van de 
vezels voortijdig bezweken is door breuk. Bij de liggers was dit 
percentage breuk van de vezels gemiddeld ca 10 ¼ van het totaal. 
Dit verschil kan ontstaan zijn doordat de verdichting van de 
trekelementen beter was dan van de liggers, waardoor de 
aanhechtspanning bij de trekelementen hoger is. Dit is visueel 
geconstateerd bij de liggers waarbij veel luchtbellen in de beton 
aanwezig waren in vergelijking met de trekproefstukken. 
Uit par.7.1.7. is gebleken dat bij deze dunne vezels de grens 
tussen bezwijken door breuk of door overschrijding van de 
aanhechting dicht bij elkaar ligt, zodat een klein verschil in 
mortelkwaliteit voldoende is om deze gevolgen te vertonen. 

De M-~ relatie die bepaald is uit de gemiddelde u-w relatie van 
de trekproefstukken blijkt bij kleine waarden van 1 hoger te 
liggen dan de M-f relaties van de liggers. Dit komt overeen met 
de gedachtengang dat de M-f relaties van de holle liggers afkom
stig zijn van een van de zwakkere doorsnedes. 
Wanneer de 'f groot is, komt de gemiddelde M-'f relatie uit de 
trekproefstukken beter overeen met het gemiddelde van de M-f 
relaties van de holle liggers. 
Een verklaring hiervoor is dat bij het groter worden van de f , 
het moment nog maar door een gedeelte van de liggerdoorsnede 
wordt overdragen. 
Deze doorsnede hoeft niet noodzakelijkerwijs een van de zwakkere 
doorsnedes van de ligger te zijn, omdat deze niet de inleiding 
tot de scheurvorming gegeven heeft, maar slechts een gevolg 
daarvan is. Hierdoor komt de berekende M-~ relatie uit de trek
proefstukken beter overeen met de gemiddelde M-y relatie van de 
holle liggers. 
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HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK. 

9. 1. CONCLUSIES. 

definities: 

ongewapende mortel: de in dit onderzoek toegepaste ongewapende 
mortel met een maximale korreldiameter van 
het toeslagmateriaal van 2.0 mm. 

vezelversterkte mortel: zonder verdere specificatie is dit de in 
dit onderzoek toegepaste ongewapende mortel 
waaraan één volume procent THIBO vezels 
0.6 * 40 mm. is toegevoegd (ca 80 kg/m3). 

De resultaten volgen uit de proeven op dunwandige elementen. De 
conclusies zijn dientengevolge ook alleen geldig voor het gebruik 
in dergelijke dunwandige elementen, d.w.z. met één afmeting klein 
t.o.v. de andere afmetingen, en niet voor konstrukties bestaande 
uit elementen met grote afmetingen in alle richtingen omdat de 
vezelverdeling en de oriëntatie als gevolg van het wandeffect een 
grote rol speelt. 

A> CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE VERGELIJKING VAN ONGEWAPENDE 
EN VEZELVERSTERKTE MORTEL MET 0.6 * 40 MM. VEZELS. 

1J M.b.t. de kubusdrukQroef. (afmetingen proefstukken 150 * 
150 * 150 mm3., verhardingstijd 100 dagen). 

a> lDe gemiddelde kubusdruksterkte van ongewapende mortel 
gelijk aan de gemiddelde kubusdruksterkte van vezel 
versterkte mortel. 

is 

2J M.b.t. de ~P.untsbuigP,roef. <afmetingen proefstukken 100 * 
100 * 500 mm3., overspanning 400 mm., verhardingstijd 
100 dagen). 

a) IDe gemiddelde bui gtreksterkte van ongewapende mortel 
gelijk aan die van de vezelversterkte mortel. 

is 

3] M.b.t. de 5ylinderdrukproef. (afmetingen cylinders 0100 * 
250 mm3., verhardingstijd 60 dagen). 

a} IDe gemiddelde elasticiteitsmodulus van ongewapende mor
tel is gelijk aan de elasticiteitsmodulus van vezelver
sterkte mortel. 

opm.: De vezeltoevoeging heeft wèl tot gevolg dat de 
spreiding in de kubusdruksterkte afneemt, waar
door de karakteristieke waarde hoger uitkomt. 
De spreiding in de buigtreksterkte neemt door de 
vezeltoevoeging echter toe, waardoor de karakte
ristieke waarde juist afneemt. 

opm.: Indien de prisma's tijdelijk droog worden opge
slagen wordt de buigtreksterkte van de ongewapen
de prisma's lager, waarschijnlijk als gevolg van 



krimpinvloeden waardoor de indruk kan ontstaan dat 
de buigtreksterkte van de vezelversterkte prisma's 
veel groter is dan van de ongewapende prisma's. 
Het voordeel van de vezelversterkte mortel ten 
opzichte van de ongewapende mortel in de praktijk 
is gelegen in het feit dat de buigtreksterkte 
nauwelijks afneemt indien door uitvoeringsfouten 
uitdrogingskrimp ontstaat. 

opm.: Het feit dat geen verbetering van deze eigenschap
pen is ontstaan door het toevoegen van de vezels 
kan ook voor een gedeelte het gevolg zijn van de 
goede kwaliteit van de onder laboratoriumomstan
digheden vervaardigde ongewapende mortel. 

4] M.b.t de ~Rroef. (afmetingen proefstukken 300 * 100 * 20 
mm3., verhardingstijd 70 dagen). 

a> IDe gemiddelde elasticiteitsmodulus van de ongewapende 
mortel is gelijk aan die van de vezelversterkte mortel. 

b) !De gemiddelde proportionaliteitsgrens van de ongewapende 
mortel is gelijk aan de proportionaliteitsgrens van 
de vezelversterkte mortel. 

c) !De zuivere treksterkte van de vezelversterkte mortel is 
ca 35 X hoger dan de zuivere treksterkte van de ongewa
pende mortel. 

opm.: Er wordt op gewezen dat in voorgaand onderzoek 
[lit.20], waarbij 0.8 * 50 mm. vezels aan de mor
tel waren toegevoegd, geen enkele verhoging van 
de treksterkte werd geconstateerd. De verhoging 
van de treksterkte die is gevonden zou ook het 
gevolg kunnen zijn van de afname van de treksterk
te van de ongewapende mortel onder invloed van de 
tijdsfactor of de wijze van opslag, zoals bij de 
buigtreksterkte gevonden bij de prisma's. 

d) De gemiddelde spanning-scheurwijdte relatie van de 
ongewapende mortel uit de trekproef voldoet aan de 
bi-lineaire benadering van deze relatie m.b.v. de fac
toren G(f} en f(t} volgens Hillerborg voor ongewapend 
beton. 

opm.: Er wordt op gewezen dat de spanning-scheurwijdte 
relaties absoluut gezien niet hetzelfde zijn, de 
gebruikte waarden van G(f) en f(t) voor ongewa
pende beton en mortel zijn immers verschillend. 

e) IDe gemiddelde spanning-scheurwijdte relatie van de 
vezelversterkte mortel kan worden benaderd door een 
rechte lijn met een dalend verloop. 

f) IDe breukenergie van de vezelversterkte mortel is ca 
30-40 keer hoger dan van de ongewapende mortel. 
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5J M.b.t. de ~Runtsbuigj:!roef. (afmetingen proefstLtkken 120 
* 140 * 1800 mm.~ doorsnede zie fig.3.4.~ verhardingstijd 
100 dagen.> 

a> IDe gemiddelde proportionaliteitsspanning van de ongewa
pende mortel is hoger dan die van de vezelversterkte 
mortel. 

b) JDe gemiddelde buigtreksterkte van de ongewapende mortel 
is hoger dan die van de vezelversterkte mortel. 

c) IDe gemiddelde elasticiteitsmodulus van de ongewapende 
mortel is gelijk aan de gemiddelde elasticiteitsmodulus 
van de vezelversterkte mortel. 
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B> CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE VERGELIJKING VAN DE VEZELTOE
VOEGING THIBO 0.6 * 40 MM IN DIT ONDERZOEK, MET DE VEZELTOE
VOEGING THIBO 0.8 * 50 MM UIT VOORGAAND ONDERZOEK DOOR PADMOES. 

1J M.b.t. de kubusdruksterkte en de .tu.ti_gtreksterkte: 

a) Uit de resultaten van de kubusdrukproeven en de drie
puntsbuigproeven op prisma's bij de twee proevenseries 
zijn moeilijk conclusies te trekken m.b.t. de kubusdruk
sterkte en de buigtreksterkte. 

opm.: Omdat er tussen de series grote verschillen be
staan in sterkte van de ongewapende mortel, de 
ouderdom en de aantallen proefstukken kunnen er 
geen conclusies getrokken worden die als algemeen 
geldig voor de twee vezelsoorten beschouwd kunnen 
worden. 

2J M.b.t. de ~Rroeven. (dezelfde mengselsamenstelling en 
afmetingen: 100 * 300 * 20 mm3.,proefstukken met vezels 
0.6 * 40 mm., verhardingstijd 70 dagen, proefstukken met 
vezels 0.8 * 50 mm., verhardingstijd 200 dagen). 

a) Voor beide onderzoeken afzonderlijk geldt dat de propor
tionaliteitsgrens van de ongewapende en vezelversterkte 
proefstukken uit dezelfde proevenserie aan elkaar gelijk 
zijn. 

b) De zuivere treksterkte van de ongewapende mortel is ge
lijk aan de zuivere treksterkte van de vezelversterkte 
mortel indien 0.8 * 50 mm. vezels zijn toegevoegd. 
De zuivere treksterkte van vezelversterkte mortel waar
aan 0.6 * 40 vezels zijn toegevoegd is ca 35 ¾ hoger 
dan de treksterkte van de ongewapende mortel uit 
hetzelfde onderzoek. 

opm.: Ook in dit geval z1Jn er grote verschillen in de 
zuivere treksterkte van de ongewapende mortel uit 
de twee onderzoeken, waardoor de 35 ï. verhoging 
die gevonden is in dit onderzoek het gevolg kan 
zijn van de afname van de sterkte van de ongewa
pende mortel in plaats van de toename van de 
sterkte van de vezelversterkte mortel, zoals ook 
bij de driepuntsbuigproeven op prisma's gevonden 
is. 

c) /De gemiddelde spanning-scheurwijdte relaties van de 
ongewapende trekproeven uit de twee proevenseries vol
doen ieder afzonderlijk aan de bi-lineaire benadering 
volgens Hillerborg voor ongewapend beton. 



opm.: In deze bi-lineaire benadering gaat Hillerborg uit 
van de waarden van G(f) en f(t). Bij de beid~ 
spanning-scheurwijdte relaties is gebruik gemaakt 
van de gemiddelde waarde van G(f) en f(t) die uit 
de beide afzonderlijke proevenseries volgen. 

d) De gemiddelde spanning-scheurwijdte relaties van de 
trekproefstukken versterkt met 0.6 * 40 mm. vezels 
resp. 0.8 * 50 mm. vezels zijn beide te beschrijven 
door een rechte lijn met een dalend verloop. 

e) Indien we deze spanning-scheurwijdte relaties uit de 
vezelversterkte trekproeven beschouwen, dan blijkt bij 
kleine scheurwiJdten geen verschil in spanning tussen de 
vezeltoevoegingen 0.6 * 40 mm. en 0.8 * 50 mm. geconsta
teerd te kunnen worden. 
Bij toenemende scheurwijdten is de spanning die door de 
0.6 * 40 mm. vezels kan worden overgedragen belangrijk 
lager dan de spanning die door de 0.8 * 50 mm. vezels 
kan worden overgedragen. 
De oorzaak hiervan moet niet alleen gezocht worden in de 
verschillen in absolute lengte tussen de vezels, maar 
ook in het feit dat er een groot percentage van de 
0.6 * 40 mm. vezels is bezweken door breuk. 

3] M.b.t. de ~RuntsbuigRroeven. (afmetingen liggers: 120 * 
140 * 1800 mm., doorsnede zie fig.3.4.). In dit onderzoek 
zijn gebruikt: ongewapende liggers en liggers waaraan 
0.6 * 40 mm. vezels zijn toegevoegd. In voorgaand onderzoek 
door Padmoes [lit.20] zijn ongewapende liggers toegepast en 
liggers waaraan 0.8 * 50 mm. vezels zijn toegevoegd. 

a) Indien we de moment-rotatie diagrammen van de vier
puntsbuigproeven van de vezelversterkte liggers van de 
twee vezelafmetingen vergelijken zien we dat bij toene
mende~ de liggers met 0.6 * 40 mm. vezels een veel 
kleiner moment kunnen opnemen dan de liggers met vezels 
0.8 * 50 mm. 
Evenals bij de trekproeven geldt dus ook hier dat bij 
toenemende scheurwijdte w ( 1/ ) de spanning die door de 
vezels kan worden overgedragen voor de korte vezels 
lager is dan voor de lange vezels. 

4] In het .sl,gemeen kan over de vergelijking van de vezelver
sterkte mortels tussen de twee onderzoeken gezegd worden 
dat: 

a) De beide vezelafmetingen, THIBD 0.8 * 50 mm. en THIBO 
0.6 * 40 mm. voor wat betreft de kubusdruksterkte, 
treksterkte, elasticiteitsmodulus e.d. op laboratorium
schaal weinig verschil vertonen. 

b) In het na-scheurgedrag de mortel versterkt met vezels 
0.8 * 50 mm. vooral bij toenemende scheurwijdte een 
beter gedrag vertoont dan de mortel versterkt met 
0.6 * 40 mm. vezels. Dit geldt zowel voor zuivere trek 
als voor buigtrek. 
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9.2. AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK. 

- In vervolgonderzoek dient bij de keuze van de vezelafmetingen 
behalve met de 1/d verhouding ook rekening te worden gehouden 
met de absolute lengte 1, waarbij voorkomen moet worden dat 
breuk van de vezels optreedt door de treksterkte aan te passen 
aan de en de 1. 

- Het verdient aanbeveling om bij de trekproeven te zoeken naar 
een aanpassing van de inklemming in de trekbank, waarbij b.v. 
een stijf hulpframe de bekken van de bank centrisch moet 
houden gedurende de gehele beproeving om buigende momenten in 
de proefstukken zoveel mogelijk te voorkomen. 

Een nader onderzoek naar de relatie tussen het effect van de 
vezeltoevoeging en maximale korreldiameter van het toeslagmate
riaal is gewenst indien in een toepassing een andere korreldia
meter gebruikt gaat worden. 

- Omdat de spreiding in de resultaten als gevolg van de vezeltoe
voegingen groot is, is het ook bij vervolgonderzoek gewenst om 
elke serie uit minimaal 10 identieke proeven te laten bestaan 
om een goede interpretatie van de resultaten mogelijk te maken. 

Om een goede vezelverdeling over de doorsnede te verkrijgen is 
het wenselijk een andere wijze van vervaardigen te ontwikkelen, 
i.p.v. de gebruikelijke manier van storten. 
Deze vervaardigingswijze zal ook geschikt moeten zijn voor het 
verwerken van andere vezellengtes, andere vezelpercentages, en 
andere maximale korreldiameters van het toeslagmateriaal. 

De wijze van vervaardigen van de dunwandige liggers in dit 
onderzoek is dusdanig bewerkelijk dat voor toekomstig laborato
riumonderzoek waarbij men dunwandige liggers gaat gebruiken, 
aanbevolen wordt een andere vervaardigingswijze te zoeken. 
Gedacht kan worden aan het apart vervaardigen van lijven en 
flenzen die dan door lijmen schuifvast verbonden kunnen worden. 

- Nader onderzoek is gewenst naar de invloed van de factor tijd 
(het langeduurgedrag) en de factor krimp (wijze van opslag van 
de proefstukken> op de zuivere treksterkte en de buigtreksterk
te van de ongewapende en de vezelversterkte mortel. 

- Nader onderzoek is gewenst naar het effect van de vezeltoevoe
ging op de sterkte van ongewapende mortel, indien deze een 
lagere sterkte heeft dan in onderzoek gebruikelijk is. 
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1 Probleemstelling. 

De Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschap
pij (PLEM) heeft tot taak, de levering van 
electrische stroom in de gehele provincie Limburg. 
Deze levering omvat zowel de productie als de 
distributie. 
In totaal zijn er 360.000 aansluitingen van ver
bruikers waarvan een gedeelte, 210.000 aansluit
ingen de electrische stroom direct betrekt van de 
PLEM. Voor de overige 150.000 aansluitingen ge
schiedt de levering voor wat de PLEM betreft 
indirect. namelijk via 9 gemeentelijke energie
bedrijven. 
Het beleid van de PLEM is gericht op een verdere 
verschuiving van indirecte naar directe levering 
door overname van gemeentelijke electriciteits
bedrijven. 
Door de overname van de gemeentelijke energiebe
drijven is een tekort ontstaan aan kantoorruimte 
in het huidige hoofdkantoor te Maastricht. 
Dit tekort moet worden opgevangen door de realisa
tie van een nieuw kantoor/service-gebouw aanslui
tend aan het huidige hoofdkantoor. 
Een ander punt van overweging is het centraliseren 
van de in het hoofdkantoor verspreid liggende 
algemene diensten zoals de reproductiediensten 
de voorlichtingsdienst met bijbehorende ruimten, 
het rekencentrum en de ontspanningsdienst annex 
personeelsvereniging. 
Bij het ontwerpen van het huidige hoofdkantoor is 
er reeds rekening mee gehouden dat een voldoend 
grote flexibiliteit gewaarborgd werd. 
Bij het ontwerpen van het hoofdkantoor (gebouw
delen A en B) is de indeling dusdanig flexibel 
gemaakt dat een bestemmingsverandering van een 
ruimte of eventueel een hele verdieping zonder al 
te grote problemen kan worden gerealiseerd. 
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De flexibiliteit is zowel intern als extern aanwezig. 
Interne flexibiliteit houdt in, de mogelijkheid 
tot het gemakkelijk wijzigen van indelingen om 
deze zo aan te passen aan de gewijzigde eisen van 
een betreffende afdeling, dan wei aan de eisen van 
een andere daarin onder te brengen afdeling. 
Interne flexibiliteit is ook de mogelijkheid om in 
eerste instantie een beperkte groei op te kunnen 
vangen. 



De externe flexibiliteit heeft betrekking op de 
structuur van het gebouw. die zodanig moet z1Jn 
dat uitbreiding mogelijk is zonder de bestaande 
functie aan te tasten. 
Voor de geplande nieuwbouw wordt dezelfde interne 
flexibiliteit geeist als voor de bestaande 
gebouwen terwijl er geen eisen worden gesteld aan 
de externe flexibiliteit. 
De eisen van de in het nieuw geplande 
kantoor/service- gebouw te vestigen afdelingen met 
bijbehorende faciliteiten en ruimten kunnen worden 
gedestilleerd uit het programma van eisen zoals 
dit was opgesteld voor het thans bestaande gebouw. 
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l Het programma Y..sfil eisen. 

Uit het programma van eisen komen onder andere de 
eisen naar voren betreffende de personeelsbezet
ting per kamer of "zaal", de bijbehorende opper
vlakte en de klimatologische voorwaarden waaraan 
de ruimten in het kantoor/service-gebouw moeten 
voldoen. Een overzicht hiervan is in de navolgende 
tabe 11 en gegeven, gerangschikt per "service
dienst". Voor verdere gegevens wordt verwezen naar 
bij lage 1. 
In de navolgende tabellen 
afkortingen gebruikt waarvan 
hieronder wordt weergegeven. 

worden enkele 
de betekenis 

S.A.P. = Systeemanalyse en programmering 
W.0.P. = Werkvoorbereiding en operating. 
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Ruimten bezetting oppervlakte verlichting 
(pers.) cm2 ) (Lux) 

Rekencentrum 

a) staf: 

chef R.C. 1 14 600 

b) S.A.P.-groep 

chef S.A.P. 1 14 600 

werkruimte 23 138 600 
systeem-progr. 3 72.5 600 
documentatie 2 15 600 
beh. data base 1 14 600 
werkruimte I.P. 45 600 
besprekingskamer 3x15 600 

cl W.O.P.-groep 

chef W.0.P. 1 14 600 
werkruimte 

* b~lie 1 8 300 
*typeplaats 6 600 
*werk voorb. 4 24 600 

werkruimte 
*operators 5 30 600 
*besprekingstafel 5 6 600 

ponskamer- 6 36 600 
compt.:.terzaal 144 600 
berging/kluis 50 250 
pauzeruimte 25 300 

Magazijn kantoorben. 

magazijnruimte 2 11.4 250 
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Ruimten bezetting opper✓ 1 akte verlichting 
(pers.) (m* * 2) (Lux) 

Afdeling Voorlichting 

a) staf 

hoofd voorlichting 1 20 600 i 

chef sectie voorl. 1 20 600 1 

b) sectie voorlichting 

werkruimte 
*voor 1. binnend. 3 18 600 
*assistente alg. 1 6 600 
*werktafel 3 9 600 
*extra kasten 6 250 

spreekruimte 

1 

300 

creatief medew. 1 14 600 
1 

demon. ruimte 
*toestellen 45 300 
* info panelen 45 300 

c) sectie administr. 

werkruimte 
*chef 1 14 600 
*medewerkers 8 48 600 
*kaartenbakken 8 250 
*stapelrekken 6 250 
*terminal 5 600 

d) algemeen 

voordrachtzaal 
*45 pers. 90 300 
*fi lmkabine 9 300 

kitchenette 9 300 

garderobe + wc 250 

Afd. Pub 1 ic Relations 

hoofd P.R. 1 20 600 

medew. P.R. 1 20 600 .J. 

berging info 20 250 
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Telefooncentrale bezetting oppervlakte veriichting 
(pers) (m* * 2) (lux) 

a) telefooncentrale 

autom. vertrek 54 300 
*werktafel 

accuruimte 18 300 

gelijkrichterr. 9 

kabelverdeelr. 

onderhoud 1 18 600 

bewakingsapp 27 300 

b) bedieningspost 

centralistes 6 36 600 

Commandopost 

I' commadopost 40 

Reprodienst 

a) reproductie. 3 54 
b) lichtdrukkerij 3 36 
c) reprofotografie 2 44 
d) balie 1 14 
e) tekeningreg. 2 24 
f) offset drukkerij 

* groepsleider 1 14 

* voorbereiding 2 27 
* drukken 2 36 

* afwerken 3 72 

* donkere kamer 20 
g) bedrijf sf otogr. 

* opnamekamer 1 36 

* donkere kamer 9 

* donkere kamer 9 
h) opslagruimte alg. 27 



Kanine c.a. 

a) f i lmzaa 1 
*zaal 300 pers. 
*toneel 
*kleedruimte d. 
*kleedruimte h. 
*berging 
*garderobe 
*foyer 
*buffet 
*toiletten 

b) leslokaal 
*leslokaal 
* inst. lokaa 1 

c) personeelsver. 
*verzorgingsr. 
*secretariaat 
* donkere kamer 

e) kantine 
*kantine 250 prs. 
*keuken 
*kantoortje 
*kleedruimte 
*berging 

f) l Jchvertrek 

Huishoudelijke Dienst 

a) schoonmaakdienst 
*was/kleedruimte 
*kantoortje 
*bergruimte 
*afvalruimte 

Portiersdienst 

a) portiersloge 
b) E.H.B.O.-kamer 

bezetting 
(pers) 

300 

250 
3 
1 

20 
1 

1 

oppervlakte 
(m**2) 

300 
100 

20 
20 

100 
45 

p.m. 
15 

p.m. 

54 
156 

63 
14 
18 

340 
72 

8 
8 

36 

45 

15 
8 

18 
18 

27 
14 
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verlichting 
(lux) 

300 

250 
250 
250 
250 
250 
300 
250 

600 
600 

300 
600 
250? 

300 
300 
600 
250 
250 

300 

250 
600 
250 
250 

300 
600 
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Verder is uit het programma van e:sen een functie
relatieschema gedestilleerd. De onderlinge 
re:aties zijn van zodanige aard dat de vraag naar 
boven komt, of er wel van een "band" tussen de 
verschillende afdelingen gesproken kan worden. 
De onderlinge relatie houdt eigenlijk alleen in 
dat werk wordt aangeboden en na voltooiing van de 
werkzaamheden weer wordt opgehaald. 
Het totale nieuwbouw gedeelte heeft een sterke 
relatie tot het hoofdgebouw omdat alle erin aanwe
zige functies in meerdere of mindere mate een 
sterke binding met het hoofdgebouw vertonen. In de 
onderstaande figuur is het functie- relatieschema 
weergegeven. 

1 Rekencentrum. 

H Hoofdgebouw. 

2 Reproductie. 

3 Kantine c.a. 

6 Voorlichting. 

8 Pub 1 ic Rel. 

5 Magazijn. 

10 Portiersàienst. 

E Entree. 

0 Ontspanningscom. 

7 Telefooncent. 

9 Huish. dienst. 

• sterke relatie 
4 E.H.B.0. 0 zwakke relatie 

Op de navolgende bladzijden wordt een beschrijving 
gegeven van èe diensten die in de nieuwbouw 
ondergebracht dienen te worden. 
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Rekencentrum. 

Het rekencentrum ressorteert onder de dienst be
drijfseconomische zaken en informatica. Het reken
centrum heeft tot taak het ontwerpen, van geauto
matiseerde systemen, de progra~.mering van de 
daarin te onderscheiden programma's.het beheer van 
apperatuur, systeemprograIT.matuur en applicatiepro
grammatuur en de uitvoering van deze prograIT.ma's 
op de centrale computer. Daartoe is het reken
centrum organisatorisch onderverdeeld in een 
tweetal groepen, te weten: 
* de groep Systeemanalyse en Programmering (SAP); 
* de groep Werkvoorbereiding en Operating (WOP). 

Door het toenemen van de mogelijk~eden om via 
telecommunicatiehulpmiddelen op afstand gegevens 
in en uit te voeren, wordt de eis van centrale 
opstelling van de computer binnen het hoofdkantoor 
van steeds minder belang. Alleen daar waar grote 
hoeveelheden in- en uitvoer op papier noodzakelijk 
blijven, zullen goede verbindingen met de betref
fende afdelingen moeten bestaan. 
Deze situatie zal zich met name blijven voordoen 
ten aanzien van de afdelingen Archief en Corres
pondentie en de Verbruikersadministratie. 
Hoewel de laatste apparatuurontwikkelingen minder 
eisen stellen, zal voorlopig een goede aircon
ditioning voorwaarde blijven voor de computerzaal. 
Ook beveiligingseisen spelen een grote rol bij de 
situering van de computerruimte. 
Gezien de werkwijze binnen het rekencentrlliT., waar
bij veelal projectmatig wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling en het onderhoud van automatiserings
projecten, is het noodz~{elijk dat binnen het 
rekencentrum twee tot drie ruimten worden gereser
veerd als permanente besprekingsruimte ten behoeve 
van projectgroepen en dergelijke. 

Rekencentrum. 

Hoofdkantoor --

Afd. Voorlichting.] 1 (werk) 

~.(. Balie 4------. 

l 
Aan Rekencentrum 

aangeboden ter 

verwerking. 



Magazijn voor kantoorbehoeften. 

Vanuit dit magazijn vindt de voorziening van kan
toorartikelen voor het algehele kantoor plaats. 
Het magazijn is hiertoe op vaste tijden geopend. 
Voor de verstrekking van de kantoorbehoeften is 
een medewerker beschikbaar. 

Afdeling voorlichting. 

De afdeling Voorlichting is samengesteld uit drie 
secties, te weten: Voorlichting, Service en 
Administratie. 
Het hoofd van de afdeling vormt tezamen met de 
chefs van deze secties de afdelingsstaf. 
De activiteiten van de sectie Voorlichting hebben 
betrekking op het geven van voordrachten en 
lezingen aan diverse groeperingen, het verstrekken 
van informatie aan individuele verbruikers over 
toestellen en het doelmatig gebruik hiervan het 
geven van technische adviezen over electriciteits
toepassingen, het verhuren van boilers en het 
selectief verkopen van electrische huishoudelijke 
toestellen. 
De sectie service draagt zorg voor het onderhoud 
van de door de PLEM in huur verstrekte boilers en 
de reparatie van electrische huishoudelijke 
toestellen. Onderhoud en reparatie kunnen zowel 
bij de cliënt aan huis als in de service-werk
plaats (gebouw D) geschieden. 
De sectie administratie verzorgt administratieve 
werkzaamheden, zowel ten behoeve van de sectie 
Voorlichting als van de sectie Service. 
De relatie tussen de drie secties onderling is 
echter niet van dien aard. dat deze secties in 
onderlinge nabijheid, op dezelfde verdieping 
binnen het nieuwe servicegebouw. gesitueerd moeten 
worden. 

Voorlichting+ Public ~elations. 

Sntree. 

__ 1_ 
Werkfuimte Demonstratie- Voordrachts-

afd. Voorlichting. 

l 
ruimte. 

L l: 

zaal.

1 
Spreekruimte. Kantine. 

PLEM 



Afdeling Public rtelations. 

De afdeling Public Relations heeft tot taak de 
stelselmatige bevordering van wederzijds begrip 
tussen de PLEM en haar relatiegroepen. Dit houdt 
naar buiten toe onder andere in: 
* een verduidelijking van het bedrijfsbeleid 
* het verstrekken van informatie over de energie-

voorziening in het algemeen 
De informatie wordt vooral aan de pers verstrekt. 
De contacten met de pers zijn daarom uitsluitend 
aan de afdeling Public Relations voorbehouden. 
Voor een belangrijk deel geschiedt ook de interne 
informatie aan het personeel door en onder verant
woordelijkheid van deze afdeling. Verder onder
houdt de afdeling Public Relations een nauwe band 
met de afdeling voorlichting. 

Telefooncentrale en Bedieningspost. 

De Telefooncentrale ressorteert onder de groep 
Telecommunicatie van de sectie Telecommunicatie en 
beveiliging. 
De telefooncentrale fungeert zowel voor het eigen 
telefoonnet in de provincie als voor de huistele
foon binnen het kantoor. 
Op grond van de eisen voor de bedrijfsbescherming 
wordt het wenselijk geacht de telefooncentrale 
onder te brengen in de voor de bedrijfsbescherming 
benodigde commandoruimte. 

Schuilgelegenheid en Com.T.anàopost. 

Aan de schuilgelegenheid wordt de eis gesteld dat 
deze bescherming moet bieden tegen eventuele 
nucleaire explosies (± 3 uur scherfvrij ) in de 
nabijheid van het hoofdkantoor. 
Het doel van de commandopost is het instandhouden 
van de verbinding met de buitenwereld en het 
zoveel mogelijk operationeel houden van alle. voor 
de energievoorziening vitale, apperatuur bij 
eventuele calamiteiten. Voor de bepaling van de 
eisen waaraan een commandapost moet voldoen 
wanneer een calamiteit plaatsvindt is uitgegaan 
van gegevens uit Zwitserse normbladen. 
Hierin worden uitgaande van maximaal optredende 
drukgolven richtlijnen gegeven voor afmetingen van 
konstructie-onderdelen. 
De schuilgelegenheid moet plaats bieden aan ten
minste 40 personen (voornamelijk bedieningsperso
neel). 
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Op grond van de daaraan gestelde eisen kan de 
Commandopost het best in de kelder worden onder 
gebracht omdat de effectiviteit onder invloed van 
de omringende grondlagen vergroot wordt. 
Het zou aantrekkelijk zijn wanneer deze kelder
ruimte deel uitmaakt van een zelfstandig bouwdeel. 

Reproductiedienst. 

De afdeling reproductie verzorgt het druk en foto
werk voor het gehele bedrijf. Het wordt dan ook 
wenselijk geacht al de afzonderlijke diensten 
(lichtdrukkerij. reprofotografie, offsetdrukkerij 
enz.) samen te voegen tot één groep. 
Deze centralisatie heeft tevens als voordeel dat 
met een algemene opslagruimte voor reproductie
benodigdheden volstaan kan worden. 
Aangezien de tekeningregistratie een nauwe band 
heeft met de lichtdrukkerij dient ze in de nabij
heid hiervan gesitueerd te worden. 
De tekeningregistratie zorgt voor het gereed maken 
voor archivering van de tekeningen en voor de 
a~~inistratie van het archief. 

Reproductieruimte. 

Hoofdkantoor.------+

Voorlichting. 

Rekencentrum. 

Ilepro Foto 

Reproducti 

Lichtdrukk 

grafie. 

eruimte. 

erij. 

er. 

keri~. 

Donkere kam 

l'ruklre,rij 

Offsetdruk 

Tekeningreg1strat1e. 

(werk) 

Balie algemeen.+ 

' 
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Kantine c.a. 

De kantine moet plaats bieden aan ongeveer 250 
personen die in de middagpauze gelijktijdig de 
lunch komen gebruiken. 
De bijbehorende keuken moet zodanig ingericht en 
geoutilleerd zijn dat behalve een broodmaaltijd 
ook een lunch in de vorm van een warme maaltijd 
uit de diepvries verstrekt kan worden. 

Het is wenselijk dat voor de ontvangst van gasten, 
die voor de lunch worden uitgenodigd, een apart 
zaaltje bij de kantine aanwezig is. 
Bij de situering van de kantine dient rekening te 
worden gehouden met het feit dat de kantine mede 
ten dienste zou kunnen staan van de afdeling voor
lichting. Daarnaast zouden kantine en buffet 
kunnen fungeren als foyer voor de film-,toneelzaal. 
De filmzaal wordt voor verschillende doeleinden 
gebruikt, incidenteel ook buiten het bedrijf. 
Een van de belangrijkste bestemmingen is die van 
ontspanningszaal voor het personeel. zowel voor 
film- en toneelvoorstellingen als voor bijvoor
beeld kien- en feestavonden. 
De opstelling van meubilair in de zaal moet moge
lijk zijn in de vorm van stoelen aan tafeltjes en 
van stoelen in rijen. 
In de laatste vorm moet er plaats zijn voor onge
veer 300 personen. 

Er moet een toneel zijn met kleedruimten voor 
dames en heren, een filmcabine en de mogelijkheid 
tot het plaatsen van een groot projectiedoek. 
Bij de filmzaal moeten garderobe- en toiletfacili
teiten en een buffet voor de verstrekking van 
dranken aanwezig zijn. 
Als de situering dat toelaat. kan daarvoor gedacht 
worden aan een combinatie met de voorzieningen van 
de kantine. 

Ontspanningsruimte. 

aa.l 
-[

ooduiigang. 

. oneel .-Kleedruimte . .---rone~l

ui t~an~. 

!lcnkere Kamer. 

Instruc~ielokaal • 

.Y~rz.org1:,gsr-,.nmte + 

berging. 
Personeels-

·,ere:: :.gir.g. 
n.n::.te. 

~eslokaal+ berg1~g. 
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Huishoudelijkedienst en Portiersdienst 

Hoewel het schoonhouden van het gebouw door derden 
zal worden gedaan. is het gewenst ten behoeve 
daarvan een aantal ruimtelijke voorzieningen te 
treffen in de vorm van was- en kleedruimte voor 
schoonmaakpersoneel en berging voor schoonmaak
middelen en groot materiaal. Daarnaast zullen 
verspreid door het gebouw, werkkasten nodig zijn. 

De portierdienst heeft in de huidige organisatie 
een twee-ledige functie: ontvangst van bezoekers 
en bewaking van de kantoorgebouwen. 
Voor de portiersdienst van de nieuwbouw geldt een 
beperkt functioneren namelijk alleen tijdens kan
tooruren. 

PLEM __ 



3 Ontwerp nieuwbouwcomplex. 

Inleiding. 

Uitgaande van het programma van eisen. zoals dat 
in de voorafgaande bladzijden is besproken, kan 
een aanvang worden gemaakt met het ontwerpen van 
het nieuwbouwcomplex. 
Bij het ontwerpen van een gebouw is het vrijwel 
onmogelijk een bepaalde volgorde van handelen aan 
te houden. 
Er zijn namelijk ontelbare factoren die hierbij 
min of meer gelijktijdig een belangrijke dan wel 
minder belangrijke rol spelen b.v. 

*situatienieuwbouw 
* omliggende bebouwing 
* gebouwmassa 
* oriëntatie 
* ontsluiting 
* parkeergelegenteid 
* stramienmaten 
* geve 1 inde 1 ing 
* enz. 

Het gebouw moet worden gesitueerd op het terrein 
van de PLEM :in "Randwij ck" te Maastricht. ten 
noorden van de bestaande kantoorgedeelten A en B 
(zie schets 1). Het terrein ligt aan de rand van 
het uitbreidingsgebied ten zuiden van Maastricht. 
Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door 
de oprit van de Kennedy-brug en aan de westzijde 
door de Maas en het Provinciehuis. 
De scheiding tussen het PLEM-kantoor en het 
terrein waarop het Provinciehuis ligt is 
gerealiseerd door een soortement van dijk ( Hoge 
Weerd) . 
De oostelijke en zuidelijke begrenzing wordt 
gevormd door kantoorgebouwen (o.a. hoofdkantoor 
KNP) en woningen. 

Uitgangspunten ontwerp. 

Op het beschikbare terrein zijn twee plaatsen 
denkbaar waar de nieuwbouw gerealiseerd kan wor
den. te weten. ten noord-00sten of ten noorden van 
de kantoorgedeelten A en B (hoofdgebouw). 
Aan een situering ten noord-oosten van het hoofd
gebouw zijn twee nadelen verbonden. en wel ener
zijds de langere loopafstand voor personeelsleden 
uit gebouw A tot de kantine, de reproductieruimte 
en het rekencentrum. anderzijds de ongunstige 
ligging van de parkeerplaats. De nu centraal 
gelegen parkeerplaats voor de gebouwdelen C en D 
en gasten of bezoekers moet dan namelijk ten 
noorden van het hoofdgebouw aange~egd worden waar-
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door de loopafstanden aanzienlijk worden vergroot. 
De bedrijfsgebouwen ( C en D) hebben enkel en 
alleen een relatie met de kantine maar zoals staat 
vermeldt in het programma van eisen kan n1ervoor 
ook een aparte kantine worden verwezenlijkt. 
Hiervoor komt door de reorganisatie in gebouw C 
voldoende ruimte vrij. Het servicegebouw kan dus 
geheel los worden gezien van de twee bedrijfs
gebouwen en worden gepland op de gedachtte plek. 
Het terrein waarop het nieuwe complex moet 
verr1Jzen stelt eisen aan de uiterlijke vorm van 
het gebouw. 
Samen met het benodigde vloeroppervlak, eventuele 
eisen ten aanzien van de daglichttoetreding en 
voorwaarden volgend uit het bestemmingsplan (zoals 
bebouwingsoppervlakte en maximale gebouwhoogte) 
ontstaan de randvoorwaarden voor de te ontwerpen 
gebouwmassa. 
Een andere factor die een aanzienlijke rol speelt 
in het ontwerpproces is het uiterlijk, de vorm en 
de massa van de omliggende bebouwing. Het is name
lijk wenselijk dat het te ontwerpen gebouw samen 
met de omliggende bebouwing en de omgeving één 
harmonisch geheel gaat vormen. 
Op de volgende pagina is een schetsmatige indeling 
gegeven van het terrein waarbij alleen de plaats 
is aangegeven van de nieuwbouw ten opzichte van de 
bestaande bebouwing. Hierbij dient te worden 
vermeld dat de bestaande parkeervoorzieningen niet 
behoeven te worden uitgebreid daar met een toename 
van het aantal personeelsleden reeds rekening was 
gehouden. 
Vanuit deze situatie kunnen uitga~gspunten worden 
geformuleerd die als handleiding kunnen dienen 
wanneer het ontwerpen een aanvang neemt. 
Allereerst moet het gebouw met betrekking tot de 
vorm in de situatie passen zonder binnen het 
totaal plan een dominerende plaats te gaan 
innemen. Verder moet het totaal van nieuwbouw en 
bestaande bebouwing één geheel gaan vormen in de 
omgeving en samen met de omliggende bebouwing. 
Binnen het bestemmingsplan worden ook richtlijnen 
geformuleerd waaraan het nieuwbouwcomplex, moet 
voldoen. 

Het ligt 
realiseren 

in de 
gebouw 

bedoeling in het 
een aantal functies 

nieuw 
samen 

te 
te 

voegen waarvan een gedeelte een openbare- en een 
ander gedeelte een besloten karakter of functie 
heeft. Onder de openbare gedeelten behoren de 
ruimten die beheerd worden door de personeelsvere
niging (verzorgingsruimte,zaal,toneel,instructie
lokaal) en de publieke ruimten van de voor
lichtingsdienst (voordrachtszaal,demonstratie
ruimte). Een groepering van de deze ruimten zou 
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functioneel het meest gunstige zijn omdat dan twee 
gebouwdelen kunnen worden gecrëeerd a1e behalve 
afzonderlijk bereikbaar ook beter controleerbaar 
zijn. 
De besloten functies zijn globaal in te delen in 
vier groepen, te weten: 

* Rekencentrum 
* Reproductieruimten 
* Kantine c.a. 
* Overigen: 

Commandopost 
Telefooncentrale 
Magazijn 
Leslokalen 
Schoonmaakdienst 

Binnen elk van deze vier groepen bevinden zich een 
aantal ruimten waaraan geen eisen worden gesteld 
met betrekking tot de daglichttoetreding of waarin 
zelfs geen daglicht gewenst is. Hierdoor zijn deze 
ruimten uitermate geschikt om als :i.npandige 
ruimten binnen het ontwerp te kunnen worden 
toegepast. Uitgaande van deze besloten functies is 
een begin gemaakt met het ontwerpen door elke 
groep afzonderlijk op papier te zetten. Nadien is 
getracht alle groepen te schakelen waarbij het 
niet mogelijk is gebleken om alles op één niveau 
te realiseren. Het was dan niet mogelijk aan de 
eisen met betrekking tot de bebouwingsdichtheid en 
de maximaal te bebouwen oppervlakte, zoals gefor
muleerd in het bestemmingsplan, te voldoen. 
Het ligt dan voor de hand deze groepen vertikaal 
te schakelen. 
De op deze wijze geschakelde groepen hebben verder 
het voordeel dat een gebouw uit meerdere verdie
pingen energetisch veel gunstiger is aangezien de 
hoeveelheid buitenoppervlak gereduceerd wordt. 
Om de gebouwlengte te beperken en het grote aantal 
inpandige ruimten te kunnen realiseren werd 
gekozen voor een plattegrond met een dubbel corri
dorsysteem. 

A 

~r~ 

PlEtl 

H 
(ft1, rkL ru =-i 

Dubbel-corridor 
Systeem . 

A 

. n 
l;,_,zr~ 



Een andere reden voor de keuze van een dubbel 
corridorsysteem waren de afwijkende maten van een 
kantoorruimte ten opzichte van de overige ruimten 
binnen een groep (computerruimten,leslokalen). 
Voor de grotere ruimten zijn over het algemeen 
geen eisen gesteld met betrekking tot de daglicht
toetreding zodat ze zeer geschikt zijn om inpandig 
te worden gerealiseerd. De dwarsdoorsnede van het 
gebouw komt dan ook globaal uit te zien zoals in 
de volgende schets is weergegeven. 

dwarsdoorsnede gebouw (AA). 

Verkeersstroom. 

De verkeersstromen kunnen globaal op twee manieren 
worden ingedeeld. Allereerst vindt er intern een 
bepaalde verkeersstroom plaats en daarnaast vindt 
er een extern stroom van zowel personen als 
goederen plaats. 
De interne verkeerstroom is verder op te delen in 
personenverkeer en goederenverkeer. 
Het goederenverkeer bestaat vooral uit papier en 
drukkerij artikelen voor het rekencentrum en de 
reproductieruimte. 

Interne verkeersstroom 

~rool.. cl,;_ (UA',A,A.c.;t{.. 

~· i,<Jl_ /Ic u .i cLi 

De externe verkeersstroom is dan weer te splitsen 
in: 1) personenverkeer uit het hoofdkantoor 

2) goederenverkeer vanaf de leverancier 
3) personenverkeer vanaf de parkeerplaats 
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, Ha Hoofdkantoor 
S= Servicegebouw 
:Z= Zaal 
P= Parkeerplaats 

s. 

Cv 

Externe vekeersstroom 

Ad 1) Het personenverkeer uit het hoofdkantoor 
vindt voor het grootste gedeelte plaats 
tijdens de lunchpauze.Door situering van de 
kantine op gelijke hoogte met het hoofdni
veau van het hoofdkantoor kan het verticale 
transport in het service gebouw tijdens de 
"spitsuren" voorkomen worden. 
Verder wordt door de personeelsleden uit het 
hoofdkantoor werk afgeleverd en opgehaald 
bij de reproductiedienst en het rekencentrum 
of er worden bij het magazijn kantoorartike
len gehaald. 
Om ervoor zorg te dragen dat deze verkeers
stroom ten allen tijden kan plaats vinden 
wordt een verbinding gerealiseerd door mid
del van een loopbrug. 

Ad 2) Vanaf de leverancier worden aan de magaz1Jn 
ingang de bestelde artikelen afgeleverd. 

Ad 3) De huidige parkeerplaats behoeft qua capaci
teit niet aangepast te worden daar met een 
eventuele uitbreiding reeds rekening is ge
houden. 
De parkeerplaats is behalve voor de perso
neelsleden ook bedoeld voor de gasten, 
en bezoekers die gebruik ma~en van de voor 
het publiek toegankelijke ruimten. Hieronder 
vallen niet alleen de ruimten van de Voor
lichtingsdienst maar ook de door de perso
neelsvereniging beheerde ruimten zoals de 
toneel/filmzaal of de verzorgingsruimte. 



4 Organieatorieche factoren ontwerp. 

Voo~ de realisatie van het o~twerp spelen verder 
een aant3~ Jrga~isatorische factoren een rol. 

i--- a nci \,r,:ic1rw a ,3.:r-è e 11 verstaan die 
'.=li:-~ec::. v,.J ~-~\=1r1 :Ji·.-: h<:~t I.JYr,)gy·a.f!ma "va.n eiser-1 cf tti t. 

~~-Ec:es tuasen ruimten onderling. 
Ook ~e relaties t~3sen functies :n het ser·vic~ge-
~J,-=-·:.:v, r-:-·r; ~E·t :··:cH)fc:J-:ün.tc>c,y- ( A en B) z1J r~ n:e:1:-biJ van 

::,e : arr~r . 

alle personeels
:::.:·· t:u.r: l 1-1nc1-1 

~e:ang de af te 

_.-:,~1:r t ~n_.= •.J":', :: -~ ;",.__ ~ e :-uJ~_:(1er~. ~-1:::.:. \/,.=:t ~ t i:.e :real i se1-en 
•,j ._-_-: <};: · r~ (·? ~< ::l:: T~ ~- :: ~ r ~~ :::: : ~ :_; f:; r· 1? ~-·1 -î :; ~-~ f3 -r::. \/er ei i s' ~'."") j_ r'l (;r :.3 ---

c ::" ·:. r: :i veau van het 

e 11 1· e c 8 p t 1 e ~; ,:;re[·( cn.~,-::l en . I) ~ b1 ·1.11 ~<l·:> d a.1-r1e i ei ,; a.r1 e-:; r1 

=~~- 10 0p e~~vo~~.ge wi:ze ~e kontroleren door 
.., r::..• ..... ,~ 
.._ ._I 

zaal 

-. 1 
UJ. 

lS 

:-.1(.:! -

clctn 

:: ft 

leider1 dat cle 
pe:cson~n. 

een 

a,~iri ... ö: st<>e:r-_':t iri eer1 Y::!.j. afrrie
':t-? J<1=·.,L-~e:·i ~:,.):.. r::er1 acceptóhe :{~ 

d~ c~p0c1:e_~ ~ 4C perso~e~ 
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Uiteinde!i:k =i:n een aa~ta! voorwaarden met be
trekking tot de afmetingen. de indeling en de 
Plaets afge:eid uit de Zwi~serse voorschriften 
voor atoomvri:? schu~l~e!ders. 
Deze vo0rw2a1-è.er1 zijn: 

* vonn lengte en hoogte van de nooduitgang. 
* •,,...rer·gyot~r-i•:? effect:·\,riteit dc)c1r aar1:t)r·engen 

van grondwö::en. 
J:c: derv loer O. 30m 

- kelderdekv:oer 0.30m 
\-,; a r1c:.e n C . _3 Oa1 

<:::c rl ,Jp zicf:zelf 
ge~ee! c:e e:se ::Ä gee~ er~e:e band heeft met het 
}-l()C)f -:=_gt? }J\:;:_!.W. 
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1nga1;g/ 2-nu-ee. 
,=~t? t1-er,pe~;_ er;. ::c!!.)dtrarpen. 

* i'1sr:alat_ies. 
n<: ·>::'. 1-11 t.g angen. 

/-1-, .... 
\_.a.J._ ·-
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~10~:1::: r·~_a.:its 1~·1(~·1 1::\t0:·1 t,.:r::cle:-: ,:i.a.n een pallett1~ans
p,Jrtet.1::- :r..:,a.~:~~:::.~~~--di-:Sp,)r:=,,:;1...:.r -+- l='allet :.oo:J :<::_2 1J'.J) 
en 1 persoon meet ce :ift ee~ afrnet1ng Krijgen 
var~ rn1n1:11a.a~ ~.5'.JC >: 1.~-~00 rrur~2

• 

Dezp ru:mte ~:ett tevens vc2doende plaats voor een 
in\1,:i:tc:t:?. Vcl 1)r ,J 1·:> 1:·:\/a~1 1.ieri :s t, 1~-:;ens een e;<-cr-a 
--.,,r,:-,1,·~,y:=:J.e~.:n,~; ,:)t=-' 1;J~r:~1r::er-~ :.n Ge· :~ë:.;J1_~r1eià \Jar1 cle in-

... +: ..... 

:-:·~(1çe ~: -~ >: 'J;~c·;:·· c;.e : :-:\/d _: c:e. é. ie ·✓ :i.::. C:e p a:r·keer·
p laat s ~e: g~bou~ ~adert. 0F ~0t ~oofdniveau te 

De en~~ee ia ge~:~~eer~ op ~e: ~oofd~ivea~ om =0-
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Eer1 or·ob~et?.rr: ~-l:::J1~t;i_j v1ë~s ec:hter è.at de r1ellir1gbaan 
dan een !engte zou krijg~n van ongeveer 36 meter 
(hel:i~g l:12 te overwinnen hoog~e 4 m) bestaan
de uit 6 hellingen van 8 meter me~ tussenbordes
sen. 
Van deze noga; omslach~1ge manier is afge2ien en 
ei· is gekozen voor een eenvoudigere weg door het 
;3 i t 1J. e 1- e n va r1 e ~~ n i i Ï t i r1 :1 e t ~✓ !':~ _r- b i n d i r1 g s l i ei t u ~3 s e n 
se1vicegebouw en toneelzaal. 
De afmetingen van de trappen 21Jn bepaa:d met be

het boek Bauentwurfs-

:Ji~ ·..rr:··.rt_ij_~;tc b1-~t:,:':'_e \,"dil è.e :_1 ap W()l- 1.lt :-1:ier·in è.f
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~ Stramienmaten. 

Voor de bepaling van het bouwkundige stramien. dat 
wil zeggen de plaats van de begrenzingen van de 
ruimten zijn de volgende punten van belang: 

* de totale benodigde oppervlakte per ruimte. 
* de mogelijke indeling van de gekozen 

ruimte. 
* de mogelijkheid tot veranderbaarheid van de 

ruimte. 

Voor de bepaling van het stramien wordt uitgegaan 
van de ruimte met de kleinste oppervlakte ( een 
kantoorruimte van 20 m2 ). 

Voor de indeling van het gebouw kan uitgegaan 
worden van verschillende moduulmaten waaruit het 
geheel kan worden opgebouwd. 
De afmetingen van de ruimten bestaan dan in het 
algemeen uit een aantal maal de basismoduulmaat. 

Voor de bouwkundige indeling komen de volgende 
twee moduulmaten in aanmerking: 

basismoàuulmaat 0.60 m. basismoduulmaat 0.90 m. 
0.60 

0.90 
1.20 

1.80 1.80 

2.40 
2.70 

3.00 

3.60 3.60 

4.20 
4.50 

4.80 

5.40 5.40 

Het blijkt dat voor een éénpersoonskamer in 
verband met plaatsingsmogelijkheden van het 
meubilair een breedte van 3.40 m. à 3.50 m. 
minimaal nodig is. Hiervoor kan dus een maat van 
3.60 m. gekozen worden, wat overeen komt met 
n x basismoduul. 
Voor een oppervlakte van ca 20 m2 wordt de 
bijbehorende dieptemaat ca 5.40 m. wat algemeen 
als prettig ervaren wordt en wat ook overeenkomt 
met n x basismoduul. 
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Een gang in het gebouw is meestal tussen de 1.50 m 
en 2.00 m breed.Bij deze gekozen modulen is een 
h.o.h. maat (stramie~~aat) van 1.80 m te kiezen. 
Deze maat van 1.80 mis zeker noodzakelijk omdat 
regelmatig met een pallettransporteur (zie figuur) 
een pallet (breedte± 1.20 m) door de gang naar de 
werkplekken moet worden getransporteerd. 

Het blijkt dat de basismoduulmaat van 0.90 m. 
geschikt is om de horizontale ruimteafmetingen te 
beschrijven. Deze wordt dan ook verder in het 
gehele gebouw toegepast. Voor de diepte van het 
middengebied is de afmeting en de lengte/breedte 
verhouding van de computerruimte met de bijbe
horende berging/kluis de bepalende factor geweest 
(overeenkomstig de door IBM opgestelde 
richtlijnen). 
Een andere van belang zijnde factor was het feit 
dat samen met een aantal andere ruimten behorende 
bij het Rekencentrum de computerruimte en de 
berging/kluis klimatologisch één geheel moesten 
Dit was te realiseren door alle betroffen ruimten 
zoveel mogelijk rond de computerruimte te groepe
ren. Het middengebied kreeg een breedte van 9.00 m 
zodat er met betrekking tot de computerruimte 
voldaan werd aan de door IBM gestelde eisen. 
De verdeling van de plattegrond in basisvorm is 
in de onderstaande tekening weergegeven. 

1 ' ~I i.. Ij 1 l 
1 

6 ,,J :J, v 1,1 l,}' r:tt 'J.., C t 'l,L Î 
'/-,2 j,o t,2. 

I 

I I 

Stramienmaten ko~structie. 
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Voor de bepaling van de verdiepinghoogte kon 
niet worden uitgegaan van de kleinste ruimte. 
zijnde een éénpersoons kantoorkamer. De ruimten 
met een grote oppervlakte waren in dit geval be
palend. Over het algemeen zijn dit leslokalen en 
instructielokalen waarvoor geldt dat een iets 
grotere vr1Je hoogte prettiger en minder bedruk
kend werkt. Er is dan ook gekozen voor een verct1e
pinghoogte van 4.00 m. De vrije hoogte kan dan ge
varieerd worden door de plaats van het verlaagde 
plafond per ruimte aan de wensen aan te passen. 
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Q Konstructieve oplossing. 

Voor de keuze van een konstructieve oplossing 
kunnen we uitgaan van verschillende moduulmaten. 
We kiezen voor de konstructieve basismoduulmaat 
dezelfde als voor de bouwkundige moduulmaat 
namelijk 0.90 m. 
Voor de konstructieve stramienmaten komen in 
aa~~erking: 3.60--4.50--5.40--6.30--7.20--8.10--

9.00 (maten in meters). 
De keuze voor een bepaalde stramienmaat is sterk 
afhankelijk van de plaats van de kolommen ten 
opzichte van de gevel. 
De kolommen kunnen in principe ten opzichte van de 
gevel op drie plaatsen komen te staan: 

a) buiten de gevellijn. 
b) op de gevellijn. 
c) binnen de gevellijn. 

Elk va~ deze mogelijkheden heeft een aantal vóór
en nadelen.Van elk van deze mogelijkheden zal 
worden nagegaan wat de vóór- en nadelen zijn 
voordat een keuze gemaakt wordt. 

Ad a) Kolommen buiten de gevel 

De volgende problemen doen zich hierbij 
voor: 

* de kolommen z1Jn sterk onderhevig aan 
lengteveranderingen. 

* er ontstaan koudebruggen als gevolg van 
het door de gevel steken van liggers en of 
vloeren (bij vlakke plaatvloeren). 

*tengevolge van de temperatuurverlengingen 
en verkortingen moeilijk een afdichting 
van de gevel te verkrijgen met kans op 
lekkages. 

* de overspanningen van de vloervelden 
worden groter, konstructief onaantrekke
lijk. 

Als voordelen kunnen genoemd worden: 

* de aansiuiting van de scheidingswanden op 
de gevel kan overal hetzelfde plaatsvinden 

* er is op eenvoudige wijze een vluchtweg 
cq. glazenwassersbalkon buiten de gevel 
aan te brengen. 

* de kamers zij~ tenminste aan de gevelzijàe 
kolomvrij, dus vrij in te delen. 
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Ad b) Kolommen op de gevellijn. 

Hierbij doen zich de vogende problemen voor: 

* de plaats van de openingen in de gevel, 
en de plaats van de afsluitende panelen 
zijn afhankelijk van de kolomafstand. 

* de kolommen staan zowel binnen als buiten, 
dus er is een koudebrug aanwezig. 

* er is een zorgvuldige aansluiting van de 
gevel aan de kolommen nodig in verband met 
de vervormingen van de kostructie. 

* de scheidingswanden hebben verschillende 
aansluitingen op de gevel. 

De voordelen van dergelijke plaatsing zijn 
de volgende: 

* de kamers z1Jn kolomvrij langs de gevel 
dus er is een vrijere indeling mogelijk. 

Ad c) Kolommen binnen de gevel: 

De nadelen hiervan zijn : 

* ook hier verschillende aansluitingen van 
scheidingswanden op de gevel indien de 
kolommen en wanden op hetzelfde stramien 
1 iggen. 

* als de kolommen ver in de ruimte staan is 
de indeling van het meubilair niet meer 
vrij. 

De voordelen daarentegen zijn 

* de kolommen en de gevel zijn onafhankelijk 
van elkaar, dit geeft minder problemen bij 
de detaillering. 

* de gehele konstructie bevindt zich binnen, 
dus er zijn geen koudebruggen en er is 
geen invloed van thermische lengteverande
ringen. 

* tussen de kolommen en de gevel is in de 
meeste gevallen ruimte voor de doorvoer 
van leidingen. 

Er wordt gekozen voor het aanbrengen van de 
kolommen binnen de gevel, mogelijkheid c. 

Op de volgende pagina zij~ enkele doorslaggevende 
argumenten weergegeven. 
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De volgende arg~~enten zijn hierbij van doorslag
gevende aard geweest: 

* Er treden geen koudebruggen op omdat de 
konstructie geheel binnen staat. 

* Thermische lengteveranderingen van de 
konstructie treden vrijwel niet op vanwege 
de goede thermische isolatie. 

* Bij plaatsing van de kolommen binnen de 
gevel wordt de overspanning kleiner. 

Een probleem dat nu wèl opgelost moet worden is 
de aansluiting van de binnenwanden op de gevel. 
Wanneer de binnenwanden op elk moduul van 1.80 m 
op de gevel aangesloten moeten kunnen worden 
ontstaan verschillende aansluitingen. 
Namelijk: * rechtstreeks op de gevel. 

* via een kolom op de gevel. 

Drie mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn: 

1) Vasthouden aan de mogelijkheid om op elke 
moduulmaat een wand te plaatsen en te accepte
ren dat er verschillende oplossingen ontstaan. 

2) Accepteren dat ter plaatse van de kolommen 
geen tussenwand geplaatst kan worden met als 
bijkomend gevolg dat alle aansluitingen het
zelf de zijn. 

3) Het verschuiven van het bouwkundige stramien 
en het konstructieve stramien ten opzichte 
van elkaar. zodat èn plaatsing van scheidings
wanden op elk stramien èn steeds dezelfde 
aansluiting gerealiseerd kan worden. 

Ad 1) Daar binnen het programma van eisen van de 
PLEM gesteld wordt dat de indelingen flexi
bel moeten zijn ,geeft deze wijze van aan
sluiting van de binnenwanden de maximale 
indelingsvrijheid. 

Ad 2) Dit houdt in dat een koloo minimaal een 
moduulmaat =1.80 m vanaf een scheidingswand 
in de ruimte komt te staan en dan ook nog 
binnen de gevel.Dit verkleint de indelings
mogelijkheden van de ruimte enigzins. 
Ook hier moeten de installaties en de gevel 
aangepast worden aan de mogelijkheid om in 
elk stramien behalve ter plaatse van de 
kolorrm1en een aansluiting op de gevel en pla
fond mogelijk te maken. 



Ad 3) Het verschuiven van stramienen heeft als 
voordeel dat ona!~ankelijk van de plaats van 
de scheidingswand de aansluiting op de gevel 
steeds dezelfde is. De scheidingswanden 
komen dicht bij de kolommen te staan indien 
deze in het stramien langs de kolom ge
plaatst zijn. Hierdoor ontstaan er moeilijk 
toegangkelijke plekken die voor problemen 
zorgen tijdens herstelwerkzaamheden en de 
wekelijks terugkerende schoonmaakbeurten. 

Gekozen wordt voor oplossing 1 omdat deze door 
w1Jze van aansluiten van de gevelelementen het 
beste de gewenste flexibiliteit in de indeling kan 
waarborgen. Als moduulmaat wordt uiteindelijk ge
kozen voor een raster van 1.8 x 1.8 m2 aangezien 
hierin met gemak alle gewenste ruimten geprojec
teerd kunnen worden. 
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Konstructieve oplossing voor het servicegebouw. 

Aangezien de keuze is gemaakt. het servicegebouw 
zoveel mogelijk bij de bestaande bebouwing te 
laten aansluiten is als konstructie gekozen voor 
een uitvoering in beton. 
Met het materiaal beton als konstructiemateriaal 
zijn er voor dit soort gebouwen (kantoorgebouwen) 
meerdere overspanningskonstructies mogelijk, en 
wel een overspanning met behulp van : 

* een langsbalkensysteem 
* een dwarsbalkensysteem 
* een plaatvloer 

met kolomkoppen (paddestoelvloer) 
met kolomplaten 
als vlakke plaatvloer 

( eventueel voorgespannen) 
De biede balkensystemen hebben het nadeel dat de 
installaties onder de liggers door moeten en er 
dus extra verdiepinghoogte nodig is. 
Er ontstaan problemen wanneer er een bestemmings
wijziging plaatsvindt in het gebouw en de kantoor
ruimten moeten veranderen in langwerpige hogere 
bedrijfsruimten. 
Hierdoor moet de vrije verdiepingshoogte groter 
worden. dit is enkel te realiseren door de 
plafonds omhoog te brengen om in ieder geval de 
ruimte leefbaar te maken. Dit zou problemen kunnen 
opleveren met de aanwezige kanalen en de gewenste 
flexibiliteit gaat dan gedeeltelijk verloren. 
Wanneer een plaatvloer wordt toegepast zijn de 
problemen met betrekking tot de installaties niet 
meer relevant. Verder is het voor de uitvoering 
aantrekkelijker een plaatvloer te realiseren in 
plaats van een balkenvloer. 
Aan de paddestoelvloer is er we! het nadeel ver
bonden dat in de hoge ruimten de kolomkoppen in de 
plafondkonstructie terecht komen. 
Zowel bij de realisatie van een vlakke plaatvloer 
als een vloer met kolomplaten zijn geen van de ge
noemde problemen aanwezig. Een nadere berekening 
moet uitwijzen of de vloer kan worden uitgevoerd 
zonder kolomplaten of niet. 
Een andere methode is het voorspannen van een 
vlakke plaatvloer. Een groot nadeel ~ierbij is dat 
er vertragingen optreden tijdens de ~itvoering 
omdat gewacht moet worden met het voorspannen en 
het injecteren totdat de mortel een bepaalde 
sterkte heeft bereikt. 
Verder moet rekening gehouden worden met het feit 
dat na verloop van tijd de kabels moeten worden 
nagespannen en dat kan een verdere vertraging tot 
gevolg hebben. 
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Konstructieve oplossing toneelzaal. 

Als konstructieve oplossing voor de toneelzaal is 
gekozen voor de toepassing van een overspannings
konstructie uit staal. 
Hiervoor zijn twee overwegingen doorslaggevend ge
weest en wel in eerste instantie de grotere vorm
vrijheid van staal ten opzichte van beton en in 
tweede instantie het consequent toepassen van 
afwijkend materiaal ten opzichte van het service
gebouw. 
Aan de stalen overspanningskonstructie kan op 
meerdere manieren vorm worden gegeven en wel door 
ze uit te voeren als: 1) een ligger. 

2) een vakwerk. 
3) een ruimtelijk vakwerk. 

Gekozen is voor een overspanning van de zaal met 
behulp van een stalen ligger.Deze keuze is het 
gevolg van een tweetal overwegingen te weten: 
a) Wanneer de overspanning met behulp van een vak
werk cq. ruimtelijk va..1-<werk zou worden gerealiseerd 
levert dit voor de gekozen dakvorm een ingewikkel
de en onrustige konstructie op (ro~.melige totaal
indruk wanneer konstructie in zicht is). 
b) Het aanbrengen van ee~ absorptie materiaal (ab
sorberend plafond) kan vooral bij de toepassing 
van het ruimtevakwerk nogal wat problemen opleve
ren en er zou een gedeelte van de konstructie 
verloren kunnen gaan. 
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7 Globale dimensionering betonkonstructie. 

Voor de globale dimensionering van het betonskelet 
en voor de controle van de stabiliteitselementen 
( kern en wand) is gebruik gemaakt van de reken
regels uit rapport 120 van de stichting Bouw
research. De gebruikte tabellen zijn als bijlage 
(bijlage 5) toegevoegd. 
De afmetingen (dikte) van de vloeren zijn bepaald 
met behulp van de eisen uit de VB 1974/1984. 
Nadien is een kontroleberekening uitgevoerd om te 
kunnen nagaan of de bepaalde afmetingen aan de 
voorschriften voldoen. 
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nomogram ter bepaling van het vereiste weerstandsmoment 

A -
.L,,~ 

,:; 

1 
grafiek grootheid omschrijving 

1 lt vloeroverspanning 
van een bil kenvlOl!r 

lx kleinste overspanning 
van een paddestoel vloer 

ly grootste overspanning 
van een paddestoel vloer 

2 d wanddikte 

3 N aantal bouwlagen 

4 L, gebouwafmeting 1 w1ndmht1ng 

5 L2 gebouwafmeting // windrichting 

6 H gebouwhoogte 
w vereiste totale weerstandsmoment 

--+ lt. lx in rr, 
" 56;t6 7 8 9 10 . -+720---r--

IT 
1 ~" 

32 ' :ë"0 - 841 d 

i kN/m' 
44'1_ ,__,- - -
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168 - ~-- +----+-+-

® 11 

-~--__,,_~___,~.,,______.__ IK) - - - -- +---+------<...----,--"--+----
~50 

1· «) J,67 - -Si'I -
i ~--

resp 
µ.+--++---++---+-.+-----+ 7941 + u' _ 2'.'00 -f"-<''-<-:,,,p,.___.,,,,_,~sc-+.:,,,,,._ 

~ 
I;;-~/-;,2- 3300 

......... ~____.____♦--'-+--4~1--------4500~-~~-~-~-~ 

flj 10-3 
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( 0.75 • 0,008 L 2 l L 1 in m 
765 + IT' 

~l=l=--= --+-+'~--~--+---1----+++-<f-l 

= =-i> = = ~~½T--+-+-' 
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o.s a.6 , 2, r ,J 20 1,() 60 m ,so 
Si 1- W in m1 -+ 

eenheid waarde 

m ...... 

m .5.,.,., f?. 

m -9~~-
m o Jo .. , .... 
stuks 

2i,i. l, ~ m 

m . '1/ .l 2.j 
m :i,t 'Js, ml 

11 horizontale verplaatsing ten gevolge van landwind< 0,0005 H r,i1,{ 
doorsnpde ,n gpbru1ksstad1um bl1Jft onge5cheurd, wappnmg beperkt tot praktische waar~en, trekkrachten in fundering goed op te nemen 

betonkwat,te,t B 22.5 
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nomogram ter bepaling van de afmetingen 2 , 

--+ totaal benodigd weerstandsmoment configuraties van stabiliteitselementen 
ifb (Win m3) 

'À" o ___ s __ 10 __ is+-_20 __ 25 __ 10 __ 35 __ 40_ { 1 st ab il i tei tse Ie ment in de 

~, 1 1 1 1 
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beschouwde windrichting ~ .... I ___ 1 ~,,_I _□ _ _, 
0 r.-----:,, ~, -~□ 1 1 1 1 1 

®~+o .__1"""0 --+-2o __ J0 __ 11J
1 
__ s,...o_-160!--1.,..o_-1Bvl~ { 2 stabiliteitselementen in de 

, 1 •' 1 1 1 · 1 · 1 · 
1 1 beschouwde windrichting 

ttttttt 1'tttttt 1 
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20 40 60 80 100 120 11.C 160 160 200 { buitenste 
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aantal en situering der stabiliteitselementen 
• minimaal 3 elementen toepassen waarvan ten 

hoogste 2 in dezelfde r1cht1ng 

• 2 ve,sch:lle:1d gerichte elementen moge:1 tot 
één element worden gecombineerd 

• de elemente:1 evenw1cht1g over de plattegrond 
verdelen zodat hun zwaartepunt ongeveer 
samenvalt met het aangr1Jpingspunt van de 
wind belasting 

grafiek I grooth
1

eid omschriJving e
1

enhe1d I waarde 

7a,b 

1 

w ver tot weerstadsmoment ml 

d wanddikte 1 rn 
,;aarde als ,n :;ra•,. .. ' 

ht hoogte stab1lite1tselement rn 
betrokken op doorsr,ede 
en de bu1gr1chting 

b breedte stabiliteitselement rn 
1 

vormen cq. doorsneden van elementen 

behorend b1J grafiek nr 7a en 7b 

81 ~. /r, 
.o1lo .. 

7,5 /s-i 

0,70, 

(0,2H ~ 0.2H ~0.2H ,(0.4H r t'-4;....:....:.:+ , '( 

bu1gings2s -~L -[-:: -l~-_b "• _ -r--;-- --+ --+ -cJj __ --+ 

-+f=d ~ -,f-~ _-:;-d-+ itd b ~d 

let op! nu kernen en schijven dimensioneren blJ windrichting 90° gedraaid 

L1 wordt dan L2 en L2 wordt L1 

21 ,n de grafieken 7a en 7b 1s m verband met openingen tn de stab1!1te1tselementen u,tgll!gaan van een met 25% gereduceerd 
weerstand sm om ent 
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~ Globale dimensionering van de staalkonstructie. 

De globale dimensionering van het spant is op de 
volgende bladzijde uitgewerkt.Nadien is met behulp 
van een computerprogramma (Strudl) een controle 
berekening doorgevoerd om de gedane aannamen te 
controleren. 
De keuze voor een h.o.h. afstand van 3 meter van 
de spanten is ontstaan door het feit dat het spant 
wordt opgenomen in het metselwerk.Metselwerk kan 
maar een beperkte vervorming ondergaan en deze was 
voor de bepaling van de liggerafmeting maatgevend. 
De afmetingen van de ligger waren zodanig(HE 500A) 
groot dat besloten is de h.o.h. afstand niet te 
vergroten. 
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9 Materiaalkeuze en detaillering 

Evenals bij de konstructieve uitwerking ,is bij de 
materiaalkeuze en de detaillering een onderscheid 
gemaakt tussen het servicegebouw en de toneelzaal 
met bijbehorende ruimten. 
De opbouw van de draagkonstructie in beton en 
staal is reeds besproken. 
Voor de vorm- en materiaalkeuze van de gevelele
menten is voornamelijk de opbouw van de omliggende 
bebouwing van belang geweest. Er is getracht de 
gevel van de nieuwbouw aan het karakter van de 
bestaande bebouwing aan te passen. 
Verder spelen in het ontwerp van de gevel nog een 
aantal andere factoren een rol te weten: 

* indeling stramienen (1.8 xl.8 m2 
) • 

* konstructie stramienen (5.4 x 9.0, 
5.4 X 7.2 ) . 

*ruimtegebruiken flexibiliteit 
* gevelindeling. 
* afmetingen en wijze van plaatsing van de 

gevelelementen. 

Vervolgens worden enkele uitgangspunten gefor
muleerd: 

* Het indelingsstramien moet in de gevel tot 
uitdrukking komen door de raampartijen 
hieraan aan te passen. 
Aangezien de flexibiliteit van het gebouw 
voor een vrije indelingsmogelijkheid vraagt 
is het noodzakelijk om op elke stramienlijn 
een voorziening te treffen waardoor een bin
nenwand daar op de gevel kan aansluiten. 
De binnenwanden bestaan zoveel mogelijk uit 
systeemwanden van het merk Bruynzeel. 
De keuze van het merk is gebaseerd op de 
overweging dat wanneer er in de toekomst ver
anderingen in de indeling plaatsvinden het 
risico dat het binnenwandsysteem niet meer 
voorradig is zo klein mogelijk moet zijn. 
Door toepassing van bovenlichten in de schei
dingswanden grenzend aan de gang wordt deze 
verlicht door het daglicht dat via de ramen 
het gebouw binnenvalt. 

* De gewenste flexibiliteit van het gebouw 
stelt ook eisen aan de klimaatbeheersingsin
stallatie en de verlichting. 
Om de flexibiliteit te handhaven worden in
ductieapparaten aan de gevel geplaatst (wer
kend met vierpijps inductiesysteem). waarbij 
warm en koud water wordt gebrukt voor ver
warming of koeling van de ruimtelucht. 
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Per stramien van 1.8 m komt 1 inductieappa
raat. zodat DlJ verplaatsing van de 
scheidingswanden de installaties niet aange
past behoeven te worden. 
Vanuit de gang wordt ventilatielucht de 
ruimte ingeblazen. 

Ook de verlichting wordt per stramien van 
1.8 m gegroepeerd om zodoende een maximale 
flexibiliteit te kunnen waarborgen. 

~ 

- ~J,.~~ 

-ulwhU Ll,z,,-. 
n""'I'---' 

Schematische weergave plaatsing inductiekasten. 
i 

-
-
- -i-

Verlichtingselement. 
( gunstige 

lichtspreiding.) 

Verdeling verlichtingsarmaturen 
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* Voor de afmetingen van de gevelelementen 
bestaan er twee mogelijkheden: 

- gevelelementen verdiepingshoog. 
- borstweringselementen. 

Het konstructiestramien waarop de gevels ge
plaatst worden is mede bepaald door de indruk 
die ontstaat bij toepassen van bepaalde 
gevelvormen. 
Hieronder worden twee vormen beschreven: 

a) Gevelelementen van 3.60 m 
Deze elementen impliceren dat er ook ruim
ten van 3.60 m breed achter het gevelelement 
schuilgaan. 
Dit idee van een cellenkantoor wordt nog ver
sterkt wanneer er verdiepinghoge gevelele
menten worden toegepast. 
Dit geeft in zijn uiterlijke vormgeving geen 
voldoening. 
Borstweringselementen geven nog steeds dat 
idee van kantoorruimten met een breedte van 
3.60 m ,omdat de aansluitingen van de ele
menten altijd zichtbaar blijven. 

b) Gevelelementen van 5.40 m 
Het idee van een cellenkantoor is verdwenen. 
De gevel krijgt meer een oriëntatie in de 
lengte terwijl bij de vorige elementen juist 
het tegeovergestelde beeld werd geschapen. 
Wanneer er borstweringselementen worden toe-
gepast wordt de horizontale richting nog 
benadrukt. 

[Zl 0 0 
0 0 [ZJ 
(ZJ [2J C2J 

-
' 
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Verdiepinghoge gevelelementen 
stramien 3.6m 

Bors~weringeiementen 
stramien 5.4m 



Gekozen werd voor een kolomafstand van 5.40 met 
gevels opgebouwd uit borstweringselementen en 
daartussen een glasstrook of ter plaatse van de 
kolommen een vulstrook, hiermee kan de plaats waar 
de kolommen staan duidelijk in de gevel zichtbaar 
worden gemaakt. 
Het uiterlijk van de gevel is zoveel mogelijk 
gelijk gehouden aan dat van de bestaande bebouwing 
door lichtgekleurde gevelbeplating toe te passen 
van glaswezel gewapende mortel met een toplaag van 
gebroken natuursteen (inkalite-S). 
Dit is gedaan om het transportgewicht van de 
platen van 5.4 m te verminderen .Op deze manier 
worden dus de kosten van zowel het transport als 
de kraan gereduceerd. 
Voor het overige gedeelte van de bouw kan worden 
volstaan met een kraan met voldoende capaciteit 
voor de bekistingsmaterialen daar de konstructie 
in ter plaatse gestort gewapend beton wordt uitge
voerd. 
De kozijnen zijn van aluminium met warmte absorbe
rend ,reflecterend en isolerend dubbelglas. 
Door deze glassoort toe te passen kan worden 
afgezien van enige andere vorm van zonwering 
zoals: * jalouziën. 

* rolgordijnen. 
* zonneschermen. 

Wanneer deze vormen van zonnewering worden toege
past en het gebruik individueel kan worden gere
geld krijgt de gevel een nogal rommelig aanzien. 
Zou het gebruik centraal worden geregeld dan 
ontstaan problemen op bewolkte dagen wanneer 
afwisselend de gevel door de zon beschenen wordt 
of een wolk èe gevel in schaduw hult. 

In de gevel zijn zoveel mogelijk doorlopende glas
stroken toegepast. Hierdoor wordt de flexibiliteit 
van de plattegrondindeling vergroot. 
Een ander voordeel is dat, wanneer er in de 
ruimteconfiguratie een verandering plaatsvindt de 
gevelelementen niet aangepast behoeven te worden. 

De voor de toneelzaal gebruikte materialen wijken 
af van die welke voor het servicegebouw worden 
toegepast. 
De reden voor het afwijkende materiaalgebruik is 
voortgekomen uit het uitgangspunt de zaal te ont
werpen als losstaand gebouw met een duidelijk an
dere structuur. 
Dat de gevels van de zaal opgetrokken worden uit 
metselwerk komt voort uit de eis in het bestem
mingsplan om aan de rand van het uitbreidingsge
bied een geleidelijke overgang te reaiiseren van 
metselwerkgevels (zoals die aan de andere oever 
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van de Maas voorkomen)naar betongevels. 
De uitwerking hiervan is duidelijk zichtbaar in de 
gevels van enerzijds de D.G.D en een woongebouw 
(metselwerk) en anderzijds het hoofdkantoor van de 
K.N.P. (betongevel). 

Het realiseren van de toneelzaal als losstaand ge
bouw is verder te verwezelijken door te zoeken 
naar een afwijkende vormgeving van de zaal. 
Het probleem dat hierbij om de hoek kwam was 
dat het totaal nogal pompeus en groot uit kwam te 
zien en volledig de aandacht naar zich toe zou 
trekken. 
Aangezien dit niet de bedoeling was daar, dit niet 
het meest belangrijke gebouw van het complex is 
z1Jn uitgaande van een rechthoekige grondvorm 
andere materialen toegepast,om zodoende het 
gewenste verschil in karakter ten opzichte van 
het servicegebouw te bewerkstelligen. 
Verder is de as van het gebouw afgestemd op die 
van gebouw D. Dit is ook een gebouw waar geen 
kantoorwerkzaamheden plaatsvinden en in die zin 
verwant aan de toneelzaal . 
Het dak wordt uitgevoerd in Eternit dakplaten, 
die door hun donkergrijze kleur afsteken tegen de 
witte gevelbeplating om nogmaals de andere ge
aardheid van het gebouw te benadrukken. 
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Materiaaltoepassingen. 

Servicegebouw 

Gevelelementen + gewapend beton binnenblad 
+ isolatiedeken Rockwool Lapinus 
+ gevelbekleding Inkalite-S met 

natuursteendecor gebroken wit 

Schuilkelder + nooduitgang 
LUWA Shelter Closings Equipment 
PT800 

Raamkonstructie + Simec aluminium kozijnen 
+ Beglazing Alglas Parsol Parelio 

Saphir grijs-blauw 

Binnenwanden + Bruynzeel systeemwand MS 3000 

Computerruimte + Verhoogde vloer Hapam Goldbach 
L600A 

Plafonds + Brandwerende akoustische 

Liften 

plafonds in de kantoren 
ACI 

+Inde kantine: Nord Profil 
verlaagd rasterplafond. 

+ Traktieliften WDE 

PlfEM 



Gevelbeldedingen, platen, natuursteen 

Korte beschrijving (Cl 
lnkalite-S gevelbekledingsplaten opgebouwd uit twee glasmatten. ge
bonden met polyesterhars waartussen een homogene polyester-zand
mortel is aangebracht. 
De voorzijde is voorzien van een gekleurde toplaag van gebroken na
tuursteen c.q. grind aangebracht in polyesterkleefmortel. 

Samenstelling (El 
Systeemopbouw Gevelbekledingsplaten in drie typen aangebracht op 
vertikaal regelwerk of m.b.v. bevestigingssysteem op aluminium on
derkonstruktie: 

korrelgrootte dikte massa 
mm mm kg/m 2 

lnkalite-SB 100/0-2 0-2 4 . ca. 10 
lnkalite-S/0-2 0-2 4 ca. 1 O 
lnkalite-S/1-3 1-3 6 ca. 13 
lnkalite-S/3-8 3-8 9 ca. 19 
Elementopbouw, materiaal Een basisplaat bestaande uit twee glasmatten 
gebonden met polyesterhars. De buitenzijde is voorzien van polyester
kleefmortel met gebroken natuursteen of grind. 
Fabrikagemethocle De polyesterhars voor het impregneren van de glas
matten en de polyesterzandmortel worden samen met de polyester 
kleefmortel en twee glasmatten in één arbeidsgang uitgehard om 
kromtrekken te vermijden. 
Oppervlaktebehandeling Geen. 

Teewen B.V. 

lnkalite-S 3-8. d.m.v. roestvaste schroeven h.o.h. 400 mm op 
een houten regelwerk max. 600 mm h.o.h. 

Schroeven worden aanbevolen bij type lnkalite S 3-8 mm. Bij schroe
ven dienen de schroefgaten 2 mm groter geboord te worden dan de 
steel van de toe te passen schroef. Minimaal 40 x 4 schroeven toepas
sen. 
Vrije randstroken vertikaal 15 mm. horizontaal 50 mm. 
Montage op een bevestigingssysteem bestaande uit aluminium on
derkonstruktie is mogelijk. De verbinding van de platen geschiedt dan 
d.m.v. nieten in een speciaal beugelsysteem. 

Bediening, onderhoud (WI 
Onderhoud Onderhoudsvrij*. 

Ekonomische, kommerciële faktoren (YI 
Prijzen Volgens opgave fabrikant. 
Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden ge
deponeerd bij de Kamers van Koophandel in Nederland. worden op 
verzoek toegezonden. 
Levering Franko werk of af fabriek. 
Levertijd Uit voorraad. 
Leveringsgebied Benelux. 
Garentin Volgens overeenkomst. 
Verpakking In prijs begrepen. 
Technische service Berekeningen. adviezen en transport . 

.:.V.::.orm=•~•::;fm=tt:::ln:.:.ig1.:e:::nL.., Sa:IWl=·=ch:::t:_ ______________ --'("-'F) Referentin (ZI 
Vorm Rechthoekig. zie voorzijde. Adressen Op aanvraag. 
Afmetingen 
Standaard breedte: 1200 mm. 
Standaard lengte: 1400-3500 mm. 
Levering op maat is mogelijk. 
Gewicht Zie Samenstelling (E). 

Uiterlijk IGI 
Oppervlaktestruktuur Buitenoppervlak: ruw. zie Samenstelling (E). Bin
nenoppervlak: glad. 
Kleur 
type 
lnkalite-SB 100/0-2 
lnkalite-S/0-2 
lnkaiite-S/1-3 
lnkalite-S/3-8 

Mechanische eigenschappen 

natuursteen 
wit11emêleerd 
wit. grijs. geel. bruin. groen 
wit. grijs. geel, bruin. groen 
wit, grijs, geel, bruin, groen 

Produktlterkte Belasting volgens NEN 3850 TGB 1972. 
Materiaalsterkte Buigtrekspanning: 75 N/mm 2•. 

Slagvastheid: 40,6 J•. Slag- en stootvast•. Krimpvrij*. 

Vuur, explosie 
Brandvoortplanting Klasse 2 volgens NEN 3883*. 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen 
Diffusie Waterdampdichtheid 100% •. 
Vochtopname Waterdicht*. 

Thermische eigenschappen 
Uitzetting lineaire uitzettingskoëfficiënt a .,. 13· 1 o-6K - 1 •. 

Bestandheid Bestand tegen vorst•. 

grind 

geel 

IJl 

(KI 

(L) 

(Ml 

Optische eigenschappen (NI 
IOturechtheld Grind- en natuursteenoppervlakken zijn kleurecht*. 

Toee-sbaarheld, ontwerp jT) 
Bruikbaarheid, funktlonttl Onderhoudsvrije gevelplaat geschikt voor zo
wel nieuwbouw als renovatie. Als voorhanggevel, voor de afwerking in 
)refabsystemen, als kozijnvulling. borstwering en boeiboord. 
)ntwerpdetails Detailtekeningen voor aanbrengen, bevestigingen en 
net afwateren zijn beschikbaar. De platen 0-2 en 1-3 mm zijn spijker
baar. Bij toepassing van schroeven kunnen in de platen gaten geboord 
·ivorden m.b.v. een steenboor. De platen kunnen mogelijk met "omge
cette" kanten volgens ontwerp worden geleverd. 
iorizontale voegen gedetailleerd met onzichtbare slagregendichte 

PVC profielen of zichtbare waterdichte PVC profielen. 
Dakrand m.b.v. aluminium daktrim. 

'erwerkingskenmerken (VI 
.'ranaport Door fabrikant. 
Opslag Zo mogelijk direkt vanaf de vrachtwagen monteren; anders be
schermd, voldoende ondersteund en vlak opslaan. 
'oorbereldlng Regelwerk of bevestigingssysteem. isolatie afdichtings
,rofielen van PVC enz. aanbrengen. volgens ontwerpdetails. 

ft'lontage Door aannemer of in samenwerking met montagebedrijven. 
lnkahte-S/0-2 en SB 100/0-2 d.m.v. draadnagels in kleur h.o.h. 
200 mm op een houten regelwerk 400 mm h.o.h. 
lnkalite•S 1-3, d.m.v. draadnagels in kleur h.o.h. 200 mm op een 
houten regelwerk 400-600 mm h.o.h. 

rapport aanwezig 83/84 1332/04 
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: .mensional drawings, PT and DT Doors 
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Oimensions in mm 

,J 
7 ' 
1 

ic 
> 

0 

Hlngedside 

\ PT L 75 X 70 x 7 
OT L60x60x6 

oi 
1 

1 
1. 

o' 
1 

1 

Armoured doors an pressure doors can be installed with 
hinges either on the left or on the right side, as required. 
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Ramen, deuren, aluminium 

Korte beschrijving (Cl 
Simec gelsoleerde raam systemen samengesteld uit aluminium profie
len met koudebrug onderbreking (T serie). voorzien van vastglas of 
schuivende delen, bestemd voor de woning- en utiliteitsbouw zowel 
voor nieuwbouw als renovatie. 

Samenstelling (El 
SystHmopbouw Gelsoleerde aluminium ramen en deuren met koude
brug onderbreking: 

serie T 10: vaste ramen 
serie T 30: 
serie T 33 en T 34: 

schuifdeuren met één vaste vleugel 
schuivende vensterdeuren met alle vleugels 
schuivend 

serie T 81: 
serie T 90: 

schuiframen met alle vleugels schuivend 
vertikaal schuivende ramen met twee vleu
gels schuivend. 

De ramen en deuren kunnen in geanodiseerde of gemoffelde uitvoe
ring worden geleverd. 
Elementopbouw De stijlen en dorpels van de kozijnen bestaan uit twee 
afzonderlijke aluminium profielen die mechanisch om een stijve ther
misch isolerende kunststof kern zijn geklemd. Verhoogde aluminium 
flenzen vormen met de kern en een kunststof klikprofiel een koude
brug onderbreking. Schuivende delen worden met slijtvaste, tocht
dichte borstelstroken in de kozijnen gemonteerd. 
Schuifdeuren en -ramen voorzien van in hoogte verstelbare loopwie
len. 
Voor de beglazing wordt thermisch isolerend glas toegepast dat in een 
kunststof beglazingsprofiel wordt geplaatst. 
Materiaal 
Profielen: aluminiumlegering AIMgSi 0,5 F 22 volgens DIN 1748. 
Beglazinsprofiel: kunststof. 
Borstelstroken: PP (polypropeen). 
Oppervlaktebehandeling 

Geanodiseerd zonder mechanische voorbewerking (onder kwali
:eitskontrole van EWAA/EURAS); laagdikte A 20. 
. Gemoffeld op basis van thermohardende polyesterharsen (poeder
coaten); laagdikte minimaal 60 µmop de zichtbare delen. 
roebehoren Beslag. alsmede hang- en sluitwerk van roestvast mate
·iaal. 
.iulpstukken Rolluikgeleiders. ventilatieroosters. muggehorren. lekdor
pels en gordijnkasten (incl. rail). 

Jorm, afmetingen, gewicht (F) 
form Zie voorzijde. 

Afmetingen Ramen en deuren op maat. Profieldiepte 100 mm. Glasdik
te: 21,5-23.8 mm. 

Jiterlijk 
)ppervlaktestruktuur Geanodiseerde en gemoffelde delen: glad. 

Kleur Geanoo,seerde uitvoering: naturel. 

(GI 

Gemoffelde uitvoering: in diverse kleuren. volgens Simec kleuren
aart. 
>oordat de stijlen en dorpels uit twee delen zijn samengesteld is het 

.oepassen van een verschillende kleur tussen binnen en buiten moge
lijk. 

•echanische eigenschappen 
roduktsterlcte Stijfheid volgens NEN 3661. 

~ateriaalsterlcte Aluminium profielen (AIMgSi0.5 F22): 
treksterkte: minimaal 220 MPa (N/mm2). 

",2 rekgrens: o 0,2 = minimaal 160 MPa (N/mm 2). 

~k: minimaal 12%. 
lasticiteitsmodulus: E = 7.104 MPa (N/mm2). 

IJl 

G1111n, vloeistoffen, vaste stoffen (LI 
,chtdoorlatendheid Voldoet aan de eisen gesteld volgens NEN 3661. 
olgens de Belgische norm STS 36 ingedeeld in klasse 3. • 

.Jaterdichtheid Tot 300Pa (grotere waterdichtheid op aanvraag moge
lijk). 
Bestandheid Goed bestand tegen korrosie onder normale atmosferi

~he omstandigheden; geanodiseerde delen zijn gevoelig voor alkali
:he stoffen. zoals cement. kalk e.d. 

Thermische eigenschappen {Ml 
"'tzetting Lineaire uitzettingskoëfficiënt aluminium: a = 23·10- 8K- 1. 

,leiding Warmtegeleidingskoëfficiënt aluminium: ). = 204 W/(m.K). 

uptische eigenschappen 
Kleurechtheid Genanodiseerde oppervlakken: geen verkleuring. 

emoffelde oppervlakken: geringe verkleuring. 

(NI 

;oestische eigenschappen (PI 
Geluidsisolatie Hoofdzakelijk afhankelijk van soort beglazing en de af
dichting van de bouwaansluiting. 

rapport aanwezig 83184 
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Toepublarheid, ontwerp (Tl 
Bruikbaarheid, funktionHI Ramen en deuren alsmede puien voor de wo
ning- en utiliteitsbouw. zowel nieuwbouw als renovatie. 
Onder beperkende voorwaarden geschikt voor toepassing in een 
agressieve atmosfeer. 
Bruikbaarheid, voorschriftan De konstruktie voldoet aan de eisen van de 
VMR. en aan NEN 3660 en 3661. voor wat betreft stijfheid. sterkte. 
luchtdoorlatendheid en waterdichtheid. 
Ontwerpdetails Bij nieuwbouw plaatsing met behulp van stelkozijnen. 
Bij aansluiting tegen staalkonstrukties de verbindingen thermisch iso
leren. 

Verwerkingskenmerken (V) 
Transport Door leverancier per vrachtauto. De ramen en deuren dienen 
vertikaal vervoerd te worden voorzien van de nodige bescherming. 
Opslag Vertikaal. voldoende ondersteund. 
Montage Tegen stelkozijnen met roestvast stalen schroeven; afdich
tingsband en/of kit toepassen voor de afdichting. 
Keuring Bij aflevering en na montage kontroleren op beschadigingen en 
het funktioneren. 

Bediening, onderhoud (WJ 
Onderhoud Regelmatig reinigen met water: zonodig met niet-schuren
de huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Onderhoud instrukties be
schikbaar. 
Reparaties Beschadigingen aan het oppervlak van gemoffelde delen die
nen zo snel mogelijk behandeld te worden met een op het systeem 
afgestemde verfsoort. 

Ekonomische, kommerciële faktoren (YI 
Prijzen Volgens opgave fabrikant. 
Leveringsvoorwaarden Volgens algemene leveringsvoorwaarden van 
Simec Nederland B.V. 
Levering Door Simec Nederland B.V. 
Levertijd 6 à 8 weken. 
Leveringsgebied Nederland. 
Garantie Volgens VMR. Kwaliteitseisen. 
Technische service Advies. ontwerp en begeleiding op de bouw en dienst 
na verkoop. 

Referenties IZI 
Adressen Referentielijst beschikbaar. 
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Jegluing, glu, warmte absorberend/reflekterend 

·<orte beschrijving (Cl 
Narmte absorberend glas Parsol in enkelvoudig en isolerend dubbel
glas, gehard of ongehard. 
Warmte reflekterend glas Parélio in enkelvoudig en isolerend dubbel-
1las. gehard. 
Narmte absorberend en reflekterend glas Parsol-Parélio in enkelvou
lig en isolerend dubbelglas, gehard. 
Reflekterend isolerend dubbelglas Elioterm. 

~menstelling (El 
iysteemopbouw Parsol en Parélio: enkelvoudige beglazing en/of gepre
abriceerd isolerend dubbelglas. Elioterm: geprefabriceerd isolerend 

dubbelglas. 
Eementopbouw Parsol: door metaaloxyden in de massa gekleurd ge
iard of ongehard glas. Parélio: gehard glas Securit (blank) of Parsol 
net aan één zijde een in het oppervlak ingebrande metaaloxydelaa9 . 

..:lioterm: met een speciaal gas gevuld geprefabriceerd warmtereflek-
terend isolerend dubbelglas van twee ruiten blank Planilux. De warm
tereflekterende metaallaag bevindt zich in de spouw, en wordt via diê
?ktrische weg opgedampt. 
~ateriial Spiegelglas. gehard glas. 

Vorm, afmetingen, gewicht (F) 

·rorm Rechthoekig, vierkant. Andere vormen volgens opgave. 
ifmetlngen Alle max. afmetingen te kontroleren qua toepassing en fa
,rikagemogelijkheid. 

lndikatief: enkelvoudig ongehard Parsol: 6 mm - 7,2 m2; 
8 mm - 7,2 m2; 10 mm - 4,8 m2. 
:nkelvoudig gehard Parsol: 6 mm - 2600 mm x 1500 mm; 
. mm - 2800 x 1750 mm; 10 mm - 3000 mm x 2000 mm. 

.Jolerend dubbelglas, ongehard Parsol: 6 mm - 7,2 m2; 
8 mm - 4,8 m2; 10 mm - 3,2 m2. 
Isolerend dubbelglas, gehard Parsol: 

mm - 2300 mm x 1450 mm; 8 mm - 3000 mm x 1800 mm; 
0 mm - 3000 mm x 2000 mm. 

enkelvoudig Parélio: 6 mm - 1100 mm x 2600 mm; 
8 mm - 1500 mm x 2800 mm; 10 mm - 2000 mm x 3000 mm. 
'1olerend dubbelglas Parélio: 6 mm - 1000 x 1700 mm; 

mm - 1500 mm x 2500 mm; 10 mm - 1800 mm x 3000 mm. 
;olerend dubbelglas Elioterm: 6 mm - 3500 mm x 2500 mm; 

8 mm - 2500 mm x 3500 mm; 10 mm - 3500 mm x 2500 mm. 
Ongelijke dikten volgens opgave. 
· ewicht 25 N/m2 (glasdikte 1 mm). 

iterlijk (GI 
Kleur Parsol: groen, grijs en brons. Parélio-coating nr. 24 - licht zilver
kleurig. Parélio-coating nr. 50 - licht bronskleurig. Parsol-Parélio: kom
inatiekleuren. Elioterm: Saphir: grijsblauw; Gold: goudkleurig; Azur: 
:ht blauwe gloed; Platina: zacht zilverkleurig; Neutraal: neutraal; 

uroen: grijs-groen. 

Mechanische eigenschappen 
.ateriaalsterkte 
uigbreeksterkte: 

Parsol ongehard: 42 N/mm2 (420 kgf/cm2), 

Parsol gehard: 200 N/mm2 (2000 kgf/cm2), 

-arélio 6 mm: 125 N/mm2 (1250 kgf/cm2), 

arélio 8 mm: 150 N/mmq1500 kgt/cm2), 

arélio 10 mm: 175 N/mm2(1750 kgf/cm2). 

IJl 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (LI 
1standheld Zuren: zuurklasse 1, 2 en 3 (DIN 12116) behalve vloeibare 
iren. Logen: loog klasse 1, 2 en 3 (DIN 52322) in koude toestand en bij 

rnet al te lange inwerking. 

Thermische eigenschappen 
tleidlng Warmtegeleidingskoëfficiënt (ki: 

Enkelvoudig Parsol 
Parsol dubbel 
- ,kelvoudig Parélio 

lrélio dubbel 
ioterm 

Straling Zontoetredi,,gsfaktor: 

W/(m2·K) 
5,88 
3,12 
5,88 
3,12 
1,29à1.49 

Enkelvoudig Parsol 0,64 à 0.45 
irsol dubbel 0,50 à 0,31 
1kelvoudiQ Parélio 0,68 à 0.35 

rdrélio dubbel 0,59 à 0,24 
Elioterm 0,44 à 0,25 

(M) 

a"standheld Bij ongehard Parsol dienen maatregelen te worden geno-
en om een eventuele thermische breuk te voorkomen. 

uptische eigenschappen (NI 
Kleurechtheid Kleurecht. 

Algln B.V. 

Llchtdoorlaatbaarheid Lichttoetredingsfaktor: 
Enkelvoudig Parsol 
Parsol dubbel 
Enkelvoudig Parélio 
Parélio dubbel 
Elioterm 

0,72à0,19 
0,64à0,16 
0,59 à 0, 16 
0,54 à 0,14 
0,63 à 0,40 

Akoestische eigenschappen (PI 
Luchtgeluidsisolatie Afhankelijk van kombinatie, glasdikten, luchtspouw 
en frekwentie: R..= 24 - 47 dB. 

Energie, overige faktoren (RI 
Duurzaamheid Bestand tegen veroudering. 

Toepasbaarheid, ontwerp lTl 
Bruikbaarheid, funktioneel Zonnewarmtewerende, lichtwerende en ener
giebesparende beglazing. 
Toepassingssektor: ramen, deuren, scheidingswanden, etc. in wo
ning- en utiliteitsbouw. 

Verwerld119skenmerken 
Transport Volgens opgavè. Verpakking: volgens opgave. 
Opslag Te beschermen tegen weersinvloeden. 
Voorbereiding Juiste raamkonstruktie en afmetingen. 
Montage Via leverancier. 

(VI 

Bewerkbaarheld Volgens opgave. Bij gehard glas achteraf geen bewer
kingen meer mogelijk. 
Toleranties Volgens opgeve. 

Bediening, onderhoud (W) 

Schoonmaken Huishoudelijke wasmiddelen voorzover deze geen 
schuurmiddelen bevatten. 

Ekonomische, kommerciile faktoren 
Prijzen Volgens opgave leverancier. 
Leveringsvoorwaarden Gedeponeerd. 
Levering Via importeur. 
Levertijd Volgens opgave leverancier. 
Leveringsgebied Onbegrensd. 

(YI 

Garanties Isolerend dubbelglas: 1 O jaar onder normale gebruiksomstan
digheden op doorzichtvermindering door kondensatie of stofvorming 
in de spouw, bovendien dat het reflekterende vermogen. de kleur en 
de fotometrische waarden geen noemenswaardige veranderingen zul
len ondergaan. 
Technische service Adviezen over toepassing; statische berekeningen. 

Referentiu (ZI 
Adressen Volgens opgave leverancier. 
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Binnenwanden 

Korte beschrijving (Cl 
Bruynzeel Systeemwand MS 3000 is een bouwsysteem bestaande uit 
geprefabriceerde wand- en deurelementen voor het samenstellen van 
binnenwanden. De elementen zijn samengesteld uit Monoblock-scha
len en afzonderlijk verplaats- en uitwisselbaar. 
Binnen het gestandaardiseerde systeem is er keuze uit een groot as
sortiment elementen met verschillende afwerkingsmogelijkheden en 
variabele fysisch-technische eigenschappen. 
MS 3000 is daardoor geschikt voor het samenstellen van (kantoor) 
ruimten waarbij de funktionele en esthetische eigenschappen afge
stemd kunnen worden op de specifieke eisen van de gebruiker dan 
wel de gebru1ksfunktie. 

Samenstelling (El 
SystNmopbouw Gestandaardiseerd bouwsysteem voor het samenstel
len van binnenwanden bestaande uit op maat geprefabriceerde. ver
trekhoge wand- en deurelementen alsmede komponenten voor bouw
deelaansluiting in de volgende uitvoeringen met bijbehorende koderin
gen (zie ook blad 3 en 4): 

- dicht element 
- glas element 
- bovenlicht element 
- borstwerings element 
- zijlicht element 
- loket (vertikaal of horizontaal sluitend) element 
- speciaal (o.a. Röntgen, Faraday) element 

kode 
VA 
GH 
GA/GJ 
GB/GC 
GK 
LB/LD 

- wand- en hoekbeëindigingskomponenten WR/WH/WL 
- enkel deurelement. dicht DB/DA 

• glas DP/DS 
- dubbel deurelement, dicht DT/DU 

, glas DV/DW 
• bovenlicht DX/DY 

- enkel deurelement, dicht, halfhoog HD 
- dubbel deurelement, dicht, halfhoog HE 
Aansluitingen: Sonotherm® vloeraansluiting; plafondaansluiting; T
áansluiting; (variabele) bouwdeelaansluitingen. 
Paselementen voor aansluiting op muren en gevels worden als dichte 
elementen geleverd. De elementen worden tussen de plafond- en 
vloeraansluiting aangebracht. 
Elementopbouw 
. Wandelementen 
Deze zijn opgebouwd uit twee geprefabriceerde, zelfdragende Mono
blockschaien die onderling zowel in de dikte- als in de lengterichting in 
het werk gekoppeld worden en i.v.m. de geluidsisolatie en brandwe
rendheid door een doorgaande luchtspouw gescheiden zijn. 
De vloer-en plafondaansluitingen worden van te voren aangebracht. 
De Monoblock-schaal bestaat uit een stalen frame. waarin, afhankelijk 
van de elementuitvoering, panelen van plaatmateriaal, dan wel van 
glas zijn aangebracht. 
De panelen zijn al dan niet geïsoleerd en kunnen met verschillende be
kledingsmaterialen zijn afgewerkt. 
De loketelementen zijn uitgevoerd met horizontaal of vertikaal schui
vende glaspanelen. 
De speciale wandelementen zijn voorzien van stralingwerend mate
riaal, e.e.a. in overleg met de fabrikant. 
De wand- en hoekbeëindigingskomponenten bestaan uit geprefabri
ceerde profielen die aansluiten op de wand- en deurelementen. 
. Deurelementen 
Deze zijn opgebouwd uit vertrekhoge kozijnen met een instelbare bo
vendorpel. De kozijnen zijn voorzien van vlakke, stompe links- of 
rechtsdraaiende- of doordraaiende Brucoral deuren, dik 40 mm, dan 
wel glasdeuren. Boven de deur bevindt zich een bovendeur in dezelfde 
uitvoering als de deur. 
De Sonotherm vloeraansluitingen zijn voorzien van een ingebouwde 
kabelgoot en uitgevoerd met geluidabsorberende en brandwerende 
voorzieningen. 
Materia■I Frame: sendzimir verzinkt staal. Panelen: gipskarton- of ce
menthoutvezel platen. dik 12.5-14 mm. 
Afwerking: vinyl, vinyl- of textielweefsel, hardkunststofplaat of edelfi
neer. Isolatiemateriaal: minerale wol. dik 25 mm. Glaspanelen: alumi
nium kader met kunststof dagkant voorzien van glas. Wand- en hoek
beêindigingskomponenten: geanodiseerd of gemoffeld aluminium. 
Deurkozijn: gemoffeld aluminium. Brucoral deuren: vulling van kana
lenspaanplaat met een beplating van hardboard bekleed met hard
kunststof en afgewerkt met hardhouten kantlatten. Glasdeuren: ge
hard glas. Bouwdeelaansluitingen: gemoffeld staal. 
F1briklgemethod1 Geprefabriceerd. 
Opper,,l1ktebeh1ndellng Zie Materiaal. 
Toebehonn Hang- en sluitwerk: 
Paumelles: aluminium of roestvast staal. 
Sloten: Nemef serie 1200 of Lips serie 2200. 
Krukken: P + E 8419 L-7-2 of P + E 8150-7-2. 
Schilden: P + E 1408-7-2. 
.Acce1aolrn Legborden in verschillende uitvoeringen, werkbladen, 
wand~asten in verschillende uitvoeringen, baliekasten, inbouwkasten, 
kommunikatieborden, profielen en dragers voor accessoires, elektra-
voorzieningen. 

BruynzNI lntersystNm B.V. 

Vorm, afmetingen, gewicht (Fl 
Vorm Elementen: recht. Hoekelementen: afgerond. 
Afmetingen (mm) Elementhoogte: maximaal 3100; dikte 100. 
Elementbreedte: 600, 900, 1100 en 1200; 
Deurelementen. enkel: 900; op aanvraag: 950; dubbel: 1700. 
Service-units: 300. 
Voor afmetingen. zie ook: blad 3 en 4. 
Maatkoördinatie: de elementen zijn zowel lineair als modulair toep·as
baar. 
Moduulmaten systeem: 1200 en 900. 
Toleranties. vloeraansluiting: ± 15; plafondaansluiting: ± 15. 
Toleranties. afwerkvloer: volgens DIN 18202. 
Gewicht Afhankelijk van de samenstelling: 300-440 N/m 2 . 

Uiterlijk (GI 
Oppervlaktestruktuur, kleur Elementen: afhankelijk van uitvoering en af
werking; groot aantal kleuren en kleurkombinaties mogelijk. 
Deurkozijnen, wand- en hoekbeêindigingen: 3 kleuren. 
Bouwdeelaansluitingen. horizontaal: leverkleur; vertikaal: lever- en 
aluminiumkleur. 
Glasomlijstingen: aluminiumkleur. 
Voegprofielen: 7 kleuren. volgens kleurenkaart. 
Voor accessoires zie ook de kleurenkaart fabrikant. 

Mechanische eigenschappen IJl 
Produktsterkte MS 3000 voldoet aan de richtlijnen voor sterkte, stijfheid 
en stabiliteit van verplaatsbare lichte scheidingswanden voor wonin
gen en utiliteitsbouw van de gemeenschappelijke beoordelingsrichtlij
nen voor lichte scheidingswanden van de UEAtc en aan DIN 4103 . 
Blatt 1 en 2. 

Vuur, explosie (1() 
Brandvoortplanting Klasse 1 * (NEN 3883). 
Rookontwikkeling Rookgetal: ,s; 8* (NEN 3883). 
Brandwerendheid Afhankelijk van de uitvoering: ;;i, 20, 30 of 60 minuten 
mogelijk. · 

Thermische eigenschappen !Ml 
Geleiding Warmteweerstand: afhankelijk van de uitvoering. Wand met 
50 mm minerale wol en gipskartonplaten Re = 1 ,23 m2·K/W. 

Akoestische eigenschappen IP) 
Luchtgeluidsisolatie Afhankelijk van de uitvoering Rw (bewertetes 
Schalldämmass) = 37, 44. 47 of 50 dB* mogelijk. 

Toepasbaarheid, ontwerp m 
Bruikba■rheid, funktioneel Bouwsysteem voor het samenstellen van bin
nenwanden voor toepassing in de utiliteitsbouw. 
De wanden zijn met name ontworpen voor een doelmatige indeling 
van ruimten in kantoren, scholen en gebouwen voor de gezondheids
zorg. 
Geluidsisolatie en brandwerendheid zijn per ruimte aan te passen. Oc•k 
geschikt als voorzetwand of gescheiden wand met variabele spouw
breedte. 
Bruikba■rheid, ekonomisch De elementen zijn eenvoudig en in korte tijd te 
monteren, zonder speciale deskundigheid. Bovendien zijn de elemen
ten eenvoudig en snel verplaats- en uitwisselbaar zonder beschadiging 
of verlies van materiaal en zonder dat de fysische en technische eigen
schappen veranderen. Kabelsystemen zijn op eenvoudige wijze aan de 
gewijzigde omstandigheden aan te passen. 
Ontwerpdetails Gestandaardiseerd bouwsysteem (zie blad 3 en 4). 

Verwerkingskenmerken IV) 
Transport Door fabrikant; op pallets. 
Opslag Droog opslaan. 
Voorbereiding Ruimten voor het monteren zoveel mogelijk afwerken 
(o.a. vloerbedekking aanbrengen). 
Montage Door fabrikant in 2 fasen: 1. monteren vloer- en plafondaan
sluitingen; 2. plaatsen deur- en wandelementen. 
Wandelementen: Monoblock-schaal schuin in de plafondaansluiting 
schuiven en rechtstandig op de vloeraansluiting laten zakken. 

Bediening, onderhoud (W) 
Onderhoud Schoonmaken met huishoudelijke schoonmaakmiddelen. 
Reparatie Elementen vervangen of uitwisselen. 

Ekonomlsche, kommerciële faktoren (Y) 
Prijzen Volgens opgave fabrikant. 
Leverlng1voorw11rden Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Dordrecht. 
Levering Franke werk. 
Levertijd In overleg met fabrikant. 
Leveringsgebied Europa, Midden-Oosten. 
Technische aervlce Eigen servicedienst. 

Referenties 
Adreaaen Volgens opgave fabrikant. 
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TECHNISCHE DETAILS 

VERTIKALE DOORSNEDEN 

1 - plafondaansluiting dicht element 

2 - horizontale element-verstijving 

3 - sonotherm vloeraansluiting op zachte 
vloerbedekking 

4 - plafondaansluiting glas-element 

5 - glasaansluiting dicht-element 

6 - sonotherm vloeraansluiting op harde 
vloerbedekking 

7 - plafondaansluiting deur-element 

8 - deuraansluiting bovenpaneel 

9 - vloeraansluiting deur-element 

HORIZONTALE DOORSNEDEN 

10 - bouwdeelaansluiting dicht paselement 

11 - moduulaansluiting dichte elementen 

12- variabele bouwdeelaansluiting 

13 - moduulaansluiting glas-elementen 

14 - bouwdeelaansluiting dicht paselement 

15- moduulaansluiting deur-elemenVdicht-element 

16- moduulaansluiting deur-elemenVglas-element 

17- wandbeêindiging type WL1 

18-T-aansluiting systeemwand (lineair) 

19 - wandbeêindiging type WL2 

20 - hoekbeêindiging systeemwand 

21 - T-aansluiting systeemwand (modulair) 

moduul moduul 

moduul 75 

----------. 
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11ontagevloeren, verhoogd, computervloeren 

Korte beschrijving (Cl 
lerhoogde montagevloeren voor kantoren. computercentra. schakel
uimten enz. De vloerpanelen van houtvezelplaat of anhydriet zijn le

,1erbaar in verschillende standaardmaten en kunnen bekleed worden 
met tapijt, linoleum PVC. HPL (high pressed laminate) en keramische 
c,n natuursteentegels. 

emenltelling (E) 
SystNmopbouw Vloersysteem. opgebouwd uit in de hoogte verstelbare 
ondersteuningen. al dan niet gekoppeld door dwarsdragers waarop 
tandaard houtvezelplaten (zware persing) of anhydriet panelen zijn 
elegd. zie tabel vloertypen. In de ruimte tussen de konstruktievloer en 
e verhoogde vloer kunnen kabels, leidingen e.d. worden opgenomen, 

terwijl deze ruimte bijzonder geschikt is voor transport van ventilatie
lucht. De dwarsdragers hebben zowel een dragende als een stabilise

mde funktie. De in hoogte verstelbare ondersteuningen zijn beschik
gar in 7 typen, waaronder type LU. LNU en LNA. aangepast in hoogte 

_n belasting (toepassingsadvies door leverancier). 
Elementopbouw De vloertegels zijn opgebouwd uit een houtvezel- of an
hydrietplaat met kantprofiel en aan de bovenzijde afgewerkt met een 

oerbedekking. De onderzijde van de vloertegels is bekleed met een 
aat van staal of aluminium. 

ue instelbare steunen zijn opgebouwd uit een voetplaat. een staander 
en een oplegstuk. 
'"'dere hoogte-instelling kan gerealiseerd worden. De dwarsdragers 

!Staan uit stalen kokerprofielen. 
aterlul Panelen: zware persing houtvezelplaat of anhydriet voorzien 

van glasfiberwapening. Ondersteuningen (uitgezonderd type LNA 
anhydriet) en dwarsdragers: thermisch verzinkt staal. Omranding: 

PL (high pressed laminate). 
dpstukken Helling. trede. kopschot. scheidingsschot. overbrugging, 

_.latatieprofiel. plint, aardingsklem, roosters. ventilatietegels. stofzui
geraansluiting kontaktdozen enz. 

1nn, afmetingen, gewicht (F) 
1rm Zie voorzijde. 

ivmetingen, gewicht Zie Tabel vloertypen. 
Paneeltoleranties (1 x b): ± 0,2. diagonaal± 0.3 mm. 
T,tale vloerhoogte: 60 - 2000 mm. 

inimale vrije hoogte: 30 mm. 
ije doorgang tussen de staanders: 570 mm. 

Ondersteuninghoogte afhankelijk van type: 30 - 2000 mm. 
Instelafstand afhankelijk van type ± 10 - 40 mm. 

)Orsnede voetplaat en oplegstuk afhankelijk van type: 80-100 mm. 

terlijk (GI 
Oppervlaktestruktuur, kleur, glans Afhankelijk van vloerbedekking. 

,chenische 1igensch•1!1:!!n IJl 
ldukt- toelaat- toelaat- max. max. 

.-.erkte bare be- bare punt- puntlast door• 
tabel lasting last tot buiging 

p.plaat breuk 
p.plaat 

>e kN/m2 kN kN mm 
L600A 15 3 8 2 
L600AB 30 5 14 2 

~oos 15 3 11 2 
00SB 30 5,8 16 2 

_ 50S 15 2,25 9 2.5 
L1000/750S 15 2,25 9 2,5 

~,. exelosie (KI 
,ndbeerheld L600A en L600AB: onbrandbaar (klasse A 1) volgens DIN 

.. ,02. L600S en L600SB: niet-onbrandbaar (klasse B1) volgens DIN 
4102.* 
n--ndvoortplantlng L600S en L600SB: moeilijk ontvlambaar (klasse 81) 
, gens DIN 4102.* 
1 ndwerendheid L600A en L600AB: ;;i,, 60 minuten. L600S en L600SB: 
;;i,, 30 minuten.• 

1 '>el vloertypen L600A L600AB L600S 
;>anelen: 

Hapem-Goldbech B.V. 

Met ondersteuningen van type LU. LNU en LNA. 
Gedrag bij bnnd De tegelomranding bezit brandvertragende en voeg
dichtende eigenschappen. 

0-, vloeistoffen, veste stoffen (L) 
uc:htdoorlatendheid Advies over toepassing van klimaatbehandeling 
met speciale panelen en apparatuur op aanvraag. De standaardvloer is 
luchtdicht. 
Waterdichtheid De konstruktie van de houtvezelplaat panelen is zodanig 
dat geen vocht in de kern kan doordringen. De anhydriet tegel is vocht
bestendig.• 

, Ak-tische ei9ensch•1!1:!!n (P) 
uc:htgeluidsisoletie (dB) type L600A. L600AB. L600Sen L600SB verti
kaal zonder isolatie onder de vloer: 41. met isolatie onder de vloer: 47. 
horizontaal (afhankelijk van aantal scheidingsschotten): 14. L600S en 
L600SB: 9. Alle waarden gemeten zonder vloerbedekking. 

Efektriciteit. magnetisme, streling (Q) 
Aarding De statische elektriciteit wordt naar de draagkonstruktie afge
leid. De draagkonstruktie kan worden geaard. 

Toepasbeerheld, ontwerp m 
Bruillbeerheid, funktioneel Voor toepassing in de utiliteitsbouw als ver
hoogde montagevloer, daar waar installaties zoals voor waterleiding, 
elektriciteit. buizenpost. verwarming. airconditioning e.d. in de vloer
konstruktie opgenomen moeten worden. Toepasbaar in alle ruimten 
waar bovengenoemde installaties in de vloer opgenomen worden. 
Type 750S en L 10001750S speciaal voor schakelruimten. 
Brulkb11rh11d, ekonomisch Elk vloerpaneel is uitneembaar. zodat een 
flexibele indeling van de ruimte mogelijk is. 
Ontwerpdet1lls In overleg met leverancier. 

v-erkinplkenmerken (V) 
Transport Door leverancier verpakt in krimpfolie op pallets met afmetin
gen van lxbxh: 1200x600x1350 mm. 
Opslag Droog opslaan. 
Voorbereiding Konstruktievloeren: geen. De konstruktievloer dient af
gereid te zijn. Toelaatbare toleranties in de hoogte van de konstruktie
vloer bij een konstruktiehoogte tot 200 mm: ± 15 mm, bij een kon
struktiehoogte ;;i. 200 mm: ± 25 mm. 
Montage Door leverancier. 
Montlgetijd Volgens opgave leverancier. 
BewerkbHrheld Tijdens vloermontage worden de aanpastegels ter 
plaatse gezaagd en gemonteerd. 

Bediening, onderhoud (W) 
Onderhoud Onderhoudsvoorschrift wordt bijgeleverd. 
Aeparltie Vloerpanelen zijn te vervangen. Nieuwe vloerbedekking (tex
tiele vloerbedekking) kan ter plaatse op bestaande panelen (na verwij
dering oude vloerbedekking) aangebracht worden . 

Elionomische, kommerciile f1ktor1n IYI 
Prijzen Volgens opgave leverancier. 
LeveringsvoorwHrden Volgens voorwaarden FME. 
Levering Door leverancier: Hapam-Goldbach B.V. 
Levertftd In overleg. 
Leveringsgebied Binnen- en buitenland. 
Gerant.in 2 jaar op materialen. 
Technische service Door eigen servicedienst. Hapam-Goldbach B.V. ver
zorgt verder advies. ontwerp, supervisie en installatie van afbouw en 
inrichting. Uitgebreide technische informatie op aanvraag. 

Referentln (Z) 
Adressen Volgens opgave. Reeds 20 jaar op de Nederlandse markt. 

L600SB L750S U000/750S 

materiaal anhydriet anhydriet en houtvezelplaat 11 houtvezelplaat 11 houtvezelplaat 1 
> houtvezelplaat 11 

staalplaat en aluminiumplaat 
3fmetingen 

en staalplaat en aluminiumplaat en aluminiumpl. 

x b in mm 600x600 600x600 
dikte zonder 

600x600 600x600 750x750 1000X750 

vloerbedekking in mm 36 36.5 38 38,5 38 38 
'loort vloer-
Jedekking 21 1.2.3.4 1.2 
iewicht in N/m 2: 

1,2 1,2.5 2 2 

panelen 170-180 180-200 100 130 160 210 
totaal 480-520 500-540 300 360 .31 .3) 

1 ware persing. 21 "" tapijt. 2 " PVC. 3 " natuursteen tegels. 4 • keramische tegels. 5 -= HPL. 31 afhankelijk stramien dwarsdragers. 
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L600 S 

centraaldoos 
laagspanning 

houtvezelplaat 

signaal 
centraaldoos 

Voorbeeld van mogelijke inbouwapparatuur 

L 600 SB 

Ontwerpdetails in overleg met Hapam-Goldbach B.V. 

1526/01 

kontaktdoos 
type2 

83184 

L600 AB 

LU 

LNU 
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Plafonds, akoestisch 

Korte beschrijving (Cl 
Brandwerende akoestische verlaagde plafondsystemen met dekoratieve 
minerale Acicoustic plafondpanelen. 

Samenstelling (El 
Systeemopbouw Acicoustic plafondpanelen opgenomen in een ophangsys
teem van dragende profielen. 
Zowel zichtbare als verdekte montage mogelijk en beide zijn uit te voeren 
met uitneembare panelen. 
Elementopbouw Panelen met randafwerking BEK & R: in de dikte voorzien 
van een groef zodat ophangprofielen niet zichtbaar zijn (verdekte monta
ge). Door voorzieningen in het ophangsysteem is uitneembaarheid te reali
seren. Panelen met randafwerking RE: rondom voorzien van terugliggen
de randafwerking. waardoor ophangprofielen verzonken in het plafondop
pervlak liggen. Panelen blijven uitneembaar. Panelen met randafwerking 
TE: rechte kanten voor inlegmontage in zichtbaar blijvend ophangsys
teem, panelen blijven eenvoudig uitneembaar. 
F1brik119emethode Panelen vervaardigd volgens nat vervfüingsprocédé. 
Materi■lll Panelen: voornaamste bestanddelen: steenwol, klei en bindmid
del (geen asbest). 
Oppervlaktebehandeling Panelen: deklaag in twee lagen fabrieksmatig opge
bracht. 
Hulpstukken Lichtarmaturen. 

Vorm, afmetingen, gewicht (F) 
Afmetingen (mm) Passen in ophangsystemen met de volgende moduulma
ten: 300 x 300,300 x 1200. 600 x 600,600 x 1200, 300 x 1900, 400 x 
1900. 
Dikte: 15. 17 en 19 mm. 
Afwijkende maten leverbaar. 
Gewicht 15 mm dikke panelen 62 N/m 2 (6,2 kgf/m 2). 

Uiterlijk 
0ppervlaktestruktuur 

(Gl 

Efficient line Travertin, Micropin, Starpin strukturen verkregen 
door oppervlakte-indrukkingen en kleine perforaties. 

Elegance line Regent, Elysee. Concorde oppervlakte voorzien van 
speciaal behandelde dekoratieve glasvliezen. 

Space line Skyline, Polaris, Orion, Triton oppervlaktestruktuur 
verkregen door een samenstelling van groeven, lijnen 
en microperforaties. 

9awline Rawstone (zonder microperforaties); Rawphone 
(met microperforaties) oppervlakte in raufaserstruk
tuur. 

Vuur, explosie (KI 
lrendbaarhtid Niet gemakkelijk ontvlambaar. Zwakke rookontwikkeling. 
/oldoet aan basiseis NEN 3883. 
lrandwerendheid Acicoustic panelen en tegels met een geëigend ophang
systeem van staal: 60-120 minuten volgens NEN 1076 en NEN 3884 (af
hankelijk van type en vloerkonstruktie). 
lerbrandingsprodukten Ontledingsgassen: klasse A2, volgens DIN 4102 
·eil 1. 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (LI 
~estandhtid Niet bestand tegen vocht. 

llermische eigenschappen (Ml 
Warmtegeleldingskoëfficient (À) = 0,049 W/(m·K) (0,042 kcal/m·h·°Cl. 

"lptlsche eigenschappen (N) 
;eflektlevermogen Reflektiefaktor voor wit: 0, 75%. 

Akoestlache eigenschappen (PI 
Geluldsabsorptit Geluidsabsorptie-koëfficienten voor Acicoustic plafonds 
,et TE en RE kanten (voor inlegmontage); voor panelen BEK & R kanten 
,erdekte montage) zijn de waarden aangegeven tussen ( ) . 

• vaarden volgens Acoustical Materials Association, New York.• 
struk- dikte frekwentie (Hz) N.R.C. 11 
••Jur mm 125 250 500 1000 2000 4000 
;raver- 15 0,39 0.40 0.66 0,84 0,84 0,69 0,65-0,75 
n (0.42) (0.48) (0.65) (0,81) (0.82) (0,78) (0, 65-0, 75) 

Micro- 15 0.68 0.50 0,64 0,98 0,75 0,54 0,65-0,75 
pin (0.41) (0,38) (0,66) (0,89) (0,77) (0,60) (0,65-0, 75) 
-tar- 15 0,27 0,29 0,61 0,76 0,62 0.49 0,50-0,60 

in (0,27) (0,29) (0,61) (0,76) (0,62) (0.49) (0,50-0,60) 
N.R.C. • geluidsreduktiekoëfficiënt. 

Geluidsisolatie (dB) Luchtgeluidsisolatie Aciline plafonds; Acitone plafonds 
tussen ( ). (Volgens Acoustical Materials Association, New York.) 

.ruk- dikte frekwentie (Hz) 
1ur mm 125 250 500 1000 2000 4000 AAF 1) STC 2) 

. :aver- 15 27 33 38 46 52 57 42,6 42 
tin (35) (34) (39) (48) (57) (64) (46.6) (42) 
Micro- 15 28 31 35 41 54 53 40,7 37 

n (29) (32) (38) (42) (54} (56) (43) (37) 
:ar- 15 33 33 38 45 59 60 44,9 41 

p•n (33} (33) (38) (45) (59) (60) (44,9} (41) 

apport aanwezig 83/84 

Acoustical Ceilings International B.V. 

1) AAF = Average Attenuation Factor= gemiddelde luchtgeluidsisolatie. 
2) STC = Sound Transmission Class = Klassifikatie geluidsoverdracht. 

Toepasbaarheid, ontwerp (Tl ( 
Toepassingssektor Utiliteitsbouw; woningbouw; nieuw-en vernieuwbouw. 
Bruikbaarheid, funktionHI Bekleding onderzijde vloerkonstrukties en daar 
waar hoge eisen gesteld worden aan geluidsabsorptie, luchtgeluidsisola
tie en brandwerendheid. Niet toepassen in vochtige ruimten. 
Bruikbaarheid, ekonomisch Voor reparatie en inspektie bovenliggende leidin
gen e.a. kunnen de panelen worden uitgenomen. Toepassing van ver
plaatsbare scheidingswanden mogelijk, zonder onderbreking van plafond
konstruktie. 

Verwerkingskenmerken 
Transport Verpakt met beschermend golfkarton in krimpfolie. 
Opslag In droge ruimten. 
Voorbereiding Verwerkingsruimte moet glasdicht en droog zijn. 
Montage Door gespecialiseerde installatiebedrijven. 

Bediening, onderhoud 

(VI 

(WI 
Onderhoud Met zacht borstel mondstuk van een stofzuiger of met vochtige 
spons. 

Ekonomische, kommerciële faktoren (YI 
Prijzén Volgens opgave fabrikant, vakhandel of installatiebedrijf. 
Leveringsvoorwaarden Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements
rechtbank te Groningen. 
Garanties In leveringsvoorwaarden geregeld. 
Levering Door fabrikant en vakhandel. 
Levertijd Uit voorraad. 
Leveringsgebied Europa, Midden-Oosten, Verre Oosten en Afrika. 
Technische service Adviezen betreffende toepassingsmogelijkheden: tech
nische eigenschappen; estetis:che varianten (kleur e.d.); ophangsyste
men. 

Referenties (ZI 
Adressen Volgens opgave fabrikant. 

( 

( 

( 
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Plafonds, verlaagd, roo1terpl1fond1 

Korte btlchrijving (Cl 
NOADPAOFIL metalen roosterplafonds van aluminium of staal in 
meerdere modellen worden geplaatst in een zichtbaar of verdekt op
hangsysteem. 
De roosters worden gemaakt van voorgelakt en gemoffeld aluminium 
of staal. of worden in kleur gespoten. Aluminium roosters tevens in de 
geanodiseerde uitvoering. 
Een groot aantal celmaten (celopeningen) en hoogten zijn leverbaar. 
De roosters worden tevens toegepast als afscherming van inbouwver
lichting. 

Samenstelling (El 
SyltumopbouwVerlaagd plafondsysteem van metalen roosters die zijn 
opgelegd in een ophangsysteem. Het geheel afgehangen aan snelaf
hangers of draadstangen. De roosters kunnen "onzichtbaar" gekop
peld worden tot stroken. Indien boven de roosters verlichtingsarmatu
ren worden geplaatst, wordt het uitgestraalde licht verstrooid. Wand
aansluiting d.m.v. kantprofielen. 
Uitvoering ophangsystemen: zie fig. 1 voor overspanningen. zie pag. 5 
en 6 voor ophangsystemen. 
Materiaal Aluminium of staal. Plafondhangers: verzinkt staal. Veren: 
roestvast staal. 
F1brik1gemethode De roosterelementen worden voorzien van sleuven 
en de aldus gestanste delen worden in een mal in elkaar geperst. 
Oppervlaktebehandeling 
Aluminium: voorgelakt en gemoffeld in kleur, 

gespoten en gemoffeld in kleur. 
geanodiseerd. naturel of in kleur. 

Staal gespoten en gemoffeld in kleur. 
Toebehoren Diverse ophangsystemen. verlichtingsarmaturen. _kantaf
werkingsprofiel. 

Vonn, afmetingen, g-icht 
Vorm III afmetingen Zie tabel op pag. 4. 
Gewicht Aluminium roosterplafond: 3- 6 kg/m2 

Stalen roosterplafond : 8-15 kg/m2 

Uiterlijk 
Oppervfaktestruktuur Roosters: glad. 
Kleur Volgens "AAL" kleurenkaart. 

{F) 

{GI 

Geanodiseerde uitvoering: naturel en in kleurvolgens kleurmonsters. 
Draagprofielen: wit - zwart - naturel. 
Kantprofielen: wit- zwart - naturel. 
Glan1 Eiglans; geanodiseerde uitvoering: hoogglans. 

Vuur, tllplosie (K) 
Brandbaarheid De toegepaste materialen zijn onbrandbaar. 

Energie, overige faktoren (R) 
Duurzaamheid Indien goed gemonteerd en onderhouden. kan de levens
duur van een roosterplafond gelijk zijn aan die van het gebouw waarin 
het wordt toegepast. 

Toepasbaarheid, ontwerp (T) 
Bruikbaarheid, funktioneel Als verlaagd plafond en als afscherming van in
bouwverlichting in de utiliteits- en woningbouw. Bij kleine celopenin
gen is een goede afscherming van bovenliggende installaties mogelijk 
zonder verlies van het beschikbare volume der ruimte. De roosterpla
fonds zijn gemakkelijk demonteerbaar. 
Ontwerpdetails Onderkonstruktie: alle gangbare bouwmaterialen. Kon
struktiehoogte vanaf 70 mm. afhankelijk van roosterhoogte en toe te 
passen ophangsysteem. 
Afstand tussen de draagprofielen ca. 1000-1200 mm. Afstand tussen 
de plafondhangers ca. 1200 mm. 

v-erkingsk111merk111 {V) 
Opslag Droog opslaan, horizontaal op vlakke ondergrond. 
Montage Door plafond-montagebedrijf. Onderdelen deels pasmaken tij
dens de montage. Plafondhangers bevestigen. draagprofielen monte
ren en onder de draad op hoogte stellen. kantprofielen aanbrengen • 

. roosters op of aan de draagprofielen bevestigen. 
Bewerkbaarheid Met eenvoudig handgereedschap o.a. knabbelschaar. 

Bediening, onderhoud (W) 

Onderhoud Roosters schoonmaken met water en synthetisch wasmid
del of wasbenzine. 

Ekonomische, kommerciile faktoren (Y) 
Prijzen en leveri119 Door plafond-montagebedrijven. 
Leveringsgebied Binnen- en buitenland. 
Technische service Door leverancier. Projektvoorbereiding kan plaatsvin
den met medewerking van fabrikant. 

Referenties (Z) 
Adressen Volgens opgave fabrikant. 
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LEVERINGSSCHEMA 
PROFIELEN 

ROOSTERS 

• V) . . v •.\ •·\J 
\/ J/1.j? , \ - ;f-. 
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• • ,,, 
/ ' j 

'{ ; 

. ~ 

OPHANGPROAELEN 

l 
l 

KANTPROAELEN 

L 
~ 

4 

TYPE 

QUADRAT 

RUBIN 

SAPHIR 

BREITSTEG 

2YUNDER 

KRISTALL 

KUBUS 

DREIECK 

BLAD-DECOR 

DECORLUX 

T-24 

T-16 

DRAAGBUIS 

L 

z 

CELMAAT HOOGTE 

mm. mm. 

13-100 13- 50 

13-100 13- 50 

13-100 13- 50 

75-312 40- 80 

156-240 90-118 

50-120 50- 80 

50-120 50- 80 

50-150 20- 50 

75-100-150 150-200 

62,5-125-200 30- 57 

83/84 

MATERIAAL 

ST 

X 

X 

X 

X 

. -

X 

X 

X 

X 

X 

X 

. X 

X 

X 

ALU 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ZIE BLAD 

8.01 

8.02 

8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

8.07 ) 

8.08 

8.10 

8.20 

) 
8.09 

8.09 
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Llftlndustrle 
WOL TER & DROS-EVLI B.V. 
Zulvelstraat 7 
Postbus235 
3900 AE VEENENDAAL 

Tel. 08385-19057 
Telex37186 

Standaard elektrische traktieliften voor personenvervoer 

IIC)lllNALI 
WTIIIKG A • C D 1 - -1100 NO 1800 1800 

NO 800 1100 1- 2100 1800 

NO -1100 1- 2100 2000 - 800 1100 1700 2- 1800 - -1350 1- 2100 2000 

1000 800 1100 2100 2IOO 1-

1000 -1350 1700 2..00 2000 

1000 1100 1900 1..00 2100 2..00 

1290 1100 1HO 1..00 2100 2..00 

1800 1100 1HO 1700 -2..00 

CINTRAAL Ol'ININOI IICHUIFDEUREN 

--E 

NOMINALE 
WTlnKQ A 1 C D 1 - -1100 NO 1800 1800 

NO -1100 1- 2100 1IOO 

NO 900 1100 1..00 2100 1700 

1000 IOO 1100 2100 2IOO 1800 

1000 -1100 2100 2IOO 1800 

1000 1100 1800 1..00 2100 2100 

12111 1100 ,_ 1700 - 2100 

IEDDeHUFTIN 

1800 

2100 

IENZIJDKI OPENENDE TELESCOOP 
ICHUll'DIURIN 

NOMINALE 
IHILHEIO F Q H 

o.u 111/1 

1.000l/1 

1.IDOl/1 1700 -

IEDOENLl'TIN 

0.UOl/1 1500 -~ 
I.OOOl/1 IIOO 4200 2200 

1.I0Ol/1 1700 4400 2..00 

Liften 

SfB 

1 (66) ■ X ■ 

~ nlvo3 

PDBNr. 

Uitgave 
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Liften Wolter & Dros· EVU B.V. 

:::Ko~rt.::•:.;besc=~h::.n,.,lv:.:.:in.,.9,.._ _________________ _,(=CI Vuur, explosie (KI 
Standaard elektrische traktieliften met centraal of eenzijdig telesco
pisch openende schuifdeuren of eenzijdig openende teleskoopschuif
deuren voor personenvervoer in gebouwen. Afwijkende nominale las
ten. snelheden en deurafmetingen zijn mogelijk. 

Samenstelling (El 
Systeemopbouw Standaard uitvoeringen zoveel mogelijk overeenkom
stig de internationale ISO-normen. 
Elementopbouw 
Machinekamer: Mitsubishi liftmachine kompleet met motor, geplaatst 
recht boven de schacht op door bouwer te voorziene fundatie. Machi
neplaatsing beneden of boven naast de schacht is met enige beperkin
gen mogelijk in overleg met fabrikant. 
Aandrijving: wordt afhankelijk van verlangde komfort en gewenste 
snelheid gerealiseerd door draaistroom motor met 2-snelheden of kon
tinueregeling, voor hogere snelheden met gelijkstroommotor in Ward
Leonard schakeling. 
Besturing: kan worden aangepast aan gebruiksdoel en omstandighe
den. variërend van eenvoudige konventionele drukknopbesturing tot 
de meest geavai:iceerde elektronische groepen-verzamelbesturing. 
Signalering: aangepast aan de besturingsvorm; met speciale wensen 
kan rekening woraen gehouden. 
Schacht: bouwkundig te voorzien of door fabrikant uit te voeren in pro
fiel- en plaatstaal. eventueel met glasbezetting. 
Kooi: afmetingen afgestemd op de nominale last. overeenkomstig de 
veiligheidsvoorschriften (Liftinstituutl. 
Kooi- en schachtdeuren: afhankelijk van het gebruiksdoel in verschil
lende kwaliteitsnivo's: 
beveiliging d.m.v. fotocel. terugloopkontakt. beweegbare veiligheids
lijst. elektronische of ultrasone detektor. 
Wormkast: gietijzer; wormas: hoogwaardig staal; wormwielkrans: 
fosforbrons; traktieschijf: meehanite gietijzer; nastelbare wentella
gers. 
Motor: dynamisch uitgebalanceerd. rechtstreeks gekoppeld aan 
wormas. Bij druk gebruikte installaties wordt de motor voorzien van 
geforceerde ventilatie. 
Schakelapparatuur: ondergebracht in geheel gesloten plaatstalen kas• 
ten. 
Kooi: stabiel en vormvast gekonstrueerd stalen ophangframe met vei
ligheidsvanginrichting en leidsloffen waarvan de bovenste zijn voor
zien van automatische smering. 
Wanden en plafond veelal bekleed met hard PVC panelen op houten 
onderlaag. plafond met ingebouwde TL-verlichting. vloerframe samen
gesteld uit zware walsprofielen waarop houten dekvloer. 
Kooi- en schachtdeuren: deurpanelen in vlakke gestrekte staalplaat 
zonder kijkvenster. afgehangen aan rail, met nastelbare tegendrukrol
len. dorpelprofiel van geëxtrudeerd aluminium waarin deurvleugels 
d.m.v. eenvoudig te verwisselen kunststof glijblokjes worden geleid. 
Deuren voorzien van mechanische vergrendeling met elektrische kon
trole. 
Draagkabels: uitgevoerd met minimaal 18-voudige breukveiligheid in 
Warrington Seale-konstruktie. 
Geleiders: met verdikte speciaal bewerkte loopvlakken. De samen
stellende delen passen met messing en groef in elkaar ter bevordering 
van een rustige loop. 
Tegengewicht: profielstalen frame met ballastblokken, uitgebalan
ceerd op kooigewicht plus 50% van de nominale last. 
Verdere apparatuur: overeenkomstig de geoffreerde omvang. 
Materiaal Zie Elementopbouw. 
Oppervlektebehandellng Na ontroesten en ontvetten behandeld met zink
chromaatprimer of standaard grondverf. 
Kooibekleding: wanden en plafond hard PVC, vloer Mipolam volgens 
standaard kleursysteem. 
Afwerklijsten: geanodiseerd aluminium, dagstukken: geborsteld 
roestvast staal. 
Schacht• en kooideuren: grijze grondverf. 
Tableaus: naturel geanodiseerd aluminium. 
Bijzondere afwerking: bijvoorbeeld roestvast staal of anodiseren in 
kleur, in overleg mogelijk. 
Hulpstukken Noodverlichting. mechanische ventilatie, intercom, etc. te
';ien meerprijs leverbaar. 
Acc:euolre1 Leuning, zitbank. spiegel, asbak (tegen meerprijs lever• 
baar). 

Vorm, afmetingen, gewicht 
Vorm Overeenkomstig tekening aan voorzijde. 
Afmetingen ·overeenkomstig tekening aan voorzijde. 
Gewic:ht Wordt aangegeven op de tekeningen t.b.v. de bouw. 

Jherlllk 
Cleur Kleurkaarten voor standaarduitvoering: op aanvraag. 

(F) 

IG) 
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Brandbearheid Niet-brandbare bedieningselementen tegen meerprijs 
leverbaar. 
Gedrag bij brand Uitvoering met brandweerschakeling is mogelijk. 
Explosie Speciale uitvoeringen voor opstelling in explosie-gevaarlijke 
omgeving zijn leverbaar. 

Akoeltische eigenschappen (PI 
Geluidsproduktie Aandrijving voorzien van trillingdempers: trillingvrij en 
geruisarm. 

Energie, overige faktoren (R) 
Dynamische eigenschappen Nominale last: niet-standaard tot 200 kN; 
hef snelheid: niet-standaard tot 10 mis. 
Aansluitwaarden Aansluitspanning: 380 V. 50 Hz, (3 fasen. nul, aarde). 
Energieverbruik Afhankelijk van nominale last. hefsnelheid en gebruiks
frekwentie. 

Toepasbaarheid. ontwerp m 
Brulkbelrheld, funktlonNI Vertikaal transport van personen en goederen. 
Toepassingssektor: zie tabellen voorzijde. Verdere toepassing in over
leg met fabrikant. 
Brulkbelrheld, voorschriften Voldoen aan de geldende veiligheidsvoor
schriften. Oplevering met Certifikaat van Goedkeuring van Liftinsti
tuut, desgewenst met Garantiecertifikaat van Liftenvereniging. 

Verweridngskenmerken (VJ 
Transport Tot op het werk door fabrikant; op het werk is transporthulp 
(bouwkraan) nodig voor inbrengen zware en volumineuze delen. 
Aanvoerdata in overleg met aannemer vast te stellen. 
Opslag Voor zover nodig in droge afgesloten ruimte, door de aannemer 
ter beschikking te stellen. 
Voorbereiding Door fabrikant worden tekeningen verstrekt met opgave 
van alle door de aannemer voor de aanvang van de montagewerkzaam
heden te treffen voorzieningen. 
Montage Aanvang in overleg met aannemer. 
Mon_tagetijd In overleg met fabrikant. 

Bediening, onderhoud {WJ 

Bediening Door middel van drukknopelementen op de stopplaatsen en 
in de kooi, bijzondere uitvoeringen voor gehandicapten zijn leverbaar. 
Onderhoud Op basis van overeenkomst voor uitgebreid of all-in onder
houd. dan wel eenvoudige smeerovereenkomst. 
Reparatie Worden uitgevoerd door eigen service-<>rganisatie met cen
trale koördinatie en regionale vestigingen. 
Servicemonteurs zijn kontinu bereikbaar. 
Veiligheid Overeenkomstig eisen van het Liftinstituut; na inbedrijfstel
ling wordt de lift periodiek gekeurd door het N.1.V.L. 

Ekonomische, kommerciële faktoren (Y) 
Prijzen Afhankelijk van leveringsomvang volgens aanbieding fabrikant. 
Leveringsvoorwaarden Overeenkomstig Algemene Leveringsvoorwaar
den lnstallerende Bedrijven (ALIBI. voor zover niet anders overeenge
komen. 
Levering Franko werk, bedrijfsvaardig gemonteerd. 
Levertijd In overleg met fabrikant. 
Leveringsgebied Europa; incidenteel buiten Europa. 
Garanties Een jaar na inbedrijfstelling mits onderhouden door fabrikant. 
Technische service Vanuit steunpunten over het gehele leveringsgebied 
verspreid. 

Referenties (ZI 
Adr11Hn Volgens opgave fabrikant. 
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Vloer111, plutvfoeren, beton 

Korte beschrijving (Cl 
Dato plaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren 
voor woning- en utiliteitsbouw. in het algemeen in alle objekten met 
serie-effekten. 

Sam111stelllng (El 
SystHmopbouwVrijdragende vloeren samengesteld uit een geprefabri
ceerde voorgespannen kanalenplaat. Sparingen kunnen fabrieksmatig 
in de plaat worden opgenomen. De vloerplaten kunnen ook met inge
storte centraaldozen worden geleverd, die via leidingen in de afwerk
laag met elkaar worden verbonden. Vloerplaten verkrijgbaar in 5 typen. 
A 120, A 150. A 180. B 180 met elementdikten van respektievelijk 
120. 150 en 180 mm. Overspanningen tot ca. 6500 mm mogelijk. Voor 
daken maximale overspanning 45 x de dikte van de vloer. 
Elementopbouw Betonnen plaat met voorspanwapening (boven- en on
derwapening) en in de langsrichting kanalen. De platen worden in stan
daarduitvoering met een gladde onderzijde geleverd. Voor woning
scheidende vloeren is een afwerklaag (zand-cement-specie) met een 
dikte va.n minimaal 30 mm vereist. 
Materiaal Plaat: mechanisch verdicht fijnkorrelig grindbeton, kwaliteit 
B 52.5 met voorspanstaal FeP 1670, afstand van de staven van de 
hoofdwapening maximaal 300 mm. Voegvulling: zand-cement-specie. 
Fabrikagemethodt Fabrieksmatig op lange banen met een horizontale 
glijmachine volgens het z.g. langebanksysteem. Na voldoende verhar
ding worden de platen op lengte gezaagd. 
Toebehoren Pasplaat breed vanaf 300 mm oplopend met 100 mm (in 3 
dikten). Raveelijzers (thermisch verzinkt of zinkcompound). 
1-fulpstukken Hijsklemmen (te huur of te koop bij fabrikant). 

iorm, afmetingen, gewicht 
Vorm Zie voorzijde. 
Afmetingen, gewicht 
.ype hoogte breedte aantal gewicht* 

mm mm kanalen kN/m2 

~ 120 100 1200 11 2.05 
A 150 150 1200 11 2,6 
A 180 180 1200 11 2,95 
3 180 180 1200 11 3,95 

(FI 

' inclusief vulling (3,6 tot 7.5 1/m: afhankelijk van plaatdikte). Toleran
,ies: lengte+ of -20 rom. breedte +O tot -6 mm. dikte+ of -5 mm. 
Maatkoördinatie: modulair; raster 3 M. 

Jiterlijk (Gl 
Jppervlaktestruktuur Onderzijde glad. direkt geschikt voor spuitwerk, 
sand paint, o.i.d. 
Kleur Grijs. 

~echanische eigenschappen (JI 
. 'roduktsierkte Lijnlasten met een gewicht van maximaal 3 kN/m' mo
gen als een gelijkmatig verdeelde belasting in rekening gebracht wor
den. Puntlasten in raveelkonstrukties tot 6 kN (zonder dwarswape-
1ing). Bij grotere puntlasten is ter plaatse dwarswapening vereist. 
Jlateriaalsterkte Beton- en staalkwaliteiten volgens VB 1974 (zie Mate

riaal). 

Vuur, explosie (KI 
lr1ndb11rheid Onbrandbaar volgens NEN 3881. 
lrandwerendheid Afhankelijk van plaattype en berekening van 30 tot 90 

minuten. 

nermische eigenschappen (M) 
ieleiding Warmteweerstand R volgens NEN 1068 in m 2·K/W: 

afwerk- type type type 
laag 1-20 150 180 

vloeren waarboven zich de buiten
JCht bevindt en waaronder woon-
u1mten zijn gelegen excl. 

vloeren boven buitenlucht of boven 
niet verwarmde en vaak openstaande 
-:.iimten excl. 
,loeren die een scheiding vormen 
Jssen een woning en een trappen-

huis e.d. excl. 
vloeren boven kelders en kruipruimten excl. 
,oningscheidende vloeren incl. 

0,13 

0, 15 

0, 15 
0,15 
0,16 

0, 16 

0,18 

0, 18 
0,18 
0.19 

0.17 

0,20 

0,20 
0,20 
0.21 

koestische eigenschappen (PI 
Luchtgeluidsisolatie, kontaktgeluidslsolatie Toepassing afstemmen op aan
w1jz1ngen volgens NPR 5070. 

oepub11rheid, ontwerp (Tl 
c,rulkb11rheid, funktloneel Als vrijdragende beganegrond-, verdiepings-, 
dak- of won1ngscheidende vloer 1n woning- en u!lliteitsbouw. Over
-oanningen tot ca. 6,5 m. 
rulkb11rheid, voorschriften KOMO-attesten 20091-20092. 

VBI verkoop mutsc:lleppij b.v. 

Ontwerpdetails De platen toe te passen als liggers op 2 of 3 steunpun
ten. Opleglengte op metselwerk: 100 mm, op staal en beton: 80 mm. 
Trapgaten kunnen middels raveelijzers en vulstukken worden gereali
seerd. Elektriciteitsdozen kunnen in de platen worden ingestort. Lei
dingen worden in de afwerklaag opgenomen. Bij woningscheidende 
en woningbegrenzende wanden dienen de kanalen in de platen afge
dicht te worden met minerale wol of zand-cement-specie. 
Overspanningen h.o.h. bouwmuur eenbeukige woningen en utiliteits
bouw tot ca. 6,5 m. Voor daken kan deze overspanning maximaal 45 x 
de dikte van de vloer bedragen. 
Geen bijlegijzer voor beganegrondvloeren; voor verdiepingsvloeren 
kan in bepaalde gevallen 0,2 kg ijzer per mz nodig zijn. 
Geen montagejukken en geen bekisting; voor trapgaten kan bij toepas
sing van een overstek een tijdelijk steljuk gewenst zijn. Geen extra wa
pening bij ankerloze spouwmuren. 
Voegvulling: 3,6 tot 7.5 1 per m'. afhankelijk van elementdikte. 

Verwerkingskenmerken (VJ 
Transport Door fabrikant. per vrachtauto, op stapelhouten. 
Opslag Op stabiele ondergrond. zodanig dat de platen niet scheluw kun
nen zakken. met de stapelhouten loodrecht boven elkaar. 
Voorbereiding Oplegvlakken waar nodig vlak en schoon afwerken. 
Verwerking Bij onvoldoende vlakheid van de oplegging (vooral bij 3 op
legpunten) de platen in specie vlijen en de hoeken van de naast elkaar 
liggende elementen op een staafje ijzer van ca. 200 mm 0 8 mm leg
gen, zodat onderkanten platen op gelijke hoogte komen. Hijsen. laten 
zakken en neerleggen dient zonder schokken of stoten plaats te vin
den. Bij het leggen laadschema aanhouden. Eerste element op juiste 
plaats leggen en zo nodig met stootijzers bijschiften, daarna volgende 
element, bijschiften. etc. Toleranties in dikten. opleggingen en door
buigingen korrigeren. zodat onderzijden zoveel mogelijk op gelijke 
hoogte komen. Vóór het vullen van de voegen: 
. kontroleren of elementen volgens tekening zijn gelegd, 

kanalen bij de spouwmuren dichtzetten. 
. zakeinden (wandelstokken) voor elektra aanbrengen, 
. voegen en opleggingen goed met water nat maken, 
. voegen en opleggingen met een droge zand-cement-specie vullen 
en goed aanstampen. 
De elementen niet belasten zolang voegvullingen niet zijn verhard. 
Afwerking Wanneer de specie na het vullen van de voegen is aangetrok
ken. met een bezem de onderzijden van de elementen bij de V-naden 
goed schoonmaken en mogelijke lekspecie verwijderen. 

Ekonomische, kommerciile faktoren (YI 
Prijzen Volgens opgave fabrikant. 
Levering Door fabrikant. franko werk, gelost naast de wagen. Bij aan
voer tijdens werktijd één man loshulp ter beschikking stellen, na werk
tijd losplaats duidelijk aangeven. 
Levertijd 7 tot 8 weken . 
Leveringsgebied Nederland. 
Garanties Volgens KOMO-attest. 
Technische service Technische adviseurs van de fabrikant staan ter be
schikking voor het geven van adviezen en inlichtingen bij voorbereiding 
en uitvoering. Tekeningen en statische berekeningen worden voor 
ieder projekt vervaardigd en ter beschikking gesteld van Bouw-en Wo
ningtoezicht. 

Referenties (Z) 
Adressen Volgens opgave fabrikant. 
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Dakelementen 

Korte beschrijving (Cl 
Unidek• sandwichelementen zijn dakelementen samengesteld uit 
een kem van brandvertragend gemodificeerd polystyreen hardschuim 
(20 kg/ml) volgens NEN 7043. met aan beide zijden een melamine ge
bonden spaanplaatbekleding. in een uitvoering als dragend en isole
rend dakelement voor pannen- en leiendaken. 
Ook leverbaar met aan beide zijden phenol verlijmde multiplexbekle
ding. 

Samenstelling (El 
Systeemopbouw Unidek sandwichelementen in 3 typen met verschillen
de warmteweerstanden R, voor pannen- en leiendaken 
type dikte schuim overspanning, maximaal R, 

mm mm m2·K/I/V 
140/140 M 50 1400 1.72 
180/180 M 70 1800 2.29 
200/200 M 90 2000 2.86 
Verbinding der elementen aan de langszijden door middel van spon
ning; de langsnaden afdichten met Unidek montageschuim. 
Elementopbouw 140-180-200: kern van PS-hardschuim aan beide zijden 
bekleed met melamine gebonden spaanplaat (type V 100 G). Alle typen 
voorzien van 2 tengels (20 x 30 mm) h.o.h. 500 mm. 
140 M-180 M-200 M: kern van PS-hardschuim aan beide zijden be
kleed met phenol verlijmde multiplexplaten. M-typen voorzien van 3 
tengels (20 x 30 mm) h.o.h. 500 mm. 
Dakelementen aan de onderzijde voorzien van ingelijmde gootlat. 
Materiaal Polystyreen hardschuim, volumieke massa: 20 kg/ml. Voor 
dikte schuim zie Systeemopbouw. 
Spaanplaat (140-180-200): water- en kookvast verlijmd met melamine
hars. schimmelwerend, volumieke massa 750 kg/ml, dik 4 mm. 
Multiplex (140 M-180 M-200 M): Fins vuren. Ext. l verlijmd (water-en 
kookvast phenol verlijmd). dik 4 mm. 
Toebehoren Voor de 140 typen: •gefosfateerde stalen draadnagels 
120 x 3,8 met volgplaatjes 45 x 45 mm; voorde 180typen: draadna
gels 140 x 3.8 met volgplaatjes 45 x 45 mm; voor de 200 typen: 
draadnagels 160 x 3,8 met volgplaatjes 45 x 45 mm. 
Zelfklevend alu-band voor afdichting van de dwarsnaden tussen de ele
menten. 
Unidek PU-montageschuim voor de afdichting van de langsnaden. 

Vorm, afmetingen, gewicht 
Vorm Rechthoekige vlakke platen. Zie voorzijde. 
\fmetlngen 
:ype elementdikte 

mm 

140/140 M 58 
180/180 M 78 
200/200 M 98 

overspanning 
maximaal 
mm 

1400 
1800 
2000 

8reedte: 1015 mm. werkend 1000 mm. 

(FI 

.engte vanaf 3000 mm oplopend met 500 mm tot en met 8000 mm; 

.1-typen van 2440 t.m. 8000 mm. 
Afwijkende lengte mogelijk bij afname van 400 m2per lengte. 
Gewicht 140/180/200: ca. 85 N/m2. 
1 40 M/180 M/200 M: ca. 60 N/m2. 

literlijk 
Oppervlaktestruktuur Spaanplaat: glad; multiplex: geschuurd. 
Kleur Spaanplaat: groen; multiplex: naturel. 

(Gl 

techanischt eigenschappen (JI 
. roduktstarkte Toelaatbare belasting: de elementen voldoen aan de 
eisen t.a.v. sterkte en stijfheid volgens de voorlopige Richtlijnen Dak
nlaten 1964. 

uur. explosie 
isr1ndb11rheid Brandbaar volgens NEN 3881. 
Br1ndvoortpl1ntlng PS-schuim: klasse 2 volgens NEN 3883. 

:asaen, vloeistoffen, veste stoffen 

(KI 

(L) 
dfuale Waterdampdoorlatendheid: met aluminium-PE laminaat uit

voering. dampdicht aan onderzijde. 
Bestandheid Bestand tegen invloeden van voc:ht en schimmels. 

11rmi1che eigenschappen (Ml 
_,leiding Wàrmteweerstand (A,) 1n m2·K/I/V: 
type R, 
140/140 M 1,72 

30/180 M 2.29 
)0/200 M 2,86 

Op naden geen koudebruggen. 

Unidek Bouwelementen B.V. 

Toepasbaarheid. ontwerp (Tl 
Bruikbaarheid, funktioneel Dakelement voor de bedekking met pannen en 
leien van hellende daken in de woning- en utiliteitsbouw. 
Bruikbaarheid, ekonomisch Door snellere montage t.o. v. traditioneel dak
beschot. kostenbesparend. Beschadiging isolatie niet mogelijk. Geen 
koudebruggen op de naden. 
Bruikbaarheid, voorschriften 
dakelement type KOMO-attest nr. 
1~ 1~-02 
180 202-01 
Ontwerpdetails De gordingafstand voor de typen 140 (M). 180 (M) en 
200 (M) mag niet meer dan 1400 resp. 1800 en 2000 mm h.o.h. bedra
gen. 
Alle kopse naden tussen de afzonderlijke elementen moeten worden 
ondersteund. Alle kopse naden afdichten met zelfklevend alu-band. al
le langsnaden afdichten met Unidek montageschuim. 
Elk element moet op elke ondersteuning met een opleglengte van mi
nimaal 30 mm worden bevestigd met tenminste 5 of 7 (M-typen) ge
fosfateerde stalen draadnagels. 
Van deze draadnagels wordt er door elke tengel een draadnagel gespij
kerd; vervolgens een met een volgplaatje tussen de tengels en een 
aan weerszijden van de langsnaden op een afstand van ± 50 mm hier
van. 
Bij steile daken. open gebouwen e.d. moeten nadere voorzieningen 
worden getroffen t.a.v. de bevestiging. 
Elk element dat niet aan beide langskanten aansluit tegen een neven
liggend element moet ter plaatse van de vrijliggende langskant worden 
ondersteund door een rib van voldoende sterkte en daarop worden be
vestigd met draadnagels ca. 200 mm h.o.h., dit geldt eveneens voor 
kanten rondom dakboorbrekingen, waarbij altijd een raveling moet 
worden aangebracht. 
Bij dakoverstekken aan de gooteinden, bij kopgevels en t.p.v. open 
spouwmuren. onderzijde van de elementen beschermen tegen vocht
indringing, zoals schilderen. bitumineren of betimmeren. Het dakover
stek bedraagt maximaal 300 mm. 
De panlatten (min. 25 x 40 mm) bij elke kruising met een lat van een 
element hierop bevestigen met een draadnagel minimaal 50 rnm lang. 
Paselementen minimaal 300 mm breed toepassen mits de langskan
ten: 
. ook bij aansluiting op een nevenliggend element worden onder
steund door een rib van voldoende sterkte; 
. worden voorzien van een lat ter bevestiging van de panlatten; 
. worden afgewerkt met een sponningdetail indien dit aansluit tegen 
een nevenliggend element. 

v-erkingskenmerken (VI 
Transport Door fabrikant. 
Opslag Droog opslaan, vrij van eventueel vochtige vloer. 
Montage Elementen van links naar rechts met de lengterichting lood
recht op de ondersteuningen aanbrengen (tengels aan de bovenzijde). 
stevig tegen elkaar drukken en vastnagelen. 
Na verwerking dak zo spoedig mogelijk voorzien van dakpannen. In 
ieder geval passende maatregelen treffen om de elementen tegen 
neecslag te beschermen. 
Bewerkb11rheid Te zagen met hand- en cirkelzaag. 
Bncherming Een regenbui zal de kwaliteit van de dakplaten niet aantas
ten. 

Bediening, onderhoud 
Onderhoud Geen. 

Ekonomlsche, kommerciile faktoren 
Prijzen Volgens opgave fabrikant. 
Leverlngsvoorw11rdtn Volgens opgave fabrikant. 
Levering Door fabrikant. ca. 50 dealers. 
Levertijd Volgens opgave fabrikant. 
Leveringsgebied E.E.G -landen. 

Referenties 
Adreaaen Volgens opgave fabrikant. 

(W) 

(Yl 

(Zl 
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Plafonds, ûoestlsch 

Korte beschrijving (Cl 
O..ntisone, kanalenspaanplaten afgewerkt met fineer. Kanalen aan de 
zichtzijde in de lengte opengezaagd, waardoor deze een geluidabsor
berende werking krijgen. Platen bestemd voor dekoratieve en akoes
:ische plafond- en wandbekleding. 

Samenstelling (El 
Elementopbouw Kanalenspaanplaat met in doorsnede ronde, evenwijdig 
lopende kanalen en aan zichtzijde voorzien van verschillende fineer
;oorten, aan de achterzijde van okoumé fineer. 
:Ik kanaal, of om en om. aan de zichtzijde in de lengte opengezaagd. 
één langszijde voorzien van aanslagrand. 
Materiaal Spaanplaat: Europees loof- en naaldhout. Fineer. achterzijde: 
')koumé; zichtzijde: limba, okoumé, regina mahonie, eiken, essen, 
Nengé, teak; niet-standaard: afrormosia, makoré, zebrano, oregon-pi
,e. noten, ahorn en sapeli mahonie. 

Fabribgemethode Spaanplaat geêxtrudeerd volgens het Kreibaum-sy
steem. Aan beide zijden fineerlaag onder druk gelijmd. Na het openza
~en van_de kanalen wordt het in zicht komende vlak geschuurd. 

/onn, afmetingen, gewicht (F) 
Vorm Zie voorzijde. 
Afmetingen (mm) Lengte: 2950. Breedte: 594 (inklusief aanslagrand). 
)ikte: 32. Diameter kanalen 18. Breedte zaagsnede 4, h.o.h. 27 of 54. 
3reedte dammen 23 of 50. 
foleranties: lengte +3; breedte +0,2 en dikte- +0.3. 

Gewicht Ca. 130 N/m2• 

Jiterlijk (GI 
)ppen,laktestruktuur Glad. onderbroken door in de lengterichting lopen

de sleuven. 
Kleur Afhankelijk van fineersoort. 
';lans Afhankelijk van bewerkingen. 

luur, explosie (K) 
Brandbaarheid Brandbaar. 
Brandvoortplanting Klasse 2. (Ylamuitbreiding: klasse 1; vlamoverslag: 
:lasse 2; TNO rapport nr. BV 74-80 d.d. 74.12.04). 
lookgetal (Al Vergelijkbaar met gebruikelijke houtsoorten. 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (LI 
Bestandheid Niet tegen vocht bestand. 

,koestlsche eigenschappen (PI 
ûeluidsabsorptie Geluidsabsorptiekoëfficiênt (al •. (zaagsneden h.o.h. 
27 mm): 0.4 (150-300 Hz) en 0,98 (1000-2000 Hz). rapport bureau 
0 eutz nr. AM 906-AA 22. 

'oepasbaarheicl, ontwerp m 
Toepuslngssektor Kantoren, sporthallen, bowlingbanen, banken, zalen, 
bioskopen en computerruimten. 
-iruikbaarheicl, funktioneel Dekoratieve en akoestische plafond- en wand
iekleding. 
lntwerpdetails De platen mogen niet in vochtige ruimten worden toege

past. 

'erwerkingskenmerken M 
·ransport Door expediteur. Platen liggend vervoeren. 

Jpslag Liggend. vrij van de muur, opslaan in glasdichte droge ruimte op 
vlakke ondergrond. Onderste plaat op latten, bovenste plaat met ach
•erzijde boven, stapelen. Stapels afdekken. 
'oorbereiding Ruimten dienen glasdicht, en vloeren en wanden dienen 
fgewerkt te zijn. Voor verlaagde plafonds en wanden: Roosterwerk 

van regels voor de langsnaden h.o.h. 594 mm, dwarslatten h.o.h. max. 
600 mm. · 
-,ontage Bevestiging: met nagels, nieten of lijm op regelwerk. 
'ierkante plafondplaten ook te monteren in schaakbordmotief . 
. fwerldng Onderlinge hoekaansluitingen met hoeklijsten. niet in ver

stek; aansluitingen op vloeren met plinten, plafondnaden met pla
fond(afdek)lijsten. 
-•rkbaarheid Met houtbewerkingsgereedschap. 

ediening, onderhoud 
Onderhoud Geen. 

konomlsche, kommerciële faktoren 
rijzen Volg~ns opgave fabrikant. 

LeveringsvoorwHrden Verkoopvoorwaarden volgens leverancier. 
Levering Franko werk, per 4 stuks verpakt in doos. 
· tvertljd Op afroep. 
everingsgebled Europa. Midden-Oosten. 
tchnlsche Service Eigen servicedienst. 

Referenties 
dressen Volgens opgave fabrikant. 
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Dakbedekkingen, geprofileerde platen, asbestcement 

Etemlt B.V. 
Nwe. Doelenstr. 20 - 22 
Postbus 2161 
1000 CD AMSTERDAM 

Eternit Opticolor golfplaten en Gallia platen 

ij: 

1"'1 ro 1 "' 1 -
~j pp ! PO ! PP • 1M---+-JalL...t-'.~ 
l tOao . , ~ 

1 .Profiel no. 76 2.Profiel no. 5 

Tel. 020-263711 

Nok zadeldak 

Onderaansluiting 
dakkapel 

Dakvoet 

Hoekkeper 

1. Optlcolor goffplaav 
Galliaplaat 

2. Dakelement 
3. 8-onderstuk 
4. S-windveerstuk 
5. Vlakke Eternit plaat 
6. K-noksluk 
7. G•ventllatienokstuk 
9. Knikstuk 

10. Bovenstuk 
11.Glaswol 
12. lnternit plaat 

SfB 

1 (47) 1 N 

I\ID 
PDBNr. 

Uitgave 

Nok zadeldak 

1 

nivo 3 

1125/02 
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(t.p.v. ventilatiedoorfaat) 

Bovenaansluiting op plat dak 

Dakzijkant 

Overgang 
dak-gevel 

14. 2-nokstuk 
17. Afdichtingsmassa 
18. Hoekkeperstuk 
22. Loodslabbe 

Schaaf 1:20 



Dakbedekkingen, geprofileerde platen, asbestcement 

me beschrijving (Cl 
_ pticolor golfplaten profiel 76. profiel 5 en Gallia platen zijn asbestce
ment golfplaten. met hulpstukken voor toepassing als dakbedekking 
oo hellende daken. 

1menstellln9 IEi 
"fstHmopbouw Opticolor golfplaten overlappen elkaar in lengte- en 
breedterichting en zijn met de lengte-richting haaks op gordingen of 
1->tten aangebracht. Gallia platen uitsluitend op latten. 

ementopbouw Symmetische golfplaten met bijbehorende hulpstuk-
!n. 

üpticolor golfplaat 
. profiel 76 

profiel 5 
allia platen 
1teriul Asbestcement. 

golfbreedte (mm) 
177 
130 
177 

golfhoogte (mm) 
51 
30 
51 

Oppervlaktebehandeling De in het zicht komende zijde is voorzien van 
een gekleurde laag op basis van acrylaten; naturel-lichtgrijze platen al 

in niet van een transparante laag. 
,ebehoren Bevestigingsmiddelen. afdichtingsmiddelen. 

.. ..ilpstullken Nokstukken; ventilatienokken; knikstuk; bovenstuk; on
derstukken; windveerstukken; topgevelstukken; doorvoerstukken; 
nlaat met ventilatie-opening. 

:obalit en plexiglas platen (geprofileerde platen van glasvezelpolyes
r en polymethylmethacrylaat). 

Vorm, afmetingen, gewicht (FI 
" .rm Geprofileerde plaat, dwarsdoorsnede gevormd door nagenoeg 

1usoïde golven. 
11etingen, gewicht 

. Opticolor golfplaat 
- profiel 76: plaatbreedte 1097 mm (werkend 1050 mm). dikte 6 mm, 

wicht ca. 150 N/m2• • 

Jrofiel 5: plaatbreedte 1000 mm (werkend 910 mm). dikte 6 mm, 
"'_wicht ca. 120 N/m2• 

. Gallia platen: plaatbreedte 1097 (werkend 1050). dikte 6 mm, ge
wicht ca. 150 N/ml. 

ngtematen niet gekantrecht (gekantrecht ca. 50 mm korter): 
)pticolor golfplaten: 1220, 1525, 1830, 2135, 2440. 3050 mm. 

uällia platen: 610 mm. 
Toleranties: in mm. haaksheid mm/m 
-•,ten 

1gte 
i 

-10 

breedte dikte 
+10 +vrij 
-5 -0,5 

haaksheid 
5 

hulpstukken 
lengte breedte 
+10 +10 
-10 -10 

dikte 
+vrij 
-1 

'"•eriijk (G) 
pervlaktestrulrtuurVoorzijde: nagenoeg glad; achterzijde: wafelstruk

.. Jr. 
Kleur 329 donkerbruin. 512 grijsgroen. 153 antracietzwart. 819 donker
arijs, 251 baksteenrood, 302 naturel-lichtgrijs, 303 transparant-licht-

js. 

.. .• chanische eigenschappen (J) 
Produktsterlrte Weerstandsmoment: W = 81·108 m 3. 

~•·teriulsterlrte Buigtreksterkte: ~ = 1,6·10' Pa; elasticiteitsmodulus: 
= 1,5·1010 Pa. 

;vuur, explosie (KI 
Brandb11rheid Onbrandbaar, vlgs. NEN 3881. 
1 ndwerendheid Afhankelijk van konstruktie: 90 minuten.• 

i 11en, vloeistoffen, veste stoffen (LI 
Waterdichtheid Voldoen aan eisen gesteld in NEN 7004. 
Regendichtheid: 
1 çhelling 5°-15°. profiel 76: H golfoverlap; lengte-overlap afdichten 
, t Prestik afdichtingssnoer; 
u ..... helling 15°-20°, profiel 5 en profiel 76: lengte-overlap afdichten met 
Prestik afdichtingssnoer; 
r'·':helling 20", Gallia platen. 
1 ihtopname Waterabsorptie 25% van het drooggewicht. 
1 anderingen Lineaire uitzettingskoëfficiênt t.g.v. vocht (luchtdroog
verzadigd): 2,5 mm/m. 
Bestandheid Onaantastbaar voor insekten, bakteriën en schimmels. 

~ rmische eigenschappen 
l ;ttting Lineaire uitzettingskoêfficiënt: a = 9-10-eK- 1• 

Geleiding Warmtegeleidingskoêfficiënt: ). • 0.37 W/(m·K). 
Bestandheid -30 •c tot +300 •c (geleidelijk en gelijkmatig). 

(Ml 

! rgie, overige faktoren IR) 
l\,a,eri11lverbruik Aantal bevestigingen per plaat: dakvlak 2; dakzijkant 
en dakvoet 3; tussenondersteuningen: 1. 

Eternit B.V. 

Netto aantal platen per m1 dakvlak: 
lengte-overlap plaatlengte (mm) 
(mm) 610 1220 1525 1830 2135 2440 3050 

200 profiel 76 0,932 0,717 0,583 0,491 0.424 0,334 
profiel 5 1,078 0,826 0,676 0,568 0,490 0,386 

140 profiel 76 0,880 0,685 0,562 0.477 0.413 0,327 
profiel 5 1,020 0,794 0,649 0,552 0,478 0,377 
Gallia platen 2.026-

Duurzaamheid 30 jaar gegarandeerd. 

Toepasbaarheid, ontwerp (Tl 
Bruikburheid, funktioneel Toepassingssektor: Utiliteitsbouw. agrarische 
bedrijfsgebouwen en woningbouw. Gallia platen: woningbouw. Mini
male dakhelling: Opticolor golfplaten profiel 76 met H golfoverlap: 5°; 
profiel 5 en profiel 76: 15°; Gallia platen: 20°. 
Bruikbaarheid, voorschriften De Opticolor golfplaten voldoen aan NEN 
7004. NBN 806 en ISO/R 393; de Gallia platen m.u.v. de lengte. De 
Opticolor golfplaten zijn voorzien van het KOMO-keurmerk. Richtlijnen 
voor ontwerpdetail~ en montage: NPR 7049 . 
Ontwerpdetails 
Max. ondersteuningsafstanden (mm): 

profiel 76 en Gallia platen 
plaatlengte dakhelling 
mm 5°-15° 15°-75° 
610 470 

profiel 5 
dakhelling 
15°-75° 

1220 1020 1080 1080 
1525 1325 1385 695 
1830 815 845 845 
2135 970 1000 1000 
2440 1120 1150 1150 
Max. vrije overstek is 1/4 van de overspanning. 
Zoveel mogelijk platen van gelijke lengte toepassen. eventueel paspla
ten. Bij een dakhelling <20° bij voorkeur platen met een lengte ;i,, 1220 
mm verwerken. 
dakhelling lengte-overlap (mm) 
5• -15° 200 
15° -20° 140 

>20° 140 

opmerking 
afdichten 
afdichten 

Bij voorkeur de ruimte tussen dakbedekking en dakbeschot ventileren. 
Bevestiging: midden op de golftoppen t.p.v. de lengte-overlappen en 
tussenondersteuningen. 
Profiel 76 en Gallia: dakvlakken in 1e en 4e golf; dakzijkanten en dak
voeten in le, 3e en 5e golf; tussenondersteuningen in le golf. · 
Profiel 5: dakvJakken in 2e en 7e golf; dakzijkanten en dakvoeten in 2e. 
4e en 7e golf; tussenondersteuningen in 2e golf. 
Andere toepessingen Gevelbekleding, plafond, beschoeiing en taludbe
kleding . 

v-eridngskenmerken IV) 
Transport Door leverancier. Platen op pallets. hulpstukken los. 
Opslag Droog opslaan. Bij transport en opslag platen en hulpstukken 
niet over elkaar schuiven . 
Montage Door derden volgens montagevoorschrift. 
Montagetljd Afhankelijk van plaatafmeting, dakoppervlak en hoeveel
heid hulpstukken richttijden: Opticolor platen, plaatlengte 2440 mm, 
dakvlak 6 x 4 m: ± 0, 19 manuren/m2• Gallia platen: 
± 0.39 manuren/m1. 

Veiligheid Bij uitvoering eisen opvolgen die zijn gesteld in P no. 61 en 
voor het bewerken van de golfplaten P no. 116-1 van de Arbeidsinspek
tie. 

Bediening, onderhoud 
Onderhoud Geen. 
Vel0gheid Zie (V). 

Ekonomische, kommerciële f1ktoren 

(W) 

IYJ 
Prijzen Volgens opgave Eternit dealer/groothandel in bouwmaterialen. 
Leveringsvoorw11rden Volgens leverancier. 
Levering Door Eternit dealer. 
Leveringsgebied Nederland. 
Garanties 30 jaar op de duurzaamheid van de platen, indien volgens 
voorschriften verwerkt. 
Verpakking Kunststof folie. 
Technische service Technische adviezen. eventueel technische tekenin
gen. Technische dokumentatie Eternit. 

Referenties (Z) 
Adressen Volgens opgave fabrikant. 
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Lift Industrie 
WOLTER & DROS-EVLI B.V. 
Zuivelstraat 7 
Postbus235 
3900 AE VEENENDAAL 

Tel. 08385-19057 
Telex37186 

Hydraulische liften voor personen- en goederenvervoer 

1 
1 

a 

~LE 
KG ,. 1 C D 

l30 IOO 1100 1- 1800 

l30 IOO 1100 1- 1IOO 

IOO IOO 1100 1700 2200 

IOO IOO 1350 1- 1IOO 

1000 IOO 1100 2100 2900 

1000 1100 1IOO 1- 1800 

Centraal geplaatste 
hefcyllnder 
Centraal openende 
schuifdeuren 

E 

1IOO 

2000 

1IOO 

2000 

2000 

2-

Nominale snelheid max 0,5 mis 

1 
1 

Machine ruimte 

CA.2x2mtr. 
UI 

max. 5 mtr. vanaf schacht 

r 
a 

l 
_..,.LE 
USTlnKG ,. 1 C 

l30 IOO 1100 1'100 

l30 IOO 1100 1ol00 

IOO IOD 1100 1700 - 800 1350 1-

1000 800 1100 2100 

1000 1100 1IOO 1ol00 

Centraal geplaatste 
hefcyllndèr 

D 

1800 

1800 

2200 

1IOO 

2900 

1IOO 

Eenzijdig openende 
telescoop schuifdeuren 

E 

1IOO 

1700 

1IOO 

1'50 

1700 

2100 

Liften 

SfB 

1 (66) ■ X 1 

nlvo3 

NOMINALE 
LAST In KG ,. • 

l30 IOO 1100 

l30 IOO 111NI 

IOO IOO 1100 

IOO IOO 1100 

11ICNI IOO 1100 

PDBNr. 

Uitgave 

C D E 

140( 1IOO 1IOO 

1<1CN 1IOO 1IOO 

17111 2200 1IOO 

1711C 2200 1IOO 

210C 2IOO 1IOO 

Naast de kablne geplaatste 
hefcyllnder 
Eenzijdig openende . 
telescoop schuifdeuren 
(geen pulsbuis nodig) 

1318/02 

83/84 



Uften 

Korte beschrijving (Cl 
Standaard elektrisch-hydraulische liften met centraal openende schuif
deuren of eenzijdig openende teleskoopschuifdeuren voor personen
en goederenvervoer in gebouwen. 
Wijziging nominale lasten. snelheden en deurafmetingen zijn 
mogelijk. 

Samenstelling (El 
SystHmopbouw Standaard uitvoeringen zoveel mogelijk overeenkom
stig de internationale ISO-normen. 
Elementopbouw 
Machinekamer: pompaggregaat kompleet met motor. geplaatst max. 
5 m vanaf de schacht op door bouwer te voorziene fundatie. 
Aggregaat-plaatsing in overleg fabrikant. 
Aandrijving: wordt afhankelijk van verlangde komfort en gewenste 
snelheid en nominale last gerealiseerd door een aangepast aggregaat. 
Besturing: kan worden aangepast aan gebruiksdoel en omstandighe
den variërend van eenvoudige konventionele drukknopbesturing tot 
b.v. groepen-verzamelbesturing. 
Signalering: aangepast aan de besturingsvorm; met speciale wensen 
kan rekening worden gehouden. 
Schacht: bouwkundig te voorzien of door fabrikant uit te voeren in pro
fiel- en plaatstaal, eventueel met glasbezetting. 
Kooi: afmetingen afgestemd op de nominale last. overeenkomstig de 
veiligheidsvoorschriften (Liftinstituut). 
Kooi- en schachtdeuren: afhankelijk van het gebruiksdoel in verschil
lende kwaliteitsnivo's: 
beveiliging d.m.v. fotocel, terugloopkontakt. beweegbare veiligheids
lijst. elektronische of ultrasone detektor. 
Deurpanelen in vlakke gestrekte staalplaat zonder kijkvenster, afge
hangen aan rail met nastelbare tegendrukrollen. dorpelprofiel van 
geëxtrudeerd aluminium waarin deurvleugels d.m.v. eenvoudig te 
verwisselen kunststof glijblokjes worden geleid. 
Deuren voorzien van mechanische vergrendeling met elektrische kon
trole. 
Aggregaat: plaatstalen oliereservoir waarin pomp en motor geheel 
worden ondergedompeld. pomp met gehard stalen schroef spindels. 
Motor: dynamisch uitgebalanceerd, rechtstreeks gekoppeld met 
schroefpomp. 
Schakelapparatuur: ondergebracht in geheel gesloten plaatstalen kas
ten. 
l(ooi: stabiel en vormvast gekonstrueerd stalen ophangframe met leid
;loffen waarvan de bovenste zijn voorzien van automatische smering. 
Nanden en plafond veelal bekleed met hard kunststof panelen op hou
ten onderlaag. plafond met ingebouwde TL-verlichting, vloerframe sa
mengesteld uit zware walsprofielen waarop houten dekvloer. 
-lefcilinder: plunjer in gehoonde uitvoering met zelfnastellende man
;hetdichhng. 
3eleiders: met verdikte speciaal bewerkte loopvlakken. 
De samenstellende delen passen met messing en groef in elkaar ter 
bevordering van een rustige loop. 
/erdere apparatuur: overeenkomstig de geoffreerde omvang. 
l11teri1al Zie Elementopbouw. 

vppervllktebehandeling Na ontroesten en ontvetten behandeld met zink
chromaatprImer of standaard grondverf. 
'<ooibekleding: wanden en plafond hard PVC. vloer Mipolam volgens 
,tandaard kleursysteem. 
Cooi- en schachtdeuren: grijze grondverf. 

Tableaus: naturel geanodiseerd aluminium. 
Bijzondere afwerking: bijvoorbeeld roestvast staal of anodiseren in 
.leur. in overleg mogelijk. 
lulpstukken Noodverlichting, mechanische ventilatie, intercom, etc. te

Jen meerprijs leverbaar . 
.Accelsoires Leuning, zitbank, spiegel. asbak. tegen meerprijs leverbaar. 

'orm, afmetingen, gewicht 
'orm Overeenkomstig tekening aan voorzijde. 

,..fmetingen Overeenkomstig tekening aan voorzijde. 
Gewicht Wordt aangegeven op de tekeningen t.b.v. de bouw. 

literfljk 
l■ur Kleurkaarten voor standaarduitvoering: op aanvraag. 

Vuur, esplosle 

(FI 

(G) 

(KI 
-r■ndb11rheid Niet-brandbare bedieningselementen tegen meerprijs le
erbaar. 
:edrag bij brand Uitvoering met brandweerschakeling is mogelijk. 

Explosie Speciale uitvoeringen voor opstelling in explosiegevaarlijke 
omgeving zijn leverbaar. 

koestlsche eigenschappen (PI 
-,eluidsproduktie Aandrijving voorzien van tnllingdempers: trillingvrij en 
geruisarm. 

nergie, overige f■ktoren (R) 
yn1mi1Che eigenschappen Nominale last: niet-standaard tot 300 kN; 

hefsnelhe1d: niet-standaard tot 1 mis. 

83/84 
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Aansluitw■1rdenAansluitspanning: 380 V. 50 Hz. (3 fasen. nul, aarde). 
Energieverbruik Afhankelijk van nominale last. hef snelheid en gebruiks
frekwentie; hydraulische liften gebruiken meer energie dan traktie
liften. omdat geen tegengewicht wordt toegepast. 

Toepasbaarheid, ontwerp (Tl 
Bruikb■lrh■ id, funktioneefVertikaal transport van personen en goederen. 
Toepassingssektor: zie tabellen voorzijde. Verdere toepassing in over
leg met fabrikant. 
Bruikba■rh■ id, voorschriften Voldoen aan de geldende veiligheidsvoor
schriften. Oplevering met Certifikaat van Goedkeuring van Liftinsti
tuut, desgewenst met Garantiecertifikaat van Liftenvereniging. 

Verwerkingskenmerken (VJ 
Transport Tot op het werk door fabrikant; op het werk is transporthulp 
(bouwkraan) nodig voor inbrengen zware en volumineuze delen. 
Aanvoerdata in overleg met aannemer vast te stellen. 
Opslag Voor zover nodig in droge afgesloten ruimte door de bouw
aannemer ter beschikking te stellen. 
Voorbereiding Door fabrikant worden tekeningen verstrekt met opgave 
van alle door aannemer voor de aanvang van de montagewerkzaam
heden te treffen voorzieningen. 

Bediening, onderhoud /WI 
Bediening Door middel van drukknopelementen op de stopplaatsen en 
in de kooi. bijzondere uitvoeringen voor gehandicapten zijn leverbaar. 
Onderhoud Op basis van overeenkomst voor uitgebreid of all-in onder
houd. dan wel eenvoudige smeerovereenkomst. 
Reparatie Wordt uitgevoerd door eigen service-organisatie met centrale 
koördinatie en regionale vestigingen. 
Servicemonteurs zijn kontinu bereikbaar. 
Veiligheid Overeenkomstig eisen van het Liftinstituut; na inbedrijfstel
ling wordt de lift periodiek gekeurd door het N.I.V.L. 

Ekonomische, kommerciële faktoren IYI 
Prijzen Afhankelijk van leveringsomvang volgens aanbieding fabrikant. 
Leveringsvoorwaarden Overeenkomstig Algemene Leveringsvoorwaar
den lnstallerende Bedrijven (ALIB). voor zover niet anders overeenge
komen. 
Levering Franke werk, bedrijfsvaardig gemonteerd. 
Levertijd In overleg met fabrikant. 
Leveringsgebied Europa; incidenteel buiten Europa. 
Garanties Een jaar na inbedrijfstelling mits onderhouden door fabrikant. 
Technische Hrvice Vanuit steunpunten over het gehele leveringsgebied 
verspreid. 

Referenties tZI 
Adressen Volgens opgave fabrikant. 
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KELD3R. 

H= Hal. 

I= Leidingkoker installaties. 

02= Bedieningsruimte. 

03= Bewakingsruimte. 

04= Onderhoudsruimte. 

05= Accuruimte. 

06= Commandopost. 

07=.Automatenvertrek. 

08:::: Leslokaal. 

09= Kantoor onderhoudsdienst. 

010= Kleedruimte onderhoudsdienst. 

011= Afvalberging onderhoudsdienst. 

012= Bergruimte poetsmiddellen. 

013= Magazijn. 

014= leslokaal. 

015::::.Doka Personeel~vereniging. 

· 016= Secretariaat Personeelsvereniging 

017:::: Instructielokaal. 

018:::: Berging zaal. 

019= Kleedruimte dames. 

020:::: Kleedruimte heren. 

021::= Verzorgingsruimte. 

022= Opslag buffet. 

023:::: Besprekingskamer. 

'Td= Toilet dames. 

Th= Toilet heren. 

--- Plf:tl_ 



E= Entree. 

H= Hal. 

Td= Toilet dames. 

Th= Toilet aeren. 

Ti= Toilet invaliden. 

HOOFDNIVEAU. 

I= Leidingkoker installaties. 

11:::: Magazijn keuken. 

12= Kantoor kantinedienst. 

13= Kleedruimte keukenpersoneel. 

14:::: Keuken. 

15:::: Lunchvertrek gasten. 

1 6:::: Kantine. 

17:::: Voordrachtszaal. 

18:::: Demonstratieruimte. 

19= Zaal met toneel. 

G:: Garderobe. 

1~ Loopbrug. 

F= Portiersloge. 
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H= Hal. 

Td:::: Toilet dames. 

Th= Toilet ~eren. 

Ti= !oilet invaliden. 

WK= Werkkast. 

VERDIEF·ING 1 

I= Leidingkoker installaties. 

21:::: Doka. 

22:::: Bergruimte. 

23= Balie algemeen. 

24= Opnamekamer reprofotografie. 

25= Doka. 

26:::: Doka. 

27= Bedrijfsfotografie. 

28= Opslag algemeen. 

29= Donkere kamero 

210= Lichtdrukkerij. 

211= Tekeningregistratie. 

212:::: Reproductieruimte. 

213= Werkruimte offsetdrukkerij. 

214:::: Afwerking. 

215= Werkruimte drukken. 

216= Chef offsetdrukkerij. 

217= Werkruimte commercieel medewerker. 

218:::: Chef sectie voorlichting. 

219= WPrk:r,i::itP voorlichting. 

220= Hoofd afdeling voorlichting. 

221= Hoofd afdeling public relations. 

222:::: Medewerker public relations. 

223= Besprekingsruimte. 



1 

1 

V~RDIEPING 2. 

H= Hal. 

I= Leidingkoker installaties. 

Td= Toilet dames. 

Th= Toilet heren. 

31= Berging/kluis. 

32= Computerruimte. 

33= Beheerder database. 

34= Chef rekencentru~. 

35= Chef s.A.P. 

36= Werkruimte S.A.P. 

37:: Pauzeruimte. 

38= Ponskamer. 

39= Werkruimte operators. 

310= Werkruimte w.o.F. 

311= Chef W.O.P. 

312= Werkruimte systeemprogrammeurs. 

313= Werkruimte interactief persone~l. 

314= Documentatie. 

315= Besprekingskamer. 

316= Besprekingskamer. 


	SCN_20060601095940_001.pdf
	SCN_20060601100126_001.pdf
	SCN_20060601100144_001.pdf
	SCN_20060601100500_001.pdf

