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ALGEl·l:E::;rE IIILEIDDiG 

In di t rapport worden enige aspecten behandeld, die bij 

het ontw.erpen van gevel_platen v211 belang kunnen zijn. 

Na gedurende eon tijd betrokk.en te zijn geweest bij het on t

werpproc~s en de uitvoering van een groot bouwwerk in 

Eindhoven ( zie betreffend verslag), waarbij prefab. beton

elementen als gevelbekleding toegepast werden, is besloten 

dit onderdeel op een aantal aspecten verder te bek~ken. 

Opvallend was en is dat veel bouwwerken een horizontale 

gevelindeling hebben (dat is in horizontale richting een 

strook van betonnen elementen die de borstwering ztn, met 

daartussen de raampartU). 

Daarom is nu een verticale gevelindeling (in verticale 

rich ting. afwisselend naast elkaar raampartlj en borst\'rnrinG

met tussen de ra:.nen ter :plaatse van de vloer een a11der 

invulseg1::ien t dan glas) bekeken, en de voor- en naclel en van 

beide gevelindelingen. 

In eerste instantie is besloten de volgende onderwerpen n&der 

uit te werken: 

- Vervuiling van gevels; de vraag rees namenlijk b~j het 

zien van de hierboven genoeir1de gevel:9la ten of de vorrn. van 

de plaat (kassetteplaat) niet van negatieve invloeci op de 

latere vervuiling zou kunnen zijn. 

- Corrosie- onderzoek t.a.v. de metalen hulpconstructie 

- Enige constructieve aspecten 

- ·.Enige ui tvoeringstechnische aspecten. 

Later is dit uitgebreid met een windtunAelonderzoek, ook 

om een betere verklaring voor versch~nselen die bj de 

fotoreporta~e m.b.t. de vervuiling van gevels, gesignaleerd 

waren, te kunnen geven. 
Verder werd hiertoe een analyse van het milieu inNederland 



(en vooral m.b.t. de situatie in E:i..ndhoven) ge:aaakt. 

Uit deze analyse z~n verdere gegevens verkregen, die direct 

btj de corrosieproeven gebruikt z~n. 

Om een beter inzicht in de problematiek rond wind en wind

invloed te kr:i.jgen is de T.G.B. Wind 1 72 bestudeerd. 

Hieruit volgde later weerd een onderzoek naar het dynamisch 

gecirag van gevelplaten, zoals dit in het constructief ge

deelte besproken is. 

Aangezien ieder onderwerp zelf een eigen inleiding c.q. doel

stelling heeft, is het niet zinnig deze hier opnieuw te 

vermelden en wordt er daarom naar de betreffende hoofd

stukken verwezen. Ieder van de vier hoofdstukken heeft 

verder een eigen nummering en eigen b~lagen. 

Om snel en gel~ktijdig met de verschillende onderwerpen van 

start te kunnen gaan, zijn in de beginfase omtren t dimensio

nering van het gevelelement enige aannamen gedaan. 

Deze maten vloeien enigszins voort uit de afmetingen, die 

bU de, in bovengenoemd bouwwerk toegepaste platen, gebruikt 

ztjn. Een verdere verantwoording wordt in het gedeelte 

Constructieve aspecten (Hfdst. 4) gegeven. 



CONCLUSIES 

Ofschoon in ieder deelrapport een conclusie gegeven wordt, 

zal hieronder, bek.nopt, een overzicht van de conclusies 

gegeven v10rden. 

Hoofdstuk 2: 

T.a.v. de gevelgeleding (horizontale of verticale inde

ling) verdient een verticale geleding de voorkeur: vooral 

m.b.t. - vervuiling van de gevel 

- wind- en waterdichtheid 

- vloerbelasting (hiermee samenhangend de te stellen 

eisen aan voeg en voegbeweging) 

- Hoofdstuk 3: 
Het materiaal Aisi 316 verdient van de vijf onderzochte 

materialen de voorkeur als bevestigingsmiddel. 

T.a.v. de aspecten corrosie weerstand,-sterkte etc. doen 

de 'brans' legeringen en aisi 316 n~et veel voor elkaar 

onder; wanneer de kostprijs van de materialen in de 

overweging betrokken wordt, valt de keuze op het aisi 316 
Het thermisch verzinkt staal is als bevestiginsmiddel 

af te raden. 

- 1ioofdstuk 4: 

De wapening wordt bepaald door montage en transport; 

bij de voorgestelde manier van bevestiging heeft de wind 

geen invloed op het dynamisch gedrag van de plaat. 

- Hoofdstuk 5: 

T.a.v. de fabricage: het storten kan het best met de 

in het zicht komende zijde van de plaat op de malbodem 

gebeuren. 

T.a.v. de toleranties: het terugdringen van afwijkingen van 

geinduceerde aard (afwijkingen die ontstaan ten gevolge 



van menseljjke fouten) zal moeilijk zjjn. net terugdringen 

van afwijkingen van inherente aard ( afw.ijkingen die sebonden 

ztjn aan de materiaaleigenscha9pen en veranderingen van 

deze eigenschappen) zal niet lonend zjn, gezien het 

aandeel in het totaal van de afwijkingen. 
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INLEIDING 

De eerste studies op het gebied van de aerodynamica van 

gebouwen z~n verricht om windbelastingen, statische zowel 

als dynamische te bepalen. 

De rol, die gebouwen spelen b~ de beinvloeding van het 

microkli2aet random zich en de effecten, die winddruk en 

windstroming o •. a. hebben op het binnendringen van re gen 2n 

het functioneren van ventilatiesystemen, hebben weinig 

aandacht gekregen. 

Nauw verbonden hiermee is de vervuiling van gevels; vuil, 

dat aangevoerd wordt door de wind en regen en dat zich op 

vaak typerende manieren op de gevels afzet, zoals uit de 

fotoreportage en het verslag hierover zal blJjken. 

B:ij het opzetten van de windtunnelproeven werd gebruik 

gemaakt van gegevens, die over de ~eteorologische eigen

schappen van wind in de at:i1osferische grenslaag verzameld 

z:ijn. 

Ten gevolge van- van te voren niet te voorziene - v2rtra

gingen (4-5 maanden) met de opbouw van de windtunnel is 

het onderzoek beperkt gebleven tot: 

1. Een bepaling van de windsnelheid random het gebouw in 

kwestie. 

2. Een bepaling van het stromingspatroon rondom g_ebouwe:n ( e,lg. 

metals doel een verklaring te geven voor de type 

vervuiling toals diEii' geregistreerd werd en een ·· even tu-

ale a~nbeveling over gevelopbouw en detaillering te 

geven om deze vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, 

of zich visueel zodanig te laten manifesteren, dat 

de vervuiling niet opvalt. (in combinatie met fotorepor

tage) 
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1 OPZET VA?; DE PF/OEF 

Gebruik is gemaakt van een zgn. Eiffel-luchttunnel (~ie foto-1) 

De diameter van de meetplaats is 1.00 m; deze meetplaats is 

draaibaar. Het ui teindelijk te gebruiken oppervlak voor het 

plaatsen van maquette•s is 70.70 cm2 

Met een windaneEiometer z:ijn eerst op diverse punten op de 

meetplaats (eventuele) afw:jkingen van de windsnelheid t.o.v. 

de windsnelheid in het midden van de plaat gemeten. 

Di t resul teerde in onderstaand schema, waarblj de afwijkingen in 

% t.o.v. qe snelheid in de as van de ventilator zJjn uitgezet. 

-2,55 
-1,7 

as ventilator 

/ 
1 plattegrond van de meetulacts 1 

o,o o, 0 ,; 

- Aangezien c!-lle verdere metingen en berekeningen afgeleid zijn 

van de windsnelheidsmeting in de tunnel met deze ane:;-1ometer, 

is de afwijking van deze meter t.o.v. de werkeL.)ke snelheid 

in de tunnel, bepalend voor de onnauwkeurigheden van de uit

eindeltke metingen en berekeningen. 

De schaal van de maquette moet aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

1. Blokkering van de windstroom op de meetplaats mag niet 

-meer dan 1/6 van het verticaal doorstroomde oppervlak 

be0:ragen. 

2. De interactie tussen het gebouw en haar omgeving: wanneer 

deze groat is, moet het omringende gebied in de opbouw 

van de maquette betrokken warden. 

3. Een schaal van 1:1000 is toelaatbaar, maar wel de grens 

bjj di t soort wind tunnels. 

4. De gebouwen moeten aerodynamisch slecht gevor:nd z5jn: 

gebouwen moeten dus scherpe hoeken hebben;later hierover 

meer. 

In vergelijkin·g met de wind in de natuur is de 1 uchtstroming 
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in een windtunhel zeer stationair. IIiet alleen ten aanzj_ 011 

van windsnelheid en windversnelling, maar ook met betre~~ing 

tot de windrichting. B~ wind in de natuur kan een variatie 

over een hock van 30° optreden wanneer gesproken w::irdt over 

een bepaalde windrichting. 

Nabootsing is b~ deze tunnel onmogeltk, daar de ventilator 

niet te verdraaien is. 

Een verschUnsel, dat in de natuur optreedt, dat belangr~k is, 

en dus zo go ed r.iogeLjk mo et word en nagebootst is de II grcns

laag11-windstroming. Onder de atmosferische grenslaag 

(Engels: boundary layer) wordt de luchtlaag verstaan, waarin 

de invloed van het aardoppervlak duideljjk merkbaar is. 

Zeals eerder is opgemerkt, is vooral het verloop van de 

(gemiddelde) windsnelheid in deze grenslaag van belang. 

De windsnelheid neemt toe met de hoogte boven het terrein: 

Vh _ V
0

(h/h
0

) 
ex.. 

snelheid op hoogte h 

snelheid op hoogte h ( btj meteo-stations wordt op lOm 
0 

gemeten) 

<x. = ruwheidsfactor: wordt bepaald door het type terrein. 

In tek. 1 is voor drie verschillende gevallen het verloop 

van de snelheid getekend met de dao.rb!j behorende ex.. 1 s. 

In een windtunnel ka11 deze snelheidsopbouw gerealiseerd warden 

door een ruwheid v66r de :neetplaats aan te brengen. 

In Canada is dit door prof.:Davenport gedaan door een 70 m 

lange stromingsingang te maken, waarin het profiel van een 

stad nagebouwd werd. Aan het einde van deze ~ang werd dan 

een profiel van windopbouw verkregen, zoals dat ook in de 

natuur voorkomt. 

Bij deze proef is een raamwerk gemaakt, dat de luchtstroom 

gedeel teljjk blokkeert en voor eenzelfde windpro fi el moet 

zorgen. Deze metho de is grover, echter tamenl1jk eenvoudig en 

snel uit te voeren. Zie foto 3. 
Over een vergel~k tussen metingen met en zonder een dergel~k 

raamwerk zie hoofdstuk lJitvoering. 

Een tweede eis, waaraan taoet worden voldaan bij de modelproeven 

is aan het getal van Reynolds (Re). Dit getal is de verhouding 

tussen de traagheidskrachten van de lucht en de wrCvingskrach

ten, en is een kenmerkende grootheid voor het stromingspatroon 

random de gebouwen. 
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Om overeenster:1.ning met de prakt!jk te krijgen, zouden in de 

windtunnel hose snelhedcn gerealiseerd moeten wora.en. 

Echter, het stromingspatroon wordt bepaald door het los

laten van wervels 0:9 bepaalde punten en vranneer gebruik 

gemaald wordt van scherpho ekige mo dell en zullen b1j lagere 

snelheden dezelfde patronen ontstaan als bU hoge snelheden 

het geval zou zijn. Subsone luchtstromingen kunnen geen haakse 

boch ten ma.ken. Daarr.iee is onafhankeljjkheid van het getal 

van Reynolds verkregen. 

BU proefne~ingen op ronde modellen (schoorstenen e.d.) 

moet wel rekening gehouden worden met 

(Karmanse·straat) In de practjjk 

f> 
1 
V 

:soortel~ke massa van de lucht 

:dynamische viscositeit 

:luchtsnelheid 

het getal van Reynolds 

is Ref- /J ~) >lo'~ 11/ 
R/ 

)) :karakteristieke afmeting van het omstroomde object 

Deze waarden v.orden bij vierkante gebouwen in de windtunnel 

bereikt, vooral wanneer de stroraing turbulent is. 

Bjj toe- of afname van Re bl1jft het loslatingspunt van een 

wervel gefixeerd. 

In de windtunnel moeten dus bewust condi ties geschapen v10rden, 

waarb5j het getal van Reynolds :i:iiet .11eer van invloed is 

Op pagina 08 en 10 is het verband bepaald en is de verklaring 

gegeven- voor de relatie tussen snelheid in de wind.tunnel 

en de in werkel.'jk optredende windsnelheid, zoals die aange

nomen is. 



UITVOERING 

~aquette: voortvloeiend uit hetgeen op blz. 02 gezegd is 

t.a.v. de eisen, die aan de maquette gesteld moeten worden, 

is een maquette schaal 1: 500 gemaakt. F.ierbij is de directe 

omgeving van het te onderzoeken gebouw betrokken. Zie foto 2 

Het geheel is mat zwart geschilderd om later het fotograferen 

van het stromingspatroon, dat zichtbaar gemaakt wordt met 

zeepbelletj es, mogeljjk te maken. 

Sn elhei ds1i1 e ting: 

Principe: Een weerstandje (NTC) wordt door een stroom verhit. 

Afkoeling geschiedt door de erlangs stromende lucht. 

B~ een bepaalde windsnelheid, luchttemperatuur en stroomsterkte 

ontstaat een evenwichtstoestand, waarbij de NTC een bepaalde 

weerdtand heeft. Deze NTC wordt in een brug van Wheatstone 

opgenomen en door jjking vooraf wordt het verband tussen 

weerstandsverandering en luchtsnelheid bepaald. 

Eventueel zou de snelheid gemeten kunnen warden m. b.v. een 

Pitot-buis. De afmetingen hiervan zjjn naraenl1jk zodanig, dat 

geen verstoping van het stromingspatroon verwacht za1 t;:tptreden. 

Er zijn echter andere nadelen aan gebruik van dit instrument 

verbonden. De buis is in feite bedoeld om luchtdrukken te 

meten (aansluiten op manometer) en het zou daarow. in principe 

mogelijk zijn hieruit de snelheid a:f te leiden m. b.v. 

q .. l/2f v; Cz ( 4: druk op hoogte Z; I° : soorteljjke massa 

van de lucht; V : windsnelheid; Cz : stuv1drukcoeff. op hoogte 

Z). De coefficient C moet door meting bepaald warden, zodat z 
uiteindel1jk twee metingen uitgevoerd moeten worden, :net als 

mogel1jkheid verkleining van de nauwkeurigheid van de resul ta ten. 

Verder is het een nadeel dat de 'output' van de Pitot-buis 

btj lage windsnelheden in de tunnel zeer klein is (druk is 

evenredig met het kwadraat van de snelheid) 

Uitvoering: 

Na een ijking van de_stromingssnelheden op de meetplaats en 

hun onderlinge afV11jkingen (zie blz 1) is het verband bepaald 

tussen de windsnclheid en de stand van de transformator, waar-

mee de snelheid in de tunnel te r en is. Zie hiervoor 

tabel 1. De 1j:r..ing vindt dus in onge.stoorde strqJ,!ing plaat3. 
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Aangezien de beschikbare apperatuur om de snelheid direct te 

meten ( Disa-apperatuur) veel te grof van afmeting is i.v.m. 

de schaal van de maquette, is zelf een meetsonde gemaakt. 

Het principe van deze metingswijze is hierboven beschreven. 

Na verschillende mislukte praefnemingen is uiteindeljk een 

opstelling verlrregen, die voldaet &can de eisen, en waarva..."'1. de 

meetresul ta ten reDroduceerbaar zijn. De NTC ( </ 1 m;n) is 

bevestigd aan een zeer dunne kera:11ische buis ( cj 2 mm), zodat 

verondersteld kan warden, dat het stramingspatroan nauv1eLjks 

verstoard wardt door het inbrengen va..."'1. deze buis :nn de wind

straming. 

Het geheel is apgehangen aan een zelf ontworpen constructie 

die het magelijk maakt het 6 ehele meetoppervlak met deze meet-

sonde af te tasten. Zie tek. 8 

Snelh-eidsveranderingwardt dus d.m.v. weerstandsverandering 

geregistreerd. Zie resume blz. 07 

Het deze meetsonde is, zander nog de gegevens om te rekenen 

naar snelheden, de meetplaats af getast bij: 

- verschillende ventilatorstanden en btj 

- verschillende hoogten van de meetsonde. Zie tek. 4 

Enige opbouw in de snelheid als functie van de haogte werd 

wel geregistreerd,· maar deze was tach niet van dien aard, dat 

het raamwerk (waarover hierbaven uitvoerig gesproken werd) 

weggelaten kon worden. 

Doel van deze metingen waste kamen tot een keuze van de snel

heidsinstelling en meethoagten. De gegevens zUn tabellarisch 

in tab. 2 (zonder raamwerk) en tab. 3 (met raamwerk) weergegeven. 

Verder is uit dit vooronderzoek 0 ebleken dat de HTC (t.g.v. 

zijn asymmetriscne afmetingen) richtingsgevoelig is 

Afwijking bij draaiing over 270° ( max.) bedro eg ongeveer 12%. 

Hiermee is rekening gehouden door t;jdens de proefnemingen de 

HTC enigszins mee te draaien met de windrichting. Hiervoor 

is een fixatiepunt op de buis aangebracht; de werveling kan 

t5jdens de proef zichtbaar gernaakt warden door een dun draadje 

aan de buis te bevestigen. 

Hierna is de eigenlijke snelheidsmeting random het betreffende 

gebouw uitgevaerd, 

Di t is gebeurd bjj twee windrichtingen: ZW en o-wind. 

Zoals ui t het vooronderzo ek over het klimaa t ( zie alge;:1ene 

bijlagen) blijkt, is in Hederland .i.;uidwesten wind de meest 
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voorkomond ( 20;{, van de t:jd). :Sen windrichting ui t het 

oosten ( 9,6 voorkomend in de tijd) is gekozen om de invloed 

van de ho gebouv:en in de directe omgeving van het 

betreffende ccbouw te bek~ken. 

Resumerend t.a.v. het metingsprin e kan gezegd worden, 

dat dit gebasecrd is op afl<.:oeling van een weerstand: 

of deze afkoeling nu veroorzaakt wordt door een grotere 

windsnelheid, bereikt door een hogere ventilatorstand, of 

door de invloed van de maquette (bjj hoekpunten van gebouwen 

ontstaan hogere snelheden), doet niet ter zake. 

De afkoeling wordt ger streerd door een ,7eerstandsvera..ri

dering. 

Op de pagina 1 s 08 en 09 is beschreven op welke manier de 

omrekening wordt uitgevoerd, terwjjl op pagina 09 tenslotte 

een voorbe d hiervan gegeven V,'ordt. 
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Omrekening weerstandsverandoring in snelheid: 

1. Aan een ingestelde ventilatorstand (in mijn geval is 30 

gekozen, aangezien meteruitslagen bjj deze stand het 

meest stabiel zijn) wordt een snelheid in werkelijkheid 

gekoppeld. Als snelheid is 5 m/s gekozen; deze snelheid 

is cen grcnssnolheid en. ,vordt als onplezierig ervaren 

op straat. Zie tabel op pagina 10. 

2. Via tabel 1, waar de stand van de ventilator uitgezet is 

tegen de windsnelheid, die met de anemometer gemeten is, 

wordt bepaald \7elke waarden in werkelijkheid de overige 

ventilatorstanden vertegenwoordigen. 

B.v. stand 30 is per defini tie 5 m/s ; deze stand 30 

vertegenwoordigd een VIindtunnelsnelheid van 2 m/s; 

stand 20 heeft nu in werkelijkheid een snelheid van 

(1,25/2i5 =- 3,125 Het gebied tussen stand 10 en 50 verloopt 

rech tlijnig. ( 1, 25 is de tunnelsnelheid, die hoort bij 

stand 20) Voor elke ventilatorstand kan zo de windsnel

heid in werkelijkheid berekend worden, die hoort btj de 

aanname stand 30 ~ 5 m/s. Dit verband is in tabel 5 
uitgezet. 

3. Bjj de ijking van de eigenlijke meetsonde ( NTC) wordt ( zonder 

maquette) voor stand 30 op een bepaalde plaats Or°,-B of A) 

en op een bepaalde hoogte (2, 4,5 en 8 cm) een weerstands

verandering X gevonden (tabel 2 bjj meting zonder raam

werk; tabel 3 bij a1eting met raamwerk). N. B. i3ij een andere 

ventilatorstand behoren b:lj metingen op dezelfde plaats en 

dezelfde hoogte andere weerstandsveranderingen. 

4. Na het opstellen van de maquette wordt op deze plaats en 

hoogte niet weerstandsverandering X maar Y gevonden. 

Deze Y kan in tabel 4 opgezocht warden: hierbij behoort 

een bepaalde ventilatorstand, waarbij aangenomen is dat 

de meetresultaten zonder grate afwjjkingen rechtstreeks 

te verbinden zjjn; op deze manier zijn de tussenliggende 

waarden van de we0rstandsveranderingen vastgelegd. 

5. Wordt in deze tabel bv. stand 32 gevonden dan kan via 

tabel 6 de in werkel!jkheid optrsdende snelheid in het 

betreffen~e punt direct afGelezen warden. 

N.B. 1 Het kan natuurl~k nodig z~n, aangezien wind geen 

cons tan te factor is, r:ieerdere ta bell en 5 te ;naken, 
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waarin bD dezslfde ventilatorctand aan deze stand verschillende 

in de pra!.dljk optredende snelheden 0 eko:p:peld zijn. 

N.B. 2 Eet is eenvoudig tabel 4 en 5 te coubineren tot een 

tabel, zodat niet via de ventilatorstand gerekend hoeft te 

worden. Hadeel is dan echter dat bij anclere aannar:ien van de 

m/ s in de werkel i5khei d bJj een bepa2..lde ven tila torstand nieuv:e 

combinatietabels gernaakt moeten worden, na het maken van 

nieuv1e tabellen ii- en 5. ( Deze mo eten nu ook gemaakt word en, 

alleen de combinatietabel is overbodig) 

,. 

N. B. 3 Bij de ·jjking ben ik ervan ui tgegaan, da t het oppervlal: 

van het gebouw waar random de metingen zijn verrich t, zo klein 

is, dat met· de invloedssfeor van jjkpunt M gerekend mag worden 

t.a.v. de weerstandsveranderingen. 

Voorbeeld: 

- Bjj zuid-westen wind wordt in de tunnel op een hooete van 1 cm 

(komt overeen ::iet een hoogte van 5 m in de praktjjk) in :neetpunt 

11 ( zie tab.. 6, linker kolom) een weerstandsveranciering van 

- 8 gemeten. Deze waarde wordt in tab. 4 in de eerste 

grafiek (1 cm) op de absis opgezocht. 

De bijbehorende ventilatorstand is 33 
- In tab. 5, waar het verband tussen ventilatorstand en de in 

werkeljjk optredende windsnelheid ( bjj de aangenomen relatie 

dat ventilator.stand 30 in de vlindtunnel overeenkout met een 

in de proktijk optredende windsnelheid van 5 m/s) is uitgezet, 

wordt de bij stand 33 behorende snelheid opgezo cht. In di t geval 

is dit 5,5 m/s. Dit betekent dus een geringe overscbrijding van 

het aancelegde criterium. 
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Aansluitend op de tabellen 6 en 7 (waarin de meetgegevens 

en de snelhed::m, die hieruit volgen, verr;1eld zijn) zijn teke

ningen ( 3 tekeningen voor iedere windrichting, die corres

ponderen met de drie verschillende hoogten, wa~rop gemeten is) 

gemaal<:.t, die een glo bale indruk moeten geven omtren t de 

snelheidsverandering als functie van de hoogte. 

Het gearceerde gebied is dat gebied waarbinnen snelheden optre-

den, die grater z5jn dan 5 m/s. Deze snelheid wordt als 

onaangenaam ervaren; niet alleen t.a.v. de zuivere winddruk, 

die b~ deze snelheid op personen uitgeoefend wordt, maar 

ook t.a.v. ternperatuur afkoel.ingen die kunnen optreden;(lopcnd 

in een wind met een snelheid van 5 m/s heeft een overgang van 

zon naar schaduw eenzelfde effect als een temperatuursverla

ging van 3,6° c. 
Voor een overzicht van de criteria, die gelden voor toelaat

bare snelheden in verschillende situaties, zie onderstaande 

tabel. 

terrein bezigheid waarneembaar toelaatbaar gevaarlij~ maximum onaangenaam 

-
wandelpaden lopen 5 m/sec 7 m/sec 10 m/sec 15 m/sec 

parken, 
schaatsbanen, lopen, 4 m/sec 6 m/sec 8 m/sec 15 m./sec voetbal- schaatsen 
terreinen 

pleinen, 
tenr:isbanen, 
kinderspeel- staan 3 m/sec 5 m/sec 7 m/sec 12 rr./sec 
plaatsen, 
winkelstraten 

buiten-
restaurants, 
terrassen, zitten 2 m/sec 3 m/sec 5 m/sec 10 m/sec zitbalkons, 
openlucht-
theaters 

--------- --
toelaatbare 1 x per 1 1 X pe:= 
overschrij-

x per 
week maand jaar dingskans •· 

- -

In deze tekeninsen is het gearceerde getied rondom de in

gangspart~ (luifel) getekend, omdat op deze manier ook ~e 

meting is verricht. De luifel bevindt zich nl. op ong~veer 

4,5 m hoogte en gemeten is op 5, 22 en 40 rn hoogte (gerekend 

_..,,,..,. ,-1.,, werl:eLikheid) 
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Op 5 m. hoogte mo est dus di t pro fiel bij de 1aeting gevolgd worden, 

en om tot een vergeltkinG met de cetingen op de andere t~ee 

hoagten te komen, is deze weg oak b~ de metingen op de twee 

overige hoogten gevolgd. Orn praktische redenen is niet lager dan 

1 cm (5 m in werkel~kheid) gemeten. 
; T.a.v. de metingen verricht bD Zuid-westen wind: 

Duidelijk komt tot ui ting de toename van de windsnelheid r,1et 

de hoagte. Eet gebied ten Zuid-oosten van de luifel zal on

aangename windsnelheden bij het la pen 0~1leveren. 

Deze verhoging is m.i. niet te wtjten aan .de verstaring, die de 

luifel zelf veroorzaa:1:t, maar vnl aan de ligging va--:i- de. haog

bouw t. a. v. het betreffen :ie gebouw b~j deze windri eh ting. 

Hoewel de nauvrn passage van enige invlaed op verhoging van de 

windsnelheid zal ztjn, zal ook deze aorzaak niet de voornaaraste 

zUn, omdat de de gebauwen waartussen de wind bU deze windrich

ting tussendoor moet, laag z~n. 

- T.a.v. de metingen verricht b~ Oostenwind 

Veel verschil met het eerste geval is er niet. Geconcludeerd 

kan hieruit worden, dat een bescherming van de hoge gebau.nen 

voor het betfeffende i;ebouw niet plaats vindt, metals verkla

ring dat de afstand tussen beide gebouwen te graot is. 

Zie onderstaande tekeningen: 

:>2 
I 

1..------~2 
II 

In geval II bevindt gebouw 2 zich in de neergaande stroming, 

die ontstaat door gebouw 1, en in de angestoorde stroming. 

In geval I is er wel een bescherming aanwezig. 

Dit effect t.a.v. geval II blijkt aok enigszins uit de foto's 

4 en 5, waarbJj wel opget:aerkt moet warden, dat de aanstramings

richting hier 1;rrn is. 

Eventuele aanbevelingen, om ongewenste stromingen op te heffen 

( bv aangeven van ::,laa tsen, waar bomen geplaa tst zouc:.en =io eten 

warden) zijn niet gedaan ivm tijdgebrek; het effect van de voor-

geetelde veranderen zou nl opnieuw in de windtunnel gecontro

leerd waeten warden. 
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STROl-rII;GSPA'l'ROOIT / VERV-JILETG VAll GEVELS 

- Uitvoering van de proef: 

Met behulp van met helium gevulde zeepbelletjes ( zie foto 6 

voor opstelling van de apperatuur) is getracht het stro

mingspatroon random de gebouwen zichtbaar te maken door deze 

belletjes zo te fotograferen, dat ze niet afzonderltk, maar 

in onderline ( lijn-) verband gezien worden. De moeil;jkheid 

is de wijze van belichting; ondanks het feit dat de gebouwen 

mat zwart seschilderd ~~n, bleek het- ondanks vele pogingen

niet mogel~k de belletjes v66r de gebouwen zichtbaar te 

maken, ten gevolge van weerkaatsing van het licht op de 

gebouvrnn. 

Daarom zullen hieronder enige effecten verrneld worden(en 

eventueel met tekeningen verduidelUkt worden} die t~dens de 

proeven gezien zijn. 

Met deze ge~evens zal geprobeerd worden de type vervuiling 

van gevels in het algemeen te verklaren, zoals die ook t~dens 

de fotoreportage waargenomen werd. 

Algemeen: 

B5j aanstroming op alleenstaande gebouwen I spli tst' de 

wind zich in twee richtingen. In tek. 4 is een verticale 

dsn van het windprofiel te zien, in tek. 5 een horizontale; 

In tek. 11- is verder de aanstromingsrichting van de regen 

en de 'afvoer' ervan langs de gevel getekend. 

Hierui t volgt al onmiddellijk, dat niet alleen gezorgd moet 

worden voor een goede detaillering t.o.v. v,ater- en winddicnt

heid voor het langs de gevel naar beneden lopende water, 

maar ook voorhet sttjgende water en de wind. 

Combinatie van tek. l~ en 5 levert tek. 6 op. 

De tekeningen z~n natuurl~k enigszins geidealiseerd; een, 

zoals in tek. 4, getekende laainaire stroming zal niet 

zo voorkomen, evenals een aanstroming loodrecht op de gevel. 

De afvoer van wind en regen veroorzaakt dus extra problemen 

op de naacto or:i.6 evin6 van (hoge:);:;etouv:en. Vooral v:anneer 

rond deze gebouwen voetpaden, wegen gecreeerd z~n. In~angon 
van het betreffende gebouw kunnen ook problemen opleveren, 
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wanneer geen voorzorg31;1aatrei;elen setroffen wordon. 

Ook wanneer er niet Gelet wordt op de groepering van gebou

wen ten opzichte van elkaar, kunnen er problecen t.a.v. de 

begaanbaarheid rond een bepaald gebouw, maar oak t.a.v. de 

begaanba::srheid in de directe omgeving ontstaan. Di t geldt 

met name voor hoge gebouwen. 

Een van de problemen die onstaan kunnen is hieronder gete

kend: 

dakrand 

" 
dwarsdoorsnode 

Wind en regen kunnen ond-2r 

overstekende dakrand slaan 

Laagbouw rond de hoogbouw, of ter plaatse van ingangen lui

fels kunnen windhinder op loopniveau voorko1,1en, maar er 

kunnen dan wel problernen, zoals het opwaaien van grind van 

het dak van de laagbouw, ontstaan. In feite wordt het 

probleem verschoven naar de laagbouw. 

Bij lui fels, overkappingen e. d. m~,et er voor gezorgd vlOrden, 

dat deze groot genoeg zijn, aangezien anders onder deze 

beschermingen nieuwe wervelstromen kunnen ontstaan. Zie 

onderstaande schets. 

Als scterpe rechthoekige voorwerpen, aangebracht op gevel

oppervlakken voor decoratieve doeleinden gebruikt worden, is 

het mogel~k is het mogelDk dater een draaikolk ontstaat, 

die zich langs de gehele gevel voortzet, waardoor gebieden 

ontstaan,waarin niet alleen de druk (als functie van plaats 

en tjjd ) veranderd, maar ook re gen & en dus ook vuil) zich 

zeer verschillend over het geveloppervlak zal manifesteren. 

De verschillen in druk heeft tot gevolg, klapperen van niet 

goed slui tende ramen, vermoeidheid van de bevestigingsnidde

len van gevelpanelen etc. 

T. a. v. vuilafzet cing is de nieuwbouv: van Co ca6ne reeds e1:;n 

1mooi 1 voorbeeld. 
Algeiaene regels om de windhinder te beperken z:jn: 

l·. Vie gen en voetpaden niet te dich t bjj hoge gebouwen plannen • 
'l 2 



2. Dekorte ztde van een sebouw loodrecht op de overheer
sende windrichti~g plaatsen. In Nederland is dit z.w. 

3 •. Bomen, hek\'lerken beschermen voetr,aden, maar moeten zelf ook 

voldoende beschermd warden: grote aantallen bomen; hekwerken 

sterk genoeg. 

4. Toegangen op flinke afstanden van gebouwhoeken projecteren. 

Niet alleen luifels maken, maar deze ook random afsluiten: 

zie opmerking hierboven over ontstaan van wervelingen onder 

luifels e. d. 

Ten aanzien van de onderzochte si tuatie: 

Zie situatie•tekening: tek. 7 

BU het betreffende gebouw ~ag verwacht warden, dat problemen gaan 

on tstaan bij de kelderingang aan de NW-z1jde van het gebouwi bij 

NW-wind zjjn er geen hoge gebouwen, die voldoende dichtbij staan 

om bescherming te lrnnnen bieden en de afri t is niet op een 

andere manier beschermd. 

AfscherU1ing van de rij hoge gebouwen bjj NO wind is niet te ver

wachten: eerder kan een verhoging van de vlindsnelheid verwacht 

warden t. g. v,. de nauwe passage tussen de gebouwen. Di t houdt in 

da.t hierdoor :de ingangspartij (luifel) meer wind te verduren krjjgt, 

dan normaa.l ( geen rug van hoge cebouwen) het geval zou z:jn. 

Tussen de r 1j hoge gebouwen en het gebouw in kwestie ontstaat 

een gebied van onderdruk, waardoor de wind naar de gevel zal gaan 

afbuigen: zie tek. hieronder. 

~~~ 
----. ,windrichting .. ,· ~ 

Plattegrond 

Zie tek. 7 voor 

volledige situering 

N.ooit·'~ ingangspartij-maken; beide si tuaties hebben hetzelfde 

D 
Plattegrond, v:aarui t r.J.oet blijken hoe 

door de vorm, ongevrnnste stro1.1ingen 

_::;_,_~1::.1en ontstaan. 

14 



Voldaan is wel aan de voorwaarde, dat de kopgevel loodrecht 

op de overheersende windrichting moet staan. 

Daaren tegen is de in6angspart;J weer op een hoeh:pun t gepro j ec

teerd, maar daar staat tegenover dat ze goed beschermd is 

(grate en afgesch~rmde luifel). Een ander voordeel ten 

opzichte van de si tuering van de insangspartcj op di t punt is 

dat de wind niet of weinig door ervoor liggende gebouwen 

geblokkeerd, wordt, vmardoor turbulen tie, verhoging van snel

heid e.d. ontstaan zou zun. 

Hoewel het gebouw geen uitstekende decoratieve elewenten 

heeft, is het mogeljjk dat door de vorm van de toegepaste 

gevelplaten toch, naast een algemeen optredende en gelijkmatige 

vervuiling, ( en die nietc te :voork6men·. 1·s),. een voor deze 

kassetteplaat typische vervuiling zal optreden. 

Echte wervelingen zullen niet 

ontstaan, daarvoor zUn de afme

tingen te gering, en zUn er geen 

scherpe hoeken. 

De plaa.ts van de plaat in de 

gevel zal de plaats van vervuilin6 
bepalen. 

De hiernaast getekende plaat,be

vindt zich hoog in de gevel. 

Btj dezelfde windrichting geldt voor een plaat laag in de gevel, 

hetzelfde, alleen zal de vervuiling lager in het verdiepte 

gedeelte van de plaat te zien z~n. 

Tot slot zDn in de B~lagen enige foto 1 s opgenomen, waarbij 

het storingsgebied btj verschillende windrichtingen tot uiting 

komt. Dea~nzuifl-uitblaasopeningen van het ventilatiesysteem 

( zie rode pijlen bij fo to I s bjj ZO en NW wind) kunnen :pro blenen 

opleveren. ~anneer bv. wind ZO is en de rechterpUl de uit

blaasopening, dan bestaat er grate kans dat deze vuile lucht 

aan de andere kant weer aangezogen wordt. Een oplossing 

hiervoor zou zjjn een omschalrnling van aanzuig-. · en'.·.uitblaas-

opening al naar gelang de windrichting. Het effect zal b~ 

andere windrichtingen veel minder sterk zUn. 

- Voordat uit het bovenstaande het een en ander geconcludeerd 

wordt over de opbouw en de detaillering van de gevel t.a.v. 

vervuilii:g V!Ordt eerst een analyse van de fo to reportage en 

een algemeen vcrhaal over de soorton vervuilin5 gegeven, 

waarna een &ezamcnl1jke conclusie getrol:r..ken zal \Varden. 



N.B. Een selecte keuze is uit de gemaakte foto 1 s gedaan. 

VERVUILING VAiI GEVELS 

De vervuiling kan op verschillende manieren tot stand komen: 

1. Vervuiling ontstaan t.g.v. roesten van in de mal achter

gebleveu stukjes Uzer (bv binddraad) wordt op het gevelopper

vlak zichtbaar in de vorm van donkerbruine vlekken, 

eventueel streperig uitlopend. Ook kunnen in de toeslag 

aanwezige ferrietdeeltjes gaan oxyderen, waardoor hetzelfde 

effect ontstaat. Zie de foto 1 s 1, 2 en 3 in de B~lagen 

Reparatie is mogelijk, aangezien de oorzaak plantselijk is, 

en de bron van de vervuiling aan het oppervlak ligt. 

2. Vervuiling t.g.v. verkeer: deze :aanifesteert zich, in tegen

stelling tot vervuiling door wind, voornamenl~k op het onder-

ste gedeelte van een gevel. Zie foto 4. De oorzaak is 

tamenl'jli: direct, t.g.v. de uitlaatgassen van auto 1 s. 

Afhankelijk van de ruwheid van het op1)ervlak ( aanl1echting 

roetdeeltjes) is de mate van vervuiling. 

Orn dit euvel te verrninderen zal het oppervlak zo glad moge

ljjk geraaakt mo eten word en. Een sili conenbehandeling is 

slechts van tUdeltke bescher~ing, en alleen dan effectief 

als de gevel regelmatig gewassen wordt. 

3. Vervuiling, die ontstaat t.g.v. een slechte detaillering: 

hierbij kan nog een onderscheid gemaald Worden tussen 

vervuiling 1 die met zeer grate zekerheid t1jdens het ontwerp

stadium voork.omen had kunnen worden, vmnneer beter over 

de detaillering nagedacht zou zijn, en detailleringsonzorg

vuldigheden, waarbtj het onder meer van de latere uitvoering 

afhangt of en in welke mate vervuiling zal optreden. 

Een voorbeeld van het eerste geval is het weglaten van 

een waterdor:pel ( zie foto 5), een voorbeeld van1 het tweede 

gevai, de onderlinge aanslui ting van dakl ijsten; er kan wel 

een goede aansluiting of overlapping ontworpen z~n, maar 

wanneer de uitvoering faalt, ontstaat vervuiling zoals die 

op de foto 1 s 1, 6 en 7 te zien is. De oorzaak is het 
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doors~pelen van regenwater, dat niet via de norillale h.w.a. 

op het dak was kan • .N.B. Dit laatste is ook weer een 

ontwerp en/of uitvoeringsfout. 

4. Een moeil5jker te omschrijven en vaak ook niet volledig aan 

een slechte detaillering te v1 1jten vervu~ling, die er zal 

ontstaan is een vervuiling, vmarvan de oorzaak gelegon is in 

een combinatie van architectonisch ontwerp (gevelprofilerins), 

detaillering en de invloed van de wind. 

Een verdere splitsing kan hierdoor gemaakt warden in: 

a. Situering van het gebouw ten opzichte van de windrichtingen. 

b. Gevelontwerp en gevelpro filering. 

gevelontwerp: indeling van de gevel in een horizon 

of verticale geleding van betonnen gevel

eleuen ten. 

gevelprofilering: gevelopbouw in de 1 diepte 1 ; is de gevel 

vlak; z:Un ,er ui tstekende delen. 

a. Situering t.o.v. windrichting: 

Een oostgevel zal over het algemeen sterker en·sneller 

vervuilen, dan de overige gevols, ondan.ks het feit, dat 

oostenwind slechts 9% van de tijd voorkomt. 

Duidelljk blijkt dit uit de foto 1 s 8 en 9, waarbjj resp. de 

oostgevel en zuidgevel van gebouwen gefotografeerd zijn, 

met dezelfde gevelopbouw, in dezelfde situatie. 

Oorzaak is de aanvoer van verv11iling ui t het Ruhrt:;ebied. 

( zie ook Algemene B~jlagen) Enigszins afhankeLjk van de 

si tuering in Nederland is het optreden van deze vervuilini:; 

dus wel. 

Een verder opvallende vervuiling is het zgn. 'kerstboom'

effect. Zie foto's 10, 11 en 12. 

De verklaring kan het best aan de hand van onderstaande 

"tekeningen verduidel5jkt Worden. 

Plattegrond 
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b.l. 

In de onderste luchtlasen is de stroming zwak en sterk 

gestoord (t.g.v. terreininvloeden), zodat het vuil de kans 

krjj 6 t zich op het i:;ehele gevelop:riervla_~ af te zetten. 

In de hogere luchtlagen is de stroming (meer of minder) 

ongestoord, zodat het vuil zich aan de achterz5jde op grotere 

afstanden van de hoeken zal gaan afzetten. 

Het is practisci1 onmogelijk di t type vervuilings-o:pbouw te 

beinvlo eden, aangezien hoogbouv1 vnl. in een stedeljjk klit12.at 

plaats vindt, waar cien te maken heeft met sterlrn terrein

invloeden (kleine O(.._, zie tek. 1) 

Wel zal wanneer het gebouw met de kopgevel in de richting 

van de overheersende windrichtinG geplaatst wordt, het 

effect waarsch~nltk kleiner zUn, omdat dan de hoeveelheid 

onderscl,epte wind ( en .::1eegevoerde verontreiniging) kleiner 

is en dit zich over een groter gedeelte van de lang~gevel 

zal kunnen afzetten. Een tweede voordeel ( 0.lengte van de 

voeg t.a.v. windbelasting) wordt hieronder besproken. 

N. B. Het zal duidelijk zljn, da t gebouwen met een vierkan te 

plattegrond een uitzondering op het bovenstaande vormen: 

hier is de typering en de mate van vervuiling in zijn tota

liteit gelJk, hoe men de het gebouw ook draait t.o.v. een 

bepaalde windrichting. 

Conclusie: Korte zjde in de oostrichting plaatsen, omdat 

van hieruit meeste vuil aangevoerd wordt. 

T.a.v. windbelasting en vervuiling van de 

langere gevels het gebouw met Eie korte z:jde in 

de overheersende windrichting, het zuid-westen, 

plaatsen. Dit levert contradictie op: daaron 

de laatste stelregel volgen, maar wel plaatseltk 

bektjken hoe sterk de invloed van de oostenwind 

is. 

Gevelontwern: 

Opvallend bleek het verschil in vervuiling tussen gevels 

met een horizontale en verticale geleding. 

De oorzaak is gelegen in het feit, dat btj een horizontale ge

leding zich twee verschillende materiaalop_pervlakkep ( beton 

enerz'jds en raam, ko z"jn, vensterbank etc, and er z5jds) boven 

elkaar bevinden. 3en waterfilm, die zich van boven na&r 

beneden of van beneden naar boven 'cev1eegt, al naar gelans 

de hoogte in het geveloppervlak, zal het vuil, dat het rJee-
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voert, afzetten juist 09 die o:ppervla.kken, die het nmst 

z~n (beton). Verder zullen allerlei corrosie?rodukten en 

vuil van ramen (gemakkeljjk af te voeren, omdat de ramen 

• glad' z!jn) lrnns krjjgen zich op het beton af te zetten. 

Bij een verticale geleding is er geen sprake van overgang 

van het ene ~ateriaal naar het andere in verticale richting: 

alleen is enigszins een z~delincse beinvloeding te verwach

ten, t. g. v. de spreiding van de wind over het o p.9ervlak ( zie 

tek. 6). Haar wanneer afdruipen van via ter van de dakrand 

voorkomen wordt en wanneer Gesteld wordt dat het verschil 

in vervuiling alle2n veroorzaakt wordt door turbulentie en 

terreininvloeden ( zie hierboven), dan zal de vervuiling ;:1et 

de hoogte over het gehele gevelol)pervlak egaal z5jn. 

Een tweede voordeel van de verticale geleding is verminde

ring van voegbelasting t.g.v. winddruk. 

De voeg tussen twee elementen is de zwakste schakel in gevel 

t. a. v. water- en winddi eh theid, waarb:1j de vo eg tussen twee 

verschillende elementen (materialen) zwakker is, dan die 

tussen gel~ke elementen (raaterialen), t.g.v. andere materi

aaleigenschappen zoals thermische uitzetting, krimp etc. 

Ui t onderstaande tekening blijkt, da t b1j een horizon tale 

geleding· een grotere (zwakirnre) voeglengte belast wordt, 

dan dat di t blj een verticale geleding Het geval is. 

En een derde voordeel van ee11 verticale geleding is net fei t 

dat ecm verticale voeg 6 r:1aal de hoeveelrteid regenwater :~an 

afvoeren, dan een horizontale voeg. (CUR 59) 
van invlo ed op de to tale vo e5le .. 1,; ce is de ele.c1e.a tgrootte, die 

bepaald wordt door aspecten als fabrlcage, transport en 

montage. Zu_e toto 1 s lj-17. 

afmetingen elementen gellk 

% ruit opp. geli_ik in beide gevallen 

verbindinG tussen elG_Jenteil van gel~~ □ateriaal 

verbinding tussen elementen van verse+,illead ,"J.at. 
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'b. 2. Gevel9rofilering 

Tjjde~iS de fo to-repor cage viel verder op, da i:; ui tstekende 

delen extra vervuiling, of in ieder 6eval een ster~:er 

i:u J.1et 000 springende vervuiling te zien gaven. 

Juist omdat de vervuiling zo ongelUkmatig is valt ze 

zo sterk op. Dat niet alleen grate diepteverschillen 

in het geveloppervlak (aanleiding tot wervelingen over 

gehele gevel- zie algemeen gedeelte-blz.13) sterke 

ongeljjkmatige vervuiling geven, maakt foto 18 duideli)q 

hier speelt natuurlJk oak de verhoogde concentratie 

vuil, die van de rui t naar benodon op het beton dr1_1i=1t 

een rol). Zie verder ce foto 1 s 19,20, 21A en 21B. 

In het algemeen moet iedere detaillering, waarbU de 

mor;elijkheid tot vuilconccntratie aanwezig is, vermeden 

worden. Vooral bij galer'.jen en bordessen wordt deze 

fout t.a.v. aansluiting van de borstwering op de vloer

platen gemnakt: zie foto 22. 

verder is het aanzien van de gevel sterk afhankel~k van de 

kleurkwaliteit van de gevelplaten. Jeze fouten mogen niet 

voorkomen, aangezien tUdens het fabricageproces te controleren 

en bt te sturen zUn. Zie foto 23. 

Tot slot foto 21~ en 25 , waarbjj het trappehuis als een 

verticale gevelgeleding opgevat kan warden. Geen invloed 

van vervuiling waar te nemen, alleen daar waar de daklijst 

niet voldoende functioneert treedt een ernstige vervuiling op. 

Echter bj hetzelfde gebouw is vervuiling te zien in het 

gedeelte met een horizontale geleding, en valt oak op dat 

er geen vervuiling optreedt, wanneer de daklijst wel goed 

functioneert. De kans op optreden en de repeti tie is groter 

bij de horizon tale geleding{ meer m' aanslui ting die zv:al~1:er 

is, dan dat bij een verticale geleding het geval is- zie vorige 

pagina) 
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COliCLUSTE 

Situeer een gebouw met de korte z~de in de zuid-westelUke 

windrichting, aangezien dit in Kederland de overheersende 

windrichting is. Een uitzondering op dezc regel meet 

gemaal;:t worden, wanncer een sterke invloed t.a.v. vervuiling 

door nab:ij liggende industrie gebieden, verwacht kan v:orden: 

in Eindhove11 is di t het geval l.Jij oostenvrind waardoor vui.l 

uit het ~uhrgebied aanc;evoerd wordt. Situeer in dit geval 

het gebouw met de lrnrte zijde in ooste)'l.Ljl~e richtin5. 

- Streef naar een verticale geledin;; wat gevclopbouw betreft; 

niet alleen gunstig t.a.v. de vervuiling, maar ook t.a.v. 

voegbelasting door wind en regen. 

Wonderen r.1oeten niet verwacht word8n, maar bjj een goede 

detaillering en ui tvoering zal een dergelijke opbouw gunsti

ger werken, dan bij een horizontal e gevel£;eledinr; vervmcht 

mag warden. 

- Haak een.' gevel zo glad mogeljjk: niet alleen t. a. v. de toe te 

passen 111.aterialen, (en de bewerking ervan), :::1aar ook t.a.v. 

de profilering: iedere onderbreking in de gevel leidt tot 

een ten opzichte van het totaalbeeld opvallende vervuiling. 

21 



BIJLAG E'.T 1 

- 'l'abel 1-7 
- Tekening 1- 8 



~- - t 

. :: :) . 

----~--.. -.......... ~?] 
-•. ... ··- -- •- • t 

_ _..._::,~~i--~;i\./~l 



~. 

I I 

' zonder raamwerk 

8 M 
?'· 

A 

~\ 2 I 4,5 I 8 I 1 o I 1 I 2 I 3,5 I 4,5 I :i5 I s I 9, s I 11, 5 I 2 I 4,5 I s . I 1 c 

1 Q J. i. f. 1 i.-' 5. J. t/. t 5.J f.J f.() f o 1./. 6 J/.l/ S:J II. I f /./ f. (. 5/ 

20 11 1/.J '/.l. '/.l. 9_p /l.'I 1/.t/ 'f.J f.4' f.o '/.o f.'I 8.o '/.J fj- ft/ 

30 '/.b 11.:r 1/.f 1/.J./ /OJ /(JJ,/ /1.S- 11.t. /It ILL 1/.i" !/./ le>.1. /It. ,u- I If.If 

40 I //./ /J.t/ JJ.'I 12.J 11.1 12.o IJ.I JJ.2.. 1111 IJ.tl IJ.t /J.j- 11t 13.J IJJ I 11.t, 

5 o I it.1, 111. f itt f" 1J. l 11.1 1J. 1 it1. ,- 1'-I. 6 11./. 6 II/. r 11-1. •:r 11./. L/ 11. 6 II./. c. 11/. 6 1 1J. f 

Is . M J <El w in rj 

tab el 2 



0 
s-

CX) '-"' 
~ ~ 

~ <:..J 
"':i '-.i ~ ~ ::--...._ "-: 

LO ~ ~ ......... ~ 
--.:::t- ~ 'S) ~ ~ s:s 

~ ' 
N lo ~ I"\..._ ~ 1-n 

" lo ~ ~ ~ 

L.Ci 
s-
~ 

u 
C 

LO 
m 3; 

~ (X) ~ 
~ ,.,.___ 

~ (:) 

~ '-..i ~ ~ ~ 

I 
LO 

I t!I 
LO-

LO '""'-- ~ ~ 
-..::I- l.o c-,...._ 

~ <:) s 
"'r) '--i "" ' 

LO 
("°f 

N ~ ~ l,o ~ C>.::i. 
~ le,; r-,..:_ ~ ~ 

~ 
L-
Cl) ,-

3 
E 0 

0 
s-

0 
L- ~ •o ~ 

co ~ '-S) 

lo ",..:_ ~ !'< ~ ..... .._, 
co Cl) 

E L..'") It') ~ ~ i.,. ~ C'0 
--.:::t- "") ~· ~ ~ 

:s. --..;: --Cl) 

(',J 1n I,.._ i.,. 
~ 

~ _o 

" 1.n· r-...:.. ~ ~ 0 .._, 

I~ 0 0 0 0 0 
~ 

C--! ("Y) --.:::t LO 



- . . - - ~ 

. :c!:.-T -:--+~~~-=-.-·.:- L .7 --;· .- :~r~~~t~~J- -n~; 

:~~~~~-:t?'.? ):pJ 
: .:- _; :·:: : -. : .:.; :: :·· -: : ~1:::: : 

l_.:·:-_· t·- -)~~-~~ ~!:-··i -:·1~~~/:. ~~+~:_:::j 
t : . l , , : ..........: 

~=..:.:..;.~.;..;.:.~.;__;_;_~4~.:-.+...;..::;.;.-+-:-:--:--i----:--:-:+---:-:--=-r--:-:-:-:-:--:-:-:-:---:--1-·:- ·,---, -· 
r 



L --

- .. - - .. - , - -. -- . - . -· 
---· -~~<~: ~:::_r:~-~ ::·-::.~~ 

.. : :/:::: --· 
~ ~:-::~ :~J:"'.": 
-----~ 1--.....- --· --- ' ......... +•--

• - - . ~ . • t ·--
,-. -.. -- . . . . . . ,, . -·. -- -
:~-~~~:-:_:~ ~~~~:d:~~~~~:~: 
;-:-:~f:::: .:> ·. i: :: : . ·-· :.:::: 



ZUID - \'/ESTE:1 WIX D 

Meethoogte 1 cm 4,5 cm 

Meetpunt .../1. verand. vent. stand m/s .J'l..verand • vent. 3tand m/s 

A 6 22 3,45 8 26 4,2 
1 6 22 3,45 8 26 4·,2 
2 5,5 20 3,12 7,5 23 3,75 

3 5,5 20 3,12 7 21,5 3,3 

4 4,8 . 18 2,7 7 21,5 3,3 
B 5 18,5 2,7 7,7 24 3,9 
5 5,7 21 3,3 6,5 19,5 3 
6 6,7 26 4,2 6,7 20 3,12 
C 6,9 27,5 4,5 7,5 23 3,75 
7 5 18,5 2,8 6 18 2,7 
8 5 18,5 2,8 5 15 2,2 

9 5 18,5 2,8 5 15 2,2 
D 4,5 17 2,5 5 1.5 - 2,2 
10 4,5 17 2,5 6 18 2,7 
E 7 28 4,5 10 40 6,88 
11 8 33 5,5 9,2 33 5;5 
12 8 33 5,5 10 40 6,88 
13 7,7 31,5 5,25 10 40 6,8S 
F 7 28 4,55 9,7 37 6,2 

14 6,5 25 4 9,5 35,5 5,95 
G 6,2 23 3,75 8,5 28,5 4,65 
15 5,1 19 2,9 7 21,5 3,35 
H 6 22 .3,45 8,5 28,5 li-, 65 

16 3,5 14 2 6 18 2,7 
17 4,5 17 2,5 5,5 16 2, 11-

Tab. 6 



ZUID - WESTE.i{ wn;n 

Meethoogte 8 cm 

Meetpunt .A verand. vent. stand m/s 

A 9,5 33 5,5 
1 9,5 33 5,5 
2 9,5 33 · 5,5 

3 9,2 31,5 5,2 

4 9,5 33 5,5 
B 9,5 33 5,5 

5 7,5 24 3,9 
6 7 22 3,45 
C 7,5 24 3,9 
7 8 26 4,2 
8 8 26', 4,2 

9 8 26 4,2 

D 6,5 19: 2,9 
10 8,5 28 4,55 
E 10 36,5 6,15 
11 10,2 38 6,4 
12 10 36,5 6,15 

13 10,2 38 6,4 
F 10 36,5 6,1 

14 10 36,5 6,1 

G 9,5 33 5,5 
l5 9,2 31,5 5,2 
H 10' 5 39,5 6,8 
16 8,7 29 4,8 
17 9 30 5 

Tab. 6 
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OOSTEii \'/IHD 

Heethoo(;te l cm 4,5 cm 

Meetpunt ..n.. verand vent. stand m/s ..fL verand. vent.stand m/s 

A 5,5 20 3,12 5,2 15,5 2,25 

1 5,5 20 3,12 5 15 2,2 

2 6 22 3,45 5 15 2,2 

3 5,5 20 3,12 4,5 13,5 1,9 

4 4,5 17 2,5 3,7 11 1,4 

B 6 22 3,45 5,5 16 2, l+ 

5 6 22 3,45 5,5 16 2, 1~ 

6 7 ·28 1~' 5 6,2 19 3 

C 6;5 25 4 6,2 19 3· 

7 5,2 19 2,9 5,7 17 2,5 

8 5 18,5 2,7 6,2 19 3 

9 6 22 3, L~5 7 21,5 3,35 
D 4 15,5 2,25 6,4 19 3 
10 6,5 25 4 6 18 2,7 

E 5,5 20 3,12 6,5 19,5 3 

11 6 22 3,45 7,2 22 .3,45 

12 6,5 25 4 7,5 23,5 3,8 

13 6,5 25 4 7,2 22 3, l~5 

F 5,5 20 3,12 7 21,5 3,3 

14 7 28 4,55 7,2 22 3,45 

G 8 33 5,5 8,2 27 1~ 'l~ 

15 7,5 30 5 9 32 5,3 

H 3 12 1,6 3,5 10 1,25 

16 5,5 20 3,12 5 15 2,2 

17 4,5 17 2,5 4,2 12,5 1,7 

Tab. 7 



OOSTENWIND 

Meethoogte 8 cm 

Meetpunt Jl. verand. vent.stand m/s 

A 8 26 4,2 
1 5,2 15 2,2 

2 4 10 1,25 

3 4 10 1,25 

4 10 36,5 6,15 
B 10 36,5 6,15 

5 9,5 33 5,5 
6 9,2 31,5 5,2 
C 8 26 4,2 
7 7,7 24,5 3,95 
8 8 26 4,2 

9 8,5 28 4,55 
D 9 30 5 
10 8 26 4,2 
E 9,7 34,5 5,8 
11 10 36,5 6,15 
12 10,5 39,5 6,8 
13 9,7 34,5 5,8 
F 8,7 29 4,8 
14 9 30 5 
G +0 36.5 6,15 
15 11 44,5 7,7 
H 6,5 19 2,9 
16 9,5 33 5,5 
17 8,7 29 4,8 

Tab. 7 
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ELEK'l'RISCH SCE.SHA T. B. V. SNEL2.EIDSl·IETIE"G IN WIHDTU.'.•:TIEL 

1 

2 

1. mA meter (instelling 13 mA) 

2. voeding (ongeveer 5 V) 

3. N'TC -meet 

4. NTC -dummy 

5. weerstand 1000..Il- 10 VJ 

6. weerstand 1000..n.. 10 VI 

7. weerstand 3K3 .JL 

8. mA meter 

9. pot.meter 470..n.. 3 'ii 

':"' 
Installing van de mA meter op 13 mA is globaal bepaald a.h.v.: 

2 Een tak van de brug : I • R < P . I 
2 < 60 - I <. 7, 7 mA 

Dus door hele systeem I < 15, 4 mA 
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1 OOELSTELLING EH UITGANGSPUNTfil VAi:T HET O:NDERZOEK 

Het is de bedoeling deze proef op een zodanige manier op te 

zetten, dat voor een aantal materialen, die als bevestigings

middel voor betonnen gevelelementen gebruikt kunnen warden, 

vergelijkingsmateriaal verkregen Vlordt ten aanzien van hun 

onderlinge weerstand in corrosieve milieu's; levensduur bevestiging. 

Aangezien het in eerste instantie de bedoeling is om de proble

matiek te leren, die zich voordoet bij het opzetten van een 

proet, en daarnaast rekening gehouden meet warden met zowel 

bet tijd- (onderdeel van het afstudeerwerk) als het kostenas!)ect, 

zijn concessies gedaan met betrekking tot de volledigheid van 

de proeven. 

Di t leidt tot: 

1. Een beperking van het aan tal materialen. 

2. De vorm van de proefstukk.en: strippen in plaats van hoek

pro!ielen, aangezien voor deze laatste levertjjd langer en 

kosten beduidend hoger waren. 

3. Beperking van het aantal milieu's, en het constant houden 

van variabelen die dit milieu bepalen, zoals bijvoorbeeld 

de temperatuur. 

In een later stadium kunnen, bU voldoende tUd, naast deze 

(algemene) proeven,,nevenproeven opgezet worden. 

Gedacht wordt aan: 

a. Invloed schaaleffect: de invloed van de verhouding tussen 

oppervlakten van de randen en de oppervlakten van de twee 

overige vlakken op de mate van corrosie. 

b. Invloed van geboorde of geponste gaten in de proefstu.ki:en: 

extra deformatie van het materiaal aan de randen zou tot 

grotere corrosie van het materiaal moeten leiden. 

c. Contactcorrosie: het optreden van corrosie bij combinatie 

van twee verschillende metalen of metaallegeringen, waarbij 

het minst edele metaal of legering uiteindelDk aangetazt 

wordt. 

d. Spanningscorrosie: naast het optreden van corrosie ender 

invloed van een agressief milieu, kan •extra• corrosie 

01 



optreden, wanneer het materiaal aan een belasting onderworpen 

wordt. 

Het is dus mogel1jk wanneer in eerste ins tan tie ui t de pro even 

volgt, dat materiaal X betcr corrosiebestendig is dan materiaal 

Y, uit deze nevenproef kancvolgen, dat dit laatste materiaal 

in de praktijk toch beter toegepast kan worden, in verband met 

de grotere spanningscorrosie-gevoeligheid van het eerste materiaal. 

Al deze proeven dragen het karakter van versnelde corrosieproeven. 

V/anneer een verband gevonden kan warden tussen deze kunstmatige 

versnelling en de levensduur, .:.oals die in de praktijk voorkomt, 

kan een indicatieover de te verwachten levensduur van de beves

tigingsmiddelen, semaalct van deze material en en van deze vorm , 

gegeven warden. 

02 



2 BESCHRIJVIHG VAl; DE HILIEU' .S 

Ten aanzien van de diverse invloeden, waaraan de bevestigings

middelen ztjn blootgesteld, is aangenomen dat: 

1. Geen UV-licht bij de bevestigingsmiddelen ka:n doordringen. 

2. Ofschoon de geveltemperatuur (tijdelUk) kan oplopen tot 60°c, 
de temperatullr van de bevestie;ingsfiliddelen niet boven de 35°c 
zal stjjgen ( warmte-accumulatie betonnen gevel; binnen ter.1pera

tuur is geconditioneerd op ongeveer 20°c, en er treedt convectie 

in de ruimte tussen binnenwand en gevelplaat op.) 

De pro even zullen da:n oak bij een temperatuur van 35°c ui tgevoerd 

worden • 

.3. Het materiaal van de bevestigingsmiddelen aangetast ka:n warden 

door de buitenatmosfeer en de verontreinigingen hierin. 

Dit kan o.a. gebeuren doordat regenwater binnendringt.Zie tek.l 

Verder kan het beton door het agressieve milieu aangetast wo.rden 

en dit heeft wederom invloed op de bevestieingsmiddelen, dat 

in direct contact staat met de 1 corrosieprodukten' van het 

beton. 

N.B. t.a.v. 2: 
Zelfs wanneer de temperatuur van de bevestigingsmia.delen boven de 

aangenomen temperatuur mocht komen, is het de vraag of er vol

doende vocht random de bevestiging (in de spouw) aanwezig is 

om de hierin opgeloste verontreinigingen kans te geven het meta.al 

o! de legering aan te tasten. Vooral de cloriden hebben weinig 

invloed bij voldoende droge toestand van het metaal. t. a. v. het 

gevaar voor corrosie. Droge corrosie vnl door zuurstof (oxydatie) 

Bij de proeven worden twee milieu's nagebootst, die indicaties 

moeten geven over de toepasbaarheid van de verschillende beproefde 

materialen in deze milieu's. 

Het eerste wordt nageboJtst met de zgn. zoutnevelproef, het tweede 

met een wateri5e oplossing van verschillende verontreinigingen 

zoals die in vervuild (t.g.v. de industrie) rec;em;e.ter voorkoi:1en. 

03 



-Zoutnevelproe!: 

Bij deze proef ~ordt een nevel van NaCl ( concentratie 5~~) over 

de proefplaatjes verstoven bjj een temperatuur van 35°c. 
Deze proef is een zuiver versnelde corrosieproef, waarbij de mate 

van corrosiebestendigheid d.m. v. weging bepaald wordt. 

De voordelen van deze proef zijn: - normproe! (ASTH B 117-64) 

- condities bl1jven constant 

De nadel en ZJjn meting geeft alleen uitsluitsel 

over de corrosieweerstand van de 

material.en onderling 

- veel metingen moeten verricht 

worden met toch uiteindeltk een 

beperkte informatie. 

Voor expositie-omstandigheden en verdere voorwa.arden zie hoo.fdstuk 

4 Ui tvo ering. 

-Combinatie van verschillende verontreiningingen als nabootsing van 

een industrieel milieu: 

Aangenomen mag warden, dat dit milieu kan heersen achter de gevel

platen ( o fschoon het natuurljjk nooi t gewenst is een dergel~jke 

situatie bewust te creijren) en zo van invloed is op de bevesti

gingsmiddelen; voegen tussen de platen zullen nooit voor 100% 

afsluiten. 

Door het binnendringen van regenwater o! door de inwerking van de 

atmosfeer op het beton kunnen stoffen uit het beton opgelost warden, 

die van schadeljjke invloed op de bevestiging kunnen zjjn. 

Invloed van corrosieprodukten van een bepaald type metaaJ.,op 

een antler metaal (bv. stalen bout en Al-brans hoekprofiel) wordt 

niet nasegaan. Zie ook 'Doelstelling en uitgangspunten van het 

- onderzoek 1 blz. 01 punt c. 

De onderlinge weerstand tegen corrosie wordt hier bepa.ald door: 

1. Waging; t.a.v. methoden en omstandigheden zie Uitvoering. 

2. Diktemeting van de corrosielaag op de metalen. 

3. Electrische potentiaalmeting. 

De volgende stoffen zullen opgelost worden als nabootsing van 

de verontreininging: 
04 



so 2-
4 

Cl-

NH + 
4 

18 mg/1 

3.5 mg/1 

2 mg/1 

Deze gegevens zijn verkregen uit: Ja.aroverzicht '72 Dienst Bouw- en 

Woningtoezicht Eindhoven 

Chemisch Weekblad 26 okt. '73 

Er wordt eerst een proe! ui tgevoerd, waarbjj de pH 5 zal bedragen, 

daarna een proef waarbij de pH 3 is, maar waarbjj de verdere omstan

digheden gelijk zullen zjjn. 

Gecontroleerd zal worden of de in water opgeloste stoffen onderling 

ongewenste reacties zullen geven. 

De invloed van het binnenmilieu op de corrosie van de bevestigin6s

middelen wordt bui ten beschouvling gelaten, omdat a&ngenomen rnag 

warden, dat deze invloed op het totaal minder is dan de invloed van 

het buitenmilieu. 

N .B. In verband met de beschikbare hoeveelheid materiaal wordt · 

de proef b~ pH 3 uitgevoerd met plaatjes,die geheel in de 

. vloeistof' ondergedompeld zijn. Deze keuze is gemaakt, omdat 

betere ineetresul ta ten verwacht .warden bij de proef waarb.ij de 

plaatjes geheel in de oplossing ondergedompeld zijn, dan 

waarbij di t half' gebeurd. 
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3 MATERIALEi>l" 

De volgende materialen worden in de hierboven beschreven milieu's 

beproe!d: 

- Fosfarbrons; een legering van vnl. Cu en P; verder geen 

specificatie van leverancier gekregen. 

- Aluminiumbrons; een legering van vnl. Al (8-10%) op Cu-basis; 

voldoet aan DIN 1714 

- 1-:angaan brans; een 1 esering van Cu, Zn en Mn. Geen verdere 

speci ficatie. 

- AISI 316; roestvast staal, dat valdoet aan ASTH-norm. 

Samenstelling: X 10 er Hi Ti 18.8 
- Thermisch verzinkt staal (Fe 37). Laagdikte Zn:lt::,]_,,.M--m. (Komo ont-

werp 24 minimaal 6~m) 
Veran twoording ma teriaalkeuze: 

De keuze van de verschillende materialen is voornameljjk gedaan 

aan de hand van de in de praktijk meest gebruikte. Verder is oak 

de snelst verkrijgbare manier t. a. v. de materialen bepalend geweest. 

Dit resulteerde in de baven genoemde materialen, waarbD ter 

verduidelijking opgernerkt dient te worden dat: 

- Bij de I brans' -legeringen aok het tamenlijk veel gebruikte silicium

brons voorkomt: deze legering hee!t echter als nadeel, dat goed 

op insluitingen van Sio2 gelet moet worden; deze insluitingen zijn 

het gevolg van gietfouten en het effect van toevoeging van Si 

('extra• corrosieweerstand biedend) wordt hierdoor teniet gedaan. 

- Het tegenwaordig in veel bevestigingsconstructies verwerkte 

AISI 316 Ti (extra toevoeging titaan) hee!t als voordeel alleen 

een betere lasbaarheid ten gevolg. Het biedt verder geen extra 

bescher~ing tegen corrosie. 

Hessing is vervallen, aangezien di t materiaal tgv. zijn grote 

spanningscorrosiegevaeligheid in de praktijk niet gebruikt mag 

worden als bevestigingsmiddel voor gevelelementen. Het zou wel 

als ver6el:;jldngsmateriaal in de proeven ingevoerd kunnen warden; 

dit is echt2r achterwege gelaten terwille van de proefapzet (zie 
1 Doel.stelling') 

Afmetingen: 

De bronslegeringen zijn geleverd in gegoten strippen van 500.50_.6,2 
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Deze strippen zullen geschaafd warden, zodat de srootste 

oppervlak.te onef fenheden verdi'J'.jnen en de dilrte r:,inimaal 6, 00 :;lfll 

wordt. De randen van de proef'plaatjes ondergann dezelfde bewcr

king. 

De afr:1etingen varieren tussen de 

60,33 en 61,82 mm voor de lengte, 

46,68 en 47,32 mm voor de breedte en 

5,96 en 6,35 mm voor de dikte • Zie tabel 1 Bj_jlagen 

Deze afnetingen zijn extrema, De afw1jking van de dikte wordt 

alleen veroorzaakt door het roestvaste staal; de proefplaatjes 

hiervan zijn uit een plaat gezaagd. 

De afmetingen ( vnl. lengte en breedte) Worden bepaald door: 

- Breedte van de geleverde gegoten strippen 1 brons 1 -legering. 

- Capaciteit van de analytische balans (max. 160 gram) waarmee 

gev,ogen wordt. 

- Aantal nodige plaatjes voor de proeven. Eoeveelheid beschik

baar materiaal is beperkt. 

Uit tekening 2 blijkt, dat er in totaal vjjf proeven uitgevoerd 

warden. Wanneer gesteld wordt, dat minima.al per p1·oef drie 

proefstukken van ieder materiaal nodig zjjn, komt men op een 

totaal van 15 plaatjes per materiaal. Gesteld verder dat de 

breedte 50 mm is, de lengte 60,0 mn, dan is het gewicht voor 

het materiaal met de grootste s.m. ongeveer 145 gr. per plaatje 

(kleiner dan de vereiste 160 gr) en kunnen er uit iedere strip 

8 plaRtjes gezaagd worden. (rekening houdend met het feit, dat 

ook de afmetingen van de strippen tgv. de bewerkingen kleiner 

worden.) 

Tijdens het vooronderzoek (zie Uitvoering) wordt van ieder 

materiaal de oppervlakte ruwheid bepaald. 
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4 UITVOERI.NG 

De voorberoiding, het vooronderzoek en hot onderzoek warden 

hier besproken aan de i1and van tekening 2. 

De voorberei ding is reeds in het hoo fdstuk 1-:a terialen bes.::-,roken 

- Het vooronderzoek: 

M.b.t. de proefplaatjes: 

- De afmetingen van ieder plaa tj e v10rden nauwkeurig bepaald. 

De gegevens zljn in tabel 1 vastgelegd. Zie B:ijlagen 

De codering van de plaatjes ligt vast aan de hand van hun plaats 

op de rekken in de proefkamer. Jit geldt t.a.v. het type rnatoriaal; 

van ieder materiaal zijn de plaatjes mbv. slagcijfers genummerd 

van 1 t/m 15. 

- De ruwheid van het oppervlak wordt bepaald met de ruv1heidstester. 

Van drie willekeurig gekozen plaatjes van ieder materiaal 

wordt de ruwheid bepaald op de ::,1anier aangegeven in tekening 3. 

Gemiddelden war.den bepaald voor de twee hoofdricntingen van 

ieder plaatje, waarna deze waarden wederom gemiddeld worden. 

T.•a. v. ieder materiaal wordt dus een waarde van oppervlakte 

ruwheid in lengte- en breedt.erichting van het proefplaa.tje ver

kregen. Alle meetwaarden zijn in tabel 2 van de Bjjlagen vast

gelegd. 

Alleen per serie van hetzelfde materiaal kan vergeleken warden 

of inderdaad b:ij grotere oppervlakte ruwheid de aantasting door 

een agressief' milieu sterker is, zo-als door mij verondersteld 

wordt. Verschil in oppervlakte ruwheid kan een verklaring voor 

de te verwachten spreiding in de meetresultaten zUn. 

- De gewichten van ieder plaatje zijn tabellarisch vastgelegd in 

tabel 3 van de Bijlagen en grafisch ui tgezet .. Zie Bijlagen. 

Hierbij is de gemiddelde waa.rde met een stippellijn aangegeven. 

M.b.t. proefopstelling 1 (zoutnevelproef) 

Op de in tekening ~ aangegeven 9unten 1,2 en 3· zal, voordat het 

eigenlijke onderzoek start, de concentratie van de verstoven oplos

sing gemeten wordon. ]it gebeurt op de manier, aange~ave~ in de 

ASTH-norm B 117-64 punt 8b. Er zal oak gecontroleerd we-Pden of 

er eon duidelijk gerichte stror.1ing in de proefkamer optreedt. 

Vfanneer beide resul taten gunstig zijn d.i. in alle pun ten nasenoeg 
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geLjke concentraties opgeloste NaCl, verzamelde hoeveelheid 

oplossing en er geen stro~ing optreedt is het niet nood-

zakelijk om gedurende de proef de proefplaatjes van plaats te 

veranderen: di t laatste met als doel om gel;jke exposi tie omstan

digheden voor ieder plantje van ieder materiaaJ_ te verkrijgen. 

verder dient er voor gezorgd te worden, dat druk ( i.v.m. de 

fjjnheid van de verstoven oplossing) en tem:peratuur constant 

bljjven. 

M.b.t. proefopstelling 2 (corrosief milieu) 

Hierb~ moet voor de proef start het elektrisch potentiaal 

van de vijf verschillende materialen in de oplossingen met 

resp. pH 5 en pH 3 gew.eten te worden. Veranderingen gedurende 

de proe! kunnen dan geregistreerd worden. 

- Bet onderzoek 

H. b. t. _proefopstelling 1 ( zoutnevelproef) 

Er moet op gelet Worden, dat tijdens de proef druppels van 

de oplossing, die zich vormen aan het plafond van de proef

kamer, niet op de proefplaatjes vallen. 

Indien mogelijk mogen druppels, die van de proe!~laatjes vallen, 

en waarin corrosieprodukten opgelost kunnen z!jn, niet opnieuw 

in circulatie komen (dus niet terug naar reservoir van de zout

oplossing om opnieuw verstoven te worden) 

De proefplaatjes moeten voor de aanvang van de proef ontvet worden: 

dit gebeurt op de volgende manier: SJ;)oelen in petroleum-ether 

(40°-60°) gedurende minstens 2 minuten; Mj voorkeur in een 

cilindrisch vat van kunststo:f of glas. Naspoelen in een tweede 

vat met petroleum-ether en daarna in de lucht drogen. 

Na dit ontvettings:proces rnogen de plaatjes niet meer met de 

handen aangeraakt worden. Er zou anders opnieuw aen bescher

mende 'film• op het materiaal ontstaan. 

Zoutoplossingen mogen niet van een hoger gelegen plaatje op 

een daaronder gelegen :plaatje vallen, Daartoe worden de plaat

jes op de in tek. 4 aangegeven manier op da rekken opgelegd. 

Geschikte materialen voor .de constructie van de rekken zijn 

glas of pve. 

De ASTH norm geeft aan, dat 5 ± 1 gewichtsdeel NaCl opgelost 

moet worden in 95 delen gedistillerd vmter. De pH van deze 

oplossing moet ligGen tussen de 6,5 en 7,2. 

mj deze proef wordt een 5% NaCl-o:plossing gebruikt. 

Aanbevolen beproevingsperioden zijn: 16.2t1.,48,96, 200,240,500 
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of 720 uur. 

De te~peratuur wordt gedurendc de proef op 35°c (t3°c) gehouden; 

dit is oak de eis volgens de norm. 

M.b.t. proefopstelling 2 (corrosief milieu) 

Behalve de controle of er geen ongewenste reacties tussen de 

opgeloste stoffen onderling optreden, moet er ook gecontrolecrd 

warden of de oplosbaarheidsprodukten niet overschreden worden. 

De oploscingen moeten regelmatig geschud warden: de vloeistof 

kan daartoe met een roerder in beweging gehouden worden of men 

kan de proefplaatjes zelf laten draaien. Een derde moi;eljjkheid 

is, en waarvan gebruik zal v:orden ge:uaakt, om (pers)lucht door 

de oplossing te laten borrelen. Naast het constant houden van 

bet zuursto f gehal te is een and er belangrijk effect de depolari

sa tie: corrosie in water kan alleen plaatsvinden wanneer de 

waterstofionenpotentiaal hoger is dan de potentiaal van de 

metaalionen ( dus als Eh., Eme ) • Nu wordt bij metalen die zich 

in v,ater bevinden, de H-atot1en die aan het metaalop1)ervlak on t

staan meestal niet gecombineerd tot H
2
-moleculen, maar vormen 

ze een dunne laag waterstof o:p het metaaloppervlak. Dit laagje 

verminderd of verhinderd zelfs geheel verdere aantasting. 

Dit effect heet polarisatie. \':anneer :z:.uurstof in de oplossing 

gebracht wordt, reageert deze met de waterstof op het metaalopper-

vlak tot H
2
o volgens 4H + o

2
~ 2H

2
o Hierdoor ,\'Jordt het 

laagje weggenomen en kunnen de corrosie resacties weer plaats-
,._ 

vinden. Op de kathodische plaatsen: 2H + 2 e ~ 2H en op 

de anodische plaatsen volgens +-+ me --, me 1- 2 e 

Behalve deze belemci.ering door waterstof op het metaaloppervlak 

kan deze ook nog vcroorzaakt warden door de corrosieprodukten, 

die de corrosiestroompjes aan het metaaloppervlak. verhinderen. 

Deze belemmering zal niet v:orden opgeheven. 

Voor het cavitatie-effect behoeft niet te worden gevreesd te 

worden. Cavitatie is het plaatselijk koken van vloeisto!fen en 

ontstaat in stromende vloeistoffen, wanneer door locale hoge 

snelheden de druk daalt tot de dampspanning en opgeloste gassen 

vrijkomen. Verderop in het stromingsgebied, waar de druk. weer 

hoger is, Worden de gasbelletjes weer in de vloeistof opgeno-

men (implosie)naarbjj energie vrjjkomt, die deeltjes uit materialen 

die zich in dit cebied bevinden, kan wesslaan. 

Aangezien de gehele opstelling in een ;.,;_lirnaa.tl:a:-11er ceplaatst 

wordt, waarvan de temperatuur constant 250G is, moet het 
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waterverlies aangevuld worden. 

:OehandelillGSVtijze / type [neting 

H.b.t. de zoutnevelproef: 

Dit gedeelte van de proef valt in twee delen uiteen: 

1. De proefplaatjes warden op gezette t~den uit de opstelling 

gehaald, met een nylonborsteltje schoongemaakt, met alcohol 

gedroogd en da&rna gewogen. het afborstelen geschiedt 

steeds op dezelfde manier (b streken heen en weer per opper

vlak) en met ongeve::;r dezelfde ~tracht. 

Men beoogt l1iermee niet alleen een vorv,iJderen van de 

zoutafzetting op de plaatjes, maar ook een (gedeeltel~k) 

verwijderen van de corrosienuid. ierwacht mag dus warden, dat 

de gewichtsafna::ie van het plaatje als functie van de tijd 

rechtlijnig zal zijn, aanguzien iedere keer met een vers 

oppervla};: gestart wordt. net i;aat er bjj deze proef dan ook 

alleen om een indruk te kr~Jgen van de onderlinge ger1ic.hts

aiDarue van de verschillende materialen. 

2. Op dezelfde t~den als bij 1. warden ook hier de plaatjcs uit 

de proetkamer e:;ehaald, echter allee11 om e;ewo;;en te warden. 

I;.e intervaJ.len zullen t:jdens de proef oepaald worden, omdat 

van tevoren moeilijk te voorspellen valt, na hoeveel uur een 

zinnigc meting verricht kan warden. 

Het verschil tussen deze en de proef waarbU de plaatjes 

afgeborsteld warden, moet het beschermende effect van de 

corrosieprodukten van de verschillende materialen aantonen. 

Er wordt geen onderzoek uitgevoerd ns.ar de dikte van de 

corro.sielaag aangezien er geen mogelijkheid was deze :proef 

met enig succes uit te voeren.(er zou constructie van 

speciale apparatuur nodig ztjn) 

De drie plaatjes van een materiaal (serie) worden boven elkaar 

gelegd op een speciaal voor dit doel gemaakt rek. ::et is slechts 

mogeltjk 4 materialen naast elkaar (in de breedterichting van de 

proefkamer) te leg gen, zo dat ui teindelijk 3 rek.ken ge::1.aakt 

moeten warden. (5 materialen, 2 serie'.s en controle schaaltje) 

Wanneer tljdens het vooronderzoek of tijdens de con trole, die 

regelnatig-eedurende de eiganltke proef plaats vindt, bltkt, 

dat in de verschillende punten van de proefl:amer nndere ex;ositie

omstandigheden • heersen, dan zal zodanig met de ops.telling 
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gemanoeuvreerd v1orden ( rek}:en en plaatjes onderlins van pla2ts 

verwisselen) dat na afloop van de proef aangenomen kan worl~en, 

dat ieder.proefobject dezelfde inwerking van de zoutnevel 

heeft onderGaan. :Ueze variabele ( van plaats) r.1ag dus per 

serie tot geen of nauwelijks geen spreiding leiden. 

Zie tekening 5 

M.b.t. de proef corrosief milieu: 

Het is mogel:jk de drie monsters van hetzel!de materiaal in 

een bekerglas te doen, of ze in afzonderl~ke glazen te onder

zoeken. De voorkeur wordt aan de eerste mogelijkheid gegeven, 

omdat afwijkingen in de exposi tie omstandigheden in di t geval 

voor alle drie proefstukken gelijk is. De totale op.stelling 

is ook minder kwetsbaar (minder bekerglazen) 

De pla2tjes worden in groepen van drie ingeklemd in speciaal 

geconstrueerde houders, die vastgemaakt worden aan het deksel 

dat het bekerglas afsluit. Via deze deksel wordt ook de lucht 

ingevoerd en is het zeefplaatje, dat voor een regelmatige 

doorborrelen van de oplossing met lucht zorgt, vastgemaakt. 

Klemmen aan de luchtslangen zorgen voor een in alle beker-

glazen constante hoeveelheid doorgevoerde lucht. Zie tek.6 en foto's 

T.a.v. de behandelingsv1:ijze valt dit gedeelte van de proef in 

twee delen uiteen: 

1. De proef wordt eenmaal in een milieu met een pH 5 uitge

voerd, b~ constante temperatuur. 

2. De proef wordt bij een pH 3 uitgevoerd; verder blijven de 

omstandie;heden gelijk aan de vorige proef. De pH is dus de 

variabele. Zie echter N. B. op blz. 05 ( beschikbaar ma teriaal) 

Hoewel in beide gevallen ( dus bij begin pH 5 als begin pH 3) 

gedurende de proef pH-, potentiaal-, en gewichtsmetingen zljn 

verricht, z5jn deze in verband 1:1et de hoeveelheid beschikbaar 

materiaal bij de proef corrosief milieu pH 3 alleen uitgevoerd 

bij de materialen, die geheel in de oplossing hingen. 

Er Worden foto's (eventueel onder microscoop) geno~en van 

de pla~tjes voor, halverwege en na de proef, waarb:j vooral 

aandacht besteed zal warden aan de grensvlak verschijnselen bjj 

de plaatjes, die half in de vloeistof hangen. 

Beslo ten is de pro even ui t · te breiden met een eenvoucii~;e 

spanningscorrosiemeting: hiervoor wordt van het overgebleven 

materiaa.l trekstaafjes gemaakt. (voor vorm en afr,1eting zie tek. 7) 
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Van ieder materiaal \rnrden drie staafjes op een trek.bank 

kapot getrokken. Drie staven ondergaan gedurende langere 

tijd de zoutnevelproef en drie de proef ~et het corrosief 

milieu (pH 5) Na afloop van deze proeven Worden deze 

staaf j es op de trekbank getroki.;:en en zal gekeken \'Jorden 

of en zo ja in hoeverre de treksterkte teruggelopen is. 

Opgemerkt moet warden, dat dit geen echte spanningscorrosie

meting is, maar in deze vorm is een benadering van bet 

verschljnsel op korto termijn realiseerbaar. 

Verder wordt van ieder materiaal een S-i-meting uitgevoerd; 

zie tek. 8 voor de proefopstelling hiervan. 
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5 HETINGEiJ EN RESULTATE?l" 

- De tjjdens het vooronderzoek vastgestelde afmetingen, 

gewichten, en oppervlakteruwheden z1jn res:p. in tabelvorm 

(1-3 Bijlagen) vastgelegd. Dit m.b.t. de proefplas.t1es. 

Van de gewichten zijn de~,:: wa.arden verder nag in grafiek

vorm weergegeven.(3 a Bjjlagen) 

- M.b.t. de zoutnevelproef: 

Zoals op tek. 9 is aangegeven zjjn op d.rie punten in de 

proefkamer schaaltjes met een diameter van 10 cm (.ASTM norci) 

opgesteld. De gevonden resultaten waren: 

Opgevangen hoeveelheid oplossing: 

1. 0,904 gr per uur 
2. 1,015 gr 

3. 1, 14!~ gr 

Volgens bovengenoemde norm moet deze hoeveelheid 1,0-2,0 

gr. per uur zjjn. ( voor 5% NaCl oplossing b!j 35° C). 

Hieraan wordt dus voldaan. 

De in de oplossing opgeloste hoeveelheid NaCl bedroeg: 

1. o, 005 gr in gewichtspro cen ten o, 50'/4 

2. 0,017 gr 0,67.% 
3. 0,017 gr o,67% 
Volgens de norm moet dit 4-6 gewichtsprocent zjjn; hieraan 

werd dus niet voldaan. Het niet goed functioneren van de 

sproeikop was de oorzaak. Na correctie en tjjdens de 

controle gedurende de hele proef werd wel aan de norm vol-

daan. Een overzicht van deze gegevens is op tek. 9 ver-

meld. Zie BUlagen. 

- M.b.t. de proef corrosief milieu: de meting van de elektri

sche potentialen in de oplossing b~ pH 3 en 5 
Daze v1aarden zljn t,. a. v. pH 5 vermeld in tabel 4 ( BJjlagen) 

waar ook het verloop van de electrische potentiaal is vermeld. 

T.a.v. a·e pH 3 is dit in tabel 9 gebeurd. 
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De resul ta ten van het tijdens het onderzo ek ~errichte me tine en 

worden in verband met de volgorde van afsluiting van de 

proeven als vol besprol:en: 

1. Proef corrosief milieu (pll 5) 

2. Zoutnevelproef 

3. Proef corrosief milieu (pH 3) .. 
4. E-i meting en beproeving va~ de trekstaafjes. 

l .In tabel 4 Z'jn de meetgegevens ver:neld van het J?H-verloo:9 en 

de electrische potentiaal. De pH gegevens z~n grafisch 

uitgezet in fig 4, Pot. fig6. Uitgangstoestand was een p3 van 5, 

die verkregen is door aanzuren met verdund HCl (1%) van een 

oplossing die per liter bevatte: 5,3 mg NH4c1, 10,56 mg (NH
4

)2so
4

, 
en 33, 2 mg rra2so11- ( zie blz. 05). 

Veel verschil tussen de beide grafieken,(waarvan de linker het 

pH verloop van de oplossing waarin de materialen half hangen 

en de rechter, waarin de J1aterialen geheel hangen, weergeeft), 

is er niet. 

Over het algemeen is de ligging van de pH bij de materialen 

geheel in de vloeistof iets hoger. Verklaring: Het de,olari-

satie-e:f!ect: de pH van de oplossing stjjgt naar,nate de H2-
+ 

ontvrikkeling afneemt. H ionen uit de oplos:;ing zetten zich 

op het metaaloppervlak vast. T.g.v. het mengen inet o2 worden 

deze ionen weer weggenomen (H2o-vorming), waardoor de pH in de 

oplossing st:jgt. Di t effect is gro ter bjj de materialen die 

geheel in de vloeistof hangen (metaaloppervlak groter) 

Potentiaalmeting (tabel 4) (fig. 6a en 6b) 
( 

In tabel 4 z 1jn de absolute waarden gegeven, . die ( in mV) ge::1e-

ten ztjn. Dit is gedaan in verband met de verschillende conven

ties aangaande de tekenafspraken. Er- is in fig. 6a en 6b 

onderscheid gemaakt tussen de materialen, die geheel en die 

half in de vloeistof hingen. g~n ~·•.~et potentiaalverschil 

is als functie van de tijd uitgezet, waarbtj als potentiaalver

schil tussen mljn referentieelectrode (calomel) en bet eigenl~ke 

-r-eferentievlak (H) 24€-, mV renomen is. 

Veel verschil tussen de ligging van de waarden van de uaterials: 

die g el e11 di12 ::alf in de vloeistof is er niet; 

met ui tzondering van thermisch verzink:t .staal vertonen e 

grafieken hetzel;fde be d, waarbjj de ligging van de wa·srden 
voor de 1 brons 1 -legeringen onderling over- 15 



kor:ist vertonen. 

Uit deze kan geconcludeerd worden ,dat de drie 'brona•

legeringen in de spannj_ni;sreeks d:; cht b1j elkaar lig~;·en, 

op de voet gevolgd door aisi _316, terw;jl het then.1isch 

verzinkt staal het ~inst edele van de v~f onderzochte 

materialen is. W3.r.::::i.eer dus bv . .roforbrons e11 ;uangaanbrons 

samen in een electrolyte (water) geplaatst ~orden, zullen 

ze een veel kleiner potentiaalverschil te zien geven, dan 

wanneer fosforbrons en therrnisc11 verzinkt staal sari1en in een 

dergelUke oplossing geplaatst worden. 

In tabel 5 a en 5 b zijn de ge\•:ichten van de vijf materialen 

vermeld, waarbij wederom de nrs. 1-3 de materialen aangeven, 

die geheel in de vloeistof hingen en de nrs. 4-6 de materialen, 

die er half in hingen. 

In kolom 2 van de tabellen 5a en 5b zijn de begingewichten van 

ieder plaatje in mg. vermeld; in de kolommem 3-6 zj,jn alleen 

de gemiddelden van iedere serie (nrs 1-3 en nrs 4-6) vermeld, 

verkregen bij wegingen na 360, 495, 600 en 842 uur. 

In kolom 7 zijn volledigheidshalve de eindgewichten van ierler 

plaatje weer gegeven, het ger.1iddelde ervan in kolom 8. 

Per serie is de standaardafwijking C- ui tgerekend en deze is 

vermeld in kolom 9. De vis op de volgende manier bepaald: 

De meetceGevens vau een aerie zDn beschouwd als normaal 

verdeeld. Nu is voor een kleine steekproef (deze kleine 

populatie kan a.h.w. als een steekproef beschouwd warden), 

Waarb:ij n 4, 5 de C- te bepalen a. h. v. c;-;,_ w. d, waarin w de 

spreidingsbreedte (verschil tussen grootste en kleinste waar

neming) is end een factor, die afhangt van de grootte van de 

steekproef. In dit geval, waarin n = 3 is d.:= 0,591. 

0fschoon de drie plaatjes per serie hier een 100% steekproef 

vor:i1en, kan dit aantal (3) toch als een echte steekproef 

beschouwd wordcn t.o.v. het materiaal in het algemeen, dat 

het vertegenwoordigd. De ligGing van de uitkomst in de ver

deling (u) is uitgerekend: u = x-/"-/C- ( x is eindgewicht, 

~ is gemiddelde van de serie, en vis de standaardafwi~king 

per serie) en de erbij behorende overschrj~dingskans C6) is 

bepaald. Deze waarden z~n in kolom 10 geceven. Aancehouden 

is een tweezjjdige toets met een kri tiek gebied van 5,';. 

Alle waarden voldoen aan dit criterium. 
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De gewichtsverandering in% t.o.v. het begingewicht is uit

gereke~d en behalve dat deze waarden in de betreffende kolom

nen (4 -6 en 8) ender het 6e~iddelde per serie is vermeld, 

is deze percentuele Gewichtstoenaue of afname in fig. 5a en 

5b grafisch uitgezet. De linker helft van beide figuren is 

gereserveerd voor de materialen, die half in de vloeistof 

hingen, de rechter helft voor de uaterialen, die er helemaal 

inhingen. Eet verschil tussen beide figuren is, dat de schalen 

verschillend zDn,(%-schaal) In fig. 5a ztn de% voor de 

eerste vier materialen met een factor 100 vermenigvuldigd en 

het ¼ gewichtsverandering van het v~fde materiaal uet een 

factor 10; in fig. 5b z1jn deze factoren 1000 voor de eerste 

twee materialen; 100 voor het derde en 19 voor het vierc➔.e. _it 

is gedaan om het onderling verschil b~ de eerste twee mater~alen 

duidelijker te presenteren. Het heeft weinig zin de gewichten 

uit te zetten in een aparte figuur: de begingewichten z ·jn 

verschill.end en de de grafiekjes zouden daardoor onderling 

niet vergel;jkbaar warden. Di t is nu wel het geval met 

figuur 5a en 5b. 

Als afsluiting is in kolom 11 het % afname of toename gegeven 

om een indruk van de 1 grootte 1 van de gewichtsverandering t.o.v. 

het begingewicht te geven. 

Van twee material.en is een berekening gemaakt, .waaruit moet 

bltjken uat deze gewichtsverandering in de praktDk t.a.v. 

diktevermindering door corrosie betekent. Hierb:ij is uitge

gaan van het volgende: 

- de randen van het plaatje dragen niet bjj aan het gewichts

verlies ( zouden dus niet corroderen). Een klein gedeel te van 

n ··het oppervlak is ingeklemd en kan niet corroderen. Deze 

oppervla~den zjjn dus een compensatie voor de aanname dat 

de z~kanten niet bijdragen tot gewichtsverlies en dus geen 

invloed op de dikteveranfl_ering hebben. 

- De expo si tie omstanoigheden t. a. v. agres;sieve sto ffen die 

de aanleiding tot corrosie zjjn, zijn nagebootst. De enige 

afwijkende exposi tie omstandigheid is de temperatuur en de 

tDd, waarin een bepaalde temperatuur optreedt. Toch kan 

gezegd word en, dat de constan te tem:9ere.tuur van ?.;'f)° C in de 

iklimaatkast gunstiGer is t.a.v. het optreden van corrosie, 

dan een wissolende temperatuur, ook al loopt die dan op 



tot 50° C, zoals dat in werh:el:jl,:hei d kan voorkoruen. 

Temperatuurwisselingen kunnen een kapot springen van de 

beschermende corrosiehuid l1ebben, een situatie die bij deze 

nabootsing niet geacht wordt voor te komen. 

Uit kolo;n 11 bLjkt, dat fosforbrons en aisi een duideLjke 

gewichtsafname vertonen en aluminiumbrons en thermisch ver

zinkt staal een toename;t.a.v. mangaanbrons is:·met de beschj_k

bare gegevens geen duidel~ke uitspraak te doen. 

De bovenstaande omschreven dikteverminderings-berekening \'iordt 

uitgevoerd voor fosforbrons en aluminiumbrons. De plaatjes 

zijn daartoe afgeborsteld. 

Fosforbrons:_eindgewicht gemid. zonder afborstelen 145.5084 gr 

afgeborsteld 145.50[1 

begingewicht 145.)109 

gewichtsverlies 

afmetingen gemid. 1 -= 61. 0833 J1l.r.l 

b -= 46. 8066 

d .,. 6.06 

0.0028 gr 

s.m. 8,4 kg/ctm3 

1 mm. dikteverlies betekent 1¥ 61,0833v 46,8066v 0,0084 is 

23,9986 gr gewichtsverlies. Opgetreden is een gewichtsverlies 

van 0,0028 gr na 842 uur: Gemid. dikteverr:1indering: 0,00012 mm 

Na een jaar·zou dit zijn: 365i,:24/842 :i<. 0,00012 = 0,00125 mm 

· Na ongeveer 580 jaar zal een 10% diktevermindering zjjn opgetreden! 

Aluminiumbrons: eindgewi~ht gemid.zonder afborstelen 129,9426 gr 

afgeborsteld 129,9275 

gwichtsverlies o,oo~ gr 

afmetingen gemid. L60,920 mr.1 

b=46,840 s.m. 7, 6 

d = 6, 01 

begingewicht 129,9336 

1 mm di-kteverlies betekent gewichtsverlies van 21,572 gr 

Er is een verlies van 0,0061 gr opgetreden: dus diktever

mindering na 842 uur: 0,00028 mm 

Na een jaQr: 0,0029 mm 

10% doorsnedeverlies treedt op na 207 jaar. T.a.v. fosfor

brons is di t dus een hal vering van de tJjd. 

Er is een aanw;}sbaar verband tussen de grootte van de ge

wic{ltsverandering en de ruwheid van het oppervlal~. 
l.S 

Dit logisch,aangezien een grotere ruwheid inhoudt"",- dat het 
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oppervlak grotet is, en dater dus ecn grotere corroderende 

werkine:; (gewiclltsverlies) optreedt. 

In fig. 7 is het verband tussen de ruwheid en de ge~ichts

verandering (in%) uitgezet. De gesevens over de ruwheid 

zijn in tabel 2 te vinden. Aangezien de ruwheid in d\'rars- en 

in lengterichting nogal verschillend was, z!jn er in fit;. 7 

twee grafieken getekend. Alleen t.o.v. nrs 1-3 

Het bleek niet zinvol de ruv1heid achteraf opnieuw te bepalen, 

omdat het niet rnogel'jk was de _plaatsen, die rnet de meter afge

tast waren, te merken. Een eventueel later gevonden ruwheids

waarde zou te wijten kunnen zijn aan een andere plaats, het 

plaatselijk niet goed verwijderd zijn van de corrosiehuid of van 

een inderdaad vergrote verruwing van het oppervlak o.i.v. 

corrosie. 

Om de diktevermindering te lrnnnen bepalen en o;u fig. 7 te 

kunnen samenstellen zijn alle plaatjer; die geheel in de vloei

stof hingen, afgeborsteld, opnieuw gewogen en z~n de waarden 

gemiddeld. liet is alleen t.o.v. de nrs. 1-3 (geheel in vloei

stof) uitgevoerd, omdat dit de proef reeel maakt ( geen grens

vlak verschijnselen; een 11 gelijkmatig corroderen 11 over het 

hele oppervlak) 

Conclusie: het blijkt, dat er een zeer duidelijk vertand bestaat 

tussen de oppervlaltte-ruwheid en de mate van corrosie (ge-

wichtsverlies) Het afborstelen, zoals dat nodig rms om de 

corrosiehuid te verwtderen komt in de werkeltkheid natuurl~k 

ni et voo r; maar op blz. 18 en 19 is reeds o:0gcmerl-:.t da t dcze 

huid in de pra~d;jk op andere manieren kan losraken ( en los

raakt, anders zouden metalen een vr~wel onbeperkte levensduur 

hebben-). 

Het thermisch verzinkt staal komt er dus ongunstig vanaf in 

vergelijking met de 'brans' -legeringen, waarvan het fosforbrons 

het gunstigste resultaat te zien geeft. 

Ook aisi 316 voldoet geed. 

19 



I 

l 
l 
' I 

2. Zoutncvclyroef: 

De resultaten van deze proef z~n tabellarisch weerge&even 

in tat. 6 a en 6b. ~enzelfde indelin0 als biJ de ger.ric1~ts

veranderingen t.g.v. een corrosief milieu '.net begin pH J) 

is aanc;ehouden, alleen wjj:;:t de num,;:ierin0 van de kolom,rren 

af, omdat b~ de zoutncvelproef meer uegingen verricht z(n. 

Ook hier zUn in de kolommen 4-9 ender het gemiddelde 

gewicht van eeil serie (e percentages gewichtsveranderingen 

t.o.v. het begingewicht vermeld. Deze waarden ztn grafisch 

in fig. 8 uitgezet. 

Bet linker gedeelte van deze figuur geeft de gewichtsverande

ringen te zien va. de materialen, die eedurende de gehele 

proef niet af0e'oorsteld v1aren. erv1acht zou dan ook mogen v,or

den een gestadig met de tjd toenemende gewicht 

Dit klo9t, met uitzondering van fosforbrons, waar bU de 

laatste meting een grote (groat t.o.v. de vorige gemeten 

waarden:: gewichtsafname gevonden v:crd. :Iet is daar;:nee duide

ljjk dat bij de laatste meting de corrosiehuid op de een of 

anders manier beschadigd moet zijn. 

De getallen in de kan tl.ijn van fig. 8 geven wer:;;r de vermenig

vuldicingsfactoren aan. Deze zijn ingevoerd om het verloop 

in een grafiek duidelJker te laten uitkomen. 

Wanneer deze fig. rnet fig. 5a en 5b vergeleken wordt blijkt 

onmiddelltk, dat de zoutnevel een veel grotere corroderende 

invloed heeft op de materialen, dan het corrosief milieu met 

pH 5. 
Eet rechter gedeelte van de fig. 8 geeft de gewichtsverande

ringen te zien van de v~f materialen, die voor iedere weging 

afgeborsteld zijn. Eierb5j mag een min of meer rechtlijnige 

gewichtsafnaH1e als functie van de tijd verwacht warden. 

Allen het thernlisch verzinkt staal vertoon t di t beeld zui ver. 

Opvallend en ni:gteti 8 ~erklaren is de toename van mensaan

brons en aisi 316. Een :-.1ogelijke verldaring zou lrnnnen z'jn, 

dat de in hst hoofdstuk 'Uitvoering 1 beschreven methode 

van afborstelen niet voldoende was om de corrosiehuid te ver

wUderen, maar de vraag moet dan gesteld warden, waarom de 

afwijking wel bjj mangaan- en niet bij fosfor-en aluminiumbrons 

tot uiting komt. T.o.v. deze drie legeringen is het aisi 316 . 
een ::nateriao.l ::1.c.t andere op::_:iervla!:te structuur en eisensd:a_p:::e::: 

De algemene indruk is dat de brons legerinsen en aisi 

bet er bestai1d zijn tegen de corro derende invlo ed van de 

zoutnevel dan het the~iisch verzinkt staal, waarbU nangaan-

~~ "' 1 ,,.,,,,-; ,,,-; ,,,..,h,,-.nn ~ w0.P.r i ets bet er ziin dan fa sforbrons en a.isi 
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In verband iilet de hoeveeLieid beschil;:baar ,;iateriaal z''.n 

b5j deze proef alleen de i;ewichtsveranderin0 en, Let pli

verloo.9 en het po ten tiaal verloop bekeken van de Da terialen, 

die geheel in de vloeistof ondergedompeld waren. 

In tab. 7 is het verloop van pH en potentiaal vermeld, 

in tab. 8a en 8b zijn de gewi eh tsveranderingen, de V, 
de overschrjjdings:~ans en het ;6 afnar;ie en/of to ena::ie ver,.1·:,ld. 

In fig. 9,10,lla en llb zUn dcze gegevens grafisch verwerkt. 

Fig. 9, waar het verloop van de pH is ui tgezet is reci1t

streeks le vergel;jken ,i1et het rechter gedeel te van fig. 4, 

waar het yerloop van de pH bU een begin pH 5 is uitgezet. 

Alle grafieken vertonen onderling hetzelfde beeld; dus 

bv. bij fosforbrons in beide gevallen een toenane, bU aioi 

in bei de gevallen een ui teindelljke afname. 

Fig. 10, waar de gewichtsveranderingen zijn ui tgezet, is 

te vergeLjl:;:en :net het rechtergedeel te van fig. 5a, ~engez; on 

de facto:i:·ei·i van verJ1enigvuldigL.g 11etzeli'de ziji •• 

Met uitzondering van theroisch verzinkt staal vertonen alle 

andere 1n.aterialen bij de proef met een begin p}; van 3 een 

veel grotere gewic,htsver2md. dan b:j de pro e f, waarbij de 

begin pH- 5 was. 

De ph is dus van invloed op de aantasting van de besc:,er

mende corrosiehuid.(hiernaast tast deze oplossing oak nog 

het materiaal zelf aan) , 

Afhankel:jk van het industri·eel klimaat, dat de verontreini

gingen in de lucht bepaald meet dus een keuze gefilaakt warden 

tussen enerz~ds de bronslegeringen en aisi en anderzUds het 

thermisch verzinkt staal, omdat, zoals ui t fig. 9 en 10 blijkt 

dit materiaal een corrosiehuid opbouwd,die het ,,1ateriaal 

zelf beschen.1d. 

In eerste instantie z~n deze materialen niet afgeborsteld 

na de eindweging. Als nog zal dit gedaan worden (zie 

Aanvulling) Wanneer hierui t bljjkt dat de gewichtsafname 

van het ther~isch verzinkt staal toch in de orde van grootte 

van de andere materialen ligt (of hoger) zal een andere 

conclusie getrokken moeten worden. 

Ten ilotte is in fig. lla en llb bet potentiaal grafisch 

ui tgezet. ~e grafiel~en vertonen hetzelfcle bceld o.ls in fit;. 

6a en 6b. . Voor de conclusie zie dan ook blz ·1-:5 en 16 
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4. E-i-meting en benroevini:; treksta.afjes: 

- E-i-meting: 

Gedeelten van de trekstaafj,:,s met een lengte van 20 m:n. en 

een diameter van 5, 7 mm. z1jn gebruikt als proefstaaf. Zie 

tek. ~ en de dia I s met betrel:.king tot de opstelling. 

Het ui tzondering van ther,!1isch verzinkt staal is deze 

proef voor alle andere materialen uitsevoerd. 

Als tee;enelectrode is een cilindrisch gev:ikkelde platina

rhodiuin draad gebruikt, terw5jl als oplossing een 5% NaCl

oplossirig genomen is. Het bleek namenl:ijk, dat oplos::,ingen, 
-

zoals die geb~uikt waren als nabootsing van het industrieel 

milieu (proef corrosief milieu pH 5 en pH 3) geen resul

taat gaven. De opgelegde spanning van de potensiosta.at 

li ep in ongeveer l~O minu ten van min 5V naar plus 5 V. 

- Alle grafieken vertonen in het midden min of meer een 

passivering (een dunne oxidelaag verhindert het instellen 

van een chemisch evenwicht tussen het meta.al en de ongeving, 

waarmee het in contact is)- du,s een toename van de opgeleg

de spa:illing (E), terwijl de co.vrosiestroom (i) constant 

blijft •. Het fraaist is di t te zien bij het aisi 316. 

Alle bronslegeringen vertonen een soort 1 depassivering', 

(aluminiumbrons doet dit het sterkst):een snelle opbouw 

van de i (b:ij vrUwel constante E), hetgeen een afbraak van 

van de bescher:nende oxide huid inhoudt, gevolgd door e,sn 

opbou..,·1 van de oxidehuid. ( 1in ell<;:aar l:.J.appen van de i 1 ) 

Met mc1teriaalverlies zal bjj het aluminiu:;ibrons dus het 

grootst zijn- klopt t. o. v. deberekening dikteverlies : zie 

blz. 18) Grafieken ztn in de bUlagen opgenomen. 

( tabel 12 a-d) 

- Trekstaafjes: 

fil.eronderz:ijn de gevonden waarden in kN/cm2 vermeld, die 

bjj het trekken van de pro e:tstaaf j es gevonden v:erd. 

Het ging bij deze proef niet om een verkrijgen van reeele 

sterkte-v,aa.rden, maar om een onderling vergelijk va."'1. de 

staafjes na behandeling in een corrosief nilieu met pH 5 

en een zoutnevel. Constatering of er een afname van de 

treksterkte optrad was dus het voornaaraste. 

I.v.m. de beschikbare hoeveelheid (afval-)uat~fiaal zijn 

de proeven beperkt 6ebleven tot de boven genoe ude twee. 

De tjjdsduur van de proef bedroeg ongeveer 500 uur. 



Van ieder materiaal zijn drie staafjes voor iedere proef 

gemaakt, ota spreidinG in de gevonden naarden tegen te gaa.n. 

Bij het ro estvast staal zijn de brc:n.1!.cwaE:-rd.en aangegeven. 

De met een' geDerkte waarden fienen buiten beschouwing 

gelaten te word.en, orndat blcek dat de lage gevonden waarda 

te wUten was aan gietfouten. 

Eat. geen be:r.1and G81nid T) li 3 t;e:nid zoutn. ~C:Jl d. 

p brons 3,5 3,7 3,9 3,7 ~ n 
:::. ''j 

-, 7 

;; './ 
C 

_)' .,,, 3,4 3,5 3, _; 4,4 3,9 
Hn brans 5,1 ~ p 

),~ 5,9 5,6 3,2 6,2 6,2 6,2 Li-,~ 5,6 6,0 I+' 7 
Al brons 9,7 9,8 9,9 9 0 ,u 2,o 9,8 2,C S,9 7,r1 9,9 10,) 9' C 

aisi 9,5 9,5 9,5 9,5 6,8 7,0 7' l.j 7,1 3,7 5,5 6,5 5,3 

M.i. valt er zeer weinig te zeggen naar aanleiding van 

boven vermelde resultaten. Het aantal staafjes is te klein 

en er zijn te veel factoren (rond draaien van de staafjes; 

afsteken van de staafjes om een verdunning in het midden 

te kr!,jgen- zie tek. 7; gietfouten, die wel gemaakt zijn, maar 

niet te constateren vallen) die de meetresultaten beinvloe

den om een gefundeerde ui tspraal,;: te ku!men doen ,omtrent 

de invloed van de twee behandelingen op de trekwaarde

verandering. 
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Zoals op blz. 21 rc~eds uc_ngekondisd Yms, z'.jn van alle 

materialen de nrs. 1,2 en 3 (corrosief ~ilieu pZ 5) en de 

nrs. 13,11~ en 15 ( corrosief milieu p;:: 3) de ge:niddelde 

eindgewichten opnieuw bepaald, na eerst de pla~tjes afge-

borsteld te hebben. Ool: nu is het % gewichtsverlies t.o.v. 

het begin6 ewicht ui tgere::end. 

pH 5 

fosf. 
gewicht · 145,5081 

% 0,00192 

mang. 
gewicht 142, 8L~29 

% 0,00686 

al. 129,9275 
gewicht 

% 0,00469 

aisi 133,2058 
gewicht 

% 0,00533 

t.herm 135,~Lt-03 
gewicht 

% 0,17880 

Hieruit kan geconcludeerd warden: 

pH 3 

Hi-4, 7725 

0,02465 

141, 6959 
0,03845 

129,4828 

0,02818 

134,2724 

0,00618 

136,0621 

0,03790 

1. Het gewichtsverlies b~ de proef corrosief milieu p~ 3 

is bij de bronslegeri.;1cen beduidend grater dan het ge

wichtsverlies bij de proef corrosief milieu pH 5 (invloed 

pH!) Uitzondering hierop maken aisi en therrnisch verzin.kt 

staal. 

2. Een agressiever milieu (zuurder) heeft juist minder ge

wichtsverlies bij thermisch verzinkt staal ten gevolge 

(omgekeerde werking) 

3. Onderling (dus per groep materialen, die eenzelfde behan

deling hebben ondergaan) vertoont bij pH 5 ( corrosief milieu) 

therm, verzinkt staal het groo t:::Jte verlies; bU p:i: 3 ligt 

dit verlies o~ cel~k niveau als het verlies in sc~icht 

van de bronBlegeringen. 
Alleen aisi vertoont het minste gewichtsverlies in beidc 

gevallen. 



6 CONCLUSIE 

In het algemeen doen de bronslegeringen en het roestvaste 

staal ( aisi) niet veel voor elkaar ender. Tl:en1isch 

verzinkt staal wjkt in ongunstige zin af. 

Wanneer ook naar de prijs van de material en gekeken wordt, 

komt aisi het er gunstigst vanaf, wanneer thermisch ver

zinkt staal buiten beschouwing gelaten wordt (de legeringen 

z~n 2 ~ 3 maal zo duur ale het roestvaste staal) 

Opgemerkt mbet wel worden dat roestva0t staal in principe 

spannincscorrosie gevoelig is. Enige indicatie omtrent 

hierom is r.i.b.v. detrekproeven niet verkregen. 

Verder is het dan nog de vraaG of de condities waarin 

deze fiaterialen als bevestigint;S"!1iddelen toegepast woro_en, 

aanleiding geven tot het optreden van spanningscorrosie. 
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7. BIJLAGEtI 



TEKENINGEN 
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gen water 
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-Voorberei ding 

f Proefopstelling 1/------1intensiteit1-------~ 
nevel .,1eten 

beschik·oaar 
materiaal 

capaciteit 
balans 

-ruv:heid 
-afmeting 

". . 
voorwa&r
den proef
plantjes 

croo s e s:.n 
van een 
uater:iaal 
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plaat.1es 

JProefopstelling 2)~------
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FTl02F 

SIEF HILIZ:J 

-Voorbereiding-----1----Voorondcrzoek------------

BEHORZirD BIJ EJOFD.STUK UITVOERii.iG 



Behandelingsw~ze type meting 

------------------ Onderzo ek -----------Afslui ting --

lv:egingl pli :netinGI po ten. I 
I meting 

I afborstelen 
discontinu ...,_ ___ -+- x 

--------- I conclusic] 
+------+- X _ _._, -----+------------' lni et afbor-1 I I - -

stelen I 
milieu +-x j x x 

geheel in 
vloeisto f 

._u,alf in 
vloeisto f 

p~~ 5 

~----' ) ~il~eu x x---~x -----~conclusiel 
pl~ 3 

I 
I 

X--+ X---- X --------

1 
I 

------------------Onderzoek ----------- Afsluiting ----

Behandelingsw~ze type meting 

Tek. 2 



tek. 3 

__ ljjn, waarover gemeten wordt; di t geldt zowel voor 

onder- als bovenvlak. 

-·tr· rt·-
' . 

-i- j -i.....-----1~ l_ l 
-r tek. 4 

j -..._____ ~ t --1----'l -r t 
' 

J_ 1-----1 - - -1------,1 
· t-

I I 
. -Y•-=--. 

t~ 

T.Ak _ ~ / tek. Li 



sproeikop 

drie 

I I I I 

I 
I 

controle
schaaltje 

_ Aisi 316 

Aluminiumbrons 

Mangaanbrons 

Fosforbrons 

ieder mater:5.a.al boven elkaar 

Uitzondering is thermisch verzinkt sta.al, dat in twee serie's 

in rij III ligt (naast controleschaaltje) 

Voor zowel rU I als II liggen dezelfde materialen achter 

elkaar, zoals aangegeven. 

Gedurende de proef worden de rtjen l,II,IIIna iedere meting 

onderling verwisseld; di t om zoveel mogelijk geljjke exposi

tie-omstandigheden te kriJgen. 

- Per materiaalserie worden de plaatjes verwisseld; onder wordt 

boven; het middelste blijft op zijn plaats; oak worden de 

plaatjes gekecrd, zodat op het eind de oppervlakten aan de

zelfde invloeden hebben blootgestaan. 

tek. 5 
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,ii 
I 

a I 1 2,3 

J 

x -==y 

C 
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3 

2 
1 

t: b 

a. Potensiostaat 

b. Oplossing met het te onderzoeken materiaal 

c. X-Y-recorder 

1. Tegenelectrode; in dit geval een cilindervormig gaas 

random de proefstaaf. Materiaal: Pt 

2. Referentie-electrode; hier een calmel-electrode 

3. Proefstaaf; fosforbrons, cansa~nbrons, aluminiumbrons 

en Aisi 316 



Con tro 1 epun ten bjj de zou tnevelpro e f. 

--• 
2 

Zie blz 14 
Controle gedurende de hele proef heeft alleen bij punt 3 plaatsgevonden 

(bier was voldoende ruimte over voor het schaal tje) 

tijd gr opl. gr NaCl gr/uur % NaCl 

1. 24,5 29,93 0,94 1,22 3,14 f 

2. 137 99,36 5,82 0,73 t 5,86 

3. 97 122,68 7,13 1,26 5,81 

4. 46 68, 64 3,95 1,49 5,75 

5. 93,5 104,35 6,60 l·,12 6,30 

6. 169,5 174,4 10,6 1,03 6,08 

Alleen in het begin wordt van de norm afgeweken (zie 1 f 1 ) 

Ter herinnering: norm: 1-2 gr/uur oplossing 

4-6 '}6 NaCl (gewichtsprocent) 
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Tabel 1 

mangaanbrons 

lengte gem. breedte gem. dikte 

1 61.08-61 .04 61.06 46.70-46.78 46.78 6.10 

2 61.08-60.99 61.03 46.70-46.80 46.79 6.02 

3 61.06-61.04 61.05 46. 79-46. 73 46.78 6.08 

4 61.82-61.12 61.47 46.80-46.e0 46.80 6 •. 03 
' 

5 61.12-61.03 61.07 46. 78-46. 77 46.77 6.03 
6 61.21-60.98 61.09 46. 79-46. 76 46.77 6.05 

7 61.10-61.1.1 61.10 46. 77-46. 76 46.76 6.06 
8 60.94-61.09 61.01 46.83-46.83 46.83 6.05 

9 61. 08-60.91 60.02 46.80-46. 77 46.78 6.06 
10 61.12-61.05 61.08 46.78-46.78 46.78 6.06 
11 61.15-61.14 61.14 46. 79-46-79 46.79 6.01 

12 61 • 14-61 • 00 61.07 46.80-46.79 46.79 6.02 

13 61.00-60.94 60.97 46.80-46. 79 46.79 6.01 
14 60.94-61 .03 60.98 46.84-46.82 46~83 6.oo 

15 61.06-61.04 61.05 46.80-46. 79 46.79 6.01 

.Alwniniumbrons 

. 1 60.84-60.:,6 60.80 46.84-46.84 46.84 6.oo 
I 

i 
2 61 .-00-60.95 60.97 46.85-46.84 46.84 6.03 I 

I 3 60.98-60.97 60.98 46.85-46.84 46.84 6.01 

4 61.02-60.99 61.00 46.83-46.83 46.83 5.99 
5 60.88-60.83 60.85 46.85-46.83 46.84 6.02 
6 60.86-60.85 60.85 46.82-46.81 46.81 6.03 

7 61.04-61.00 61.02 46.80-46.78 46.79 6.07 
8 61.07-61 .03 61.05 46.82-46.80 46.81 6.06 

9 60.94-60.88 60.91 46.84-46.83 46.83 6.04 
10 60.84-60.82 60.83 46.84-46.83 46.83 6.03 
11 60.82-60.81 60.81 46.83-46.82 46.82 6.02 
12 . 60.88-60.87 60.87 46.82-46.81 "46.81 6.05 
13 60.9 3-60.88 60.90 46.81-46.80 46.80 6.03 
14 60.96-60.91 60.93 46.86-46.83 46.84 6.04 
15 60.96-60.93 60.94 46.90-46.84 46.87 6.03 

.•, 

1' -----~-.-

1 
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Tabel 1 

~ 

·, 
fosforbrons ~ 

1 
lengte gem. breedte gem. dikte J 

1 61.21-61.32 61.26 46.81-46.79 46.80 6.07 l 

I 2 60.96-60.93 60.94 46.85-46.82 46.8.J 6.04 

3 61.00-61.10 61.05 46.81-46.77 46.79 6.08 ! 
I 

4' 61.22-61.12 61.17 46.83-46.83 46.83 6.01 

5 61.25-61.29 61.27 46. 79-46. 78 46.78 6.08 

6 61.24-61.16 61.20 46.83-46.83 46.83 6.01 

7 61.30-61.32 61.31 46.82-46.83 46.82 6.04 
8 61.19-61.23, 61.21 46.82-46.82 46.82 6.06 

9 61 • 1 3-61 • 20 61.16 46.84-46.83 46.83 6.01 
10 61.05-61.12 61.08 46. 76-46. 78 46.77 6.03 
11 61.13-61.14 61.14 46.84-46.8 3 46.83 6.02 

12 6J.01-60.96 60.9:1 46.82-46.83 46.82 6.03 

13 . 61.14-61.11 61.12 46.82-46.83 46.82 6.03 

14 61. 35-61. 38 61.36 46.82-46.83 46.82 6.04 

15 61.15-61.10 61.12 46.82-46.81 46.80 6.06 

themisch 

verzinkt sta.al 

1 60.46-60.52 60.49 47. 29-47 • 38 47.33 6.14-6.30 
·2 60.36-60.37 60.36 47 .18-47. 20 47.19 6.08-6.14 

3 60.40-60.57 60.48 47 • 24-47. 25 47.24 6. 30-6. 31 

4 60.57-60.57 60.57 47 .07-47 .08 47.07 6.24-6.27 

5 60. 44-60. 47 . 60.45 47. 24-47. 25 47~24 6.42-6.35 
6 60. 44-60. 47 60.45 47 • 12-47. 14 47 .13 6.23-6.17 

7 60.55-60.61 60.58 47 • 13-47. 23 47 .18 6.18-6.13 
8 60.50-60.54 60.52 47. 26-47. 27 47.26 6.30-6.21 

9 60.46-60.51 60.48 47. 18-47. 24 47.21 6.23-6.14 
10 60.33-60.36 60.34 47 .26-47 .15 47.20 6.09-6.08 
11 60. 37-60. 34 60.35 47 .28-47 .13 47.20 6.13-6.11 
12 60. 49-60. 43 60.46 47. 36-47. 23 47.29 6.16-6.08 

13 60.60-60.56 60.58 47. 31-47. 28 47.29 6.24-6.17 

14 60.60-60.54 60.57 47. 37-47. 32 47.34 6.35-6.29 

15 60. 52-60. 49 60.50 47. 23-47. 08 47.15 6.21-.6.17 
l 

' 
\ 

j 



Tabel 1 

• 
aisi 316 

lengte gem. breedte gem. dikte 

1 61.25-61.18 61.21 46. 75-46. 70 46.72 5.96 

2 60.96-61. 04 61.00 46.84-46.82 46.83 6.oo 
3 61.21-61.05 61.13 46. 7 3-46. 70 46.71 5.98 
4 61. 20-61. 17 61.18 46.70-46.68 46.69 5.98 
5 61.16-61.11 61.13 46. 7 3-46. 69 46.71 5.99 
6 61.15-61.12 61.13 46. 70-46. 7 4 46.72 5.99 
7 61.09-61.97 61.08 46. 70-46. 69 46.69 5.96 

8 61.15-61.13 61.14 46. 77-46. 7 3 46.75 5.95 
9 61 • 69-61 • 11 61. 75 46.84-46.78 46.81 5.96 
10 61.20-61.18 61.19 46.71-46.69 46.70 5.99 

11 60.96-61.04 61.00 46. 77-46. 77 46.77 6.02 
12 61.24-61.22 61.23 46. 72-46. 68 46. 70 5.99 
13 61. 33-61 • 29 61.31 46. 7 6-46. 7 2 46.74 6.oo 
14 61.24-61.20 61.22 46. 7 3-46. 72 46.72 6.oo 

15 61.14-61.1~ 61.14 46.91-46.88 46.89 6.01 



Tabel 2 

Ruwheid oppervlalden yu inch) 

fosforbrons 

no 11 5 2 
30 I 50 I 35 

w • 'If, 1 - t f✓ " 25 40 35 
30 29, 2 7 40 4Li-, 5 1 35 39,2 1 c; : o.1''/ I• l{,.3 30 45 40 

dwars 30 t 29,4 47 I 45,7 40 I ls = f.lJ 
30 

J 
45 

J 
50 

28 I 47 I 40,) I i = Ji.( 
28 50 47 
30 29,7 52 46,8 50 42,3 
30 I 50 I 40 I 32 45 42 
30 37 35 
7 I 25 I 5 I 
5 5,25 l 20 15 l 15 10 l 2 I 10 I 5 I lengte 7 

4 5 12,1 15 8,1 ~ .. ~i 
5 I J 5 I J 5 

6!25 J :;_= 3.1 2 7 5 
2 2,75 10 9,25 5 
2 I 15 I 10 I 
2 

mangaanbrons 

no 13 10 2 
45 I 50 I 40 I 38 45 40 

dv1ars 48 50,2 

l 55 l? l 40 47,5 l 50 I 40 40 I c; .:: !l./3 60 40 40 
60 40 45 48,9 50,4 46,8 z :; ""l 45 I J 

45 I J 
40·· 

I J 
50 40 50 
60 50 47 
40 47,5 50 49,2 50 46,2 
40 I 55 I 45 I 50 55 45 
15 ' 20 • 10 ' 

lengte § 8,15 l 5 11,8 l 10 10,5 l I 5 ( 10 I - 8 17 12,1 12 13 
10 I J 20 I J 10 I J ~=I.JI 
5 8 10 12,5 27 15,5 -10 

I 15 I 15 I ~ = 1/.o 
7 5 10 



tabel 2 

aluminiwubrons 

no 15 8 11 

45 40 I 50 t 

40 .35,7 l 40 49,2 l 45 41,,2 1 · 
47 45 45 

dwars 27 I 34.5 

70 45 l 46,3 

-
R. ::: ill/. z 25 55 40 

30 45 51,7 40 ~ ... 10.11 

30 I j 50 L2 J 
40 JJ 25 45 70 

30 33,3 60 50 
40 I 50 I 45 I 35 60 40 
40 60 45 

5 I 5 1 10 I 'l. :; i.1 
2 4,25 

5,, 
8,5 20 1:,81 ~ :: t/.J/ 

lengte 5 I 1 12 

l 
1 10 

5 4,6 12 10,1 15 11,9 
5 I J 

20 J 10 I J 5 5 10 
5 5 30 11,7 5 10 
5 I 10 I 15 l 

thermisch verzinkt staal 

no 1 9 7 
120 I 95 l 140 I 110 

r1 
35 

84,2 l 110 r·5

1 
130 7;;1 125 i = it.I dwars 90 120 125 
70 80 I 83,3 

100 v, .;: "-'l 50 91,3 100 75 I 91,7 
45 

a!.J 
110 

aLJ 
85 

70 60 50 
70,8 j 115 90 100 

65 95 60 
125 I 90 I 70 I 105 55 60 

100 1 95 120 I 
160 96,31 150 115 l 110 1,7,51 

lengte 85 I 115 I 110,6 
95 R,_ ,:; ltJ'i. ~ 

40 100,7 100 145 105 ~ = -:r.3i" 
125 

J 1.30 I j 80 

J 140 85 80 
85 105 90 106,3 130 92,5 
70 t 120 I 80 I 



aisi 316 
no 

dwars 

lengte 

4 
90 
50 
70 
45 
40 
40 

55 
45 
45 
60 
50 
140 

50 
110 
25 
50 
40 
40 
45 
50 

10 12 

I 55 65 
50 55 

55. 8 l i~ l 21 i~ 
53,4 90 62,1 50 

J ~g J r~ 
75 65 45 
65 I 50 
60 70 
80 65 

45 I 45 
45 40 

41,251 L~5 45 l 50 
I 45 t 80 

I .. 

I 42,510 I 48,a 45 

j ~go J ~§ 
~3,75 50 5~,5 70 

1 
58,3 

I 
I 

I 
57,5 

I 

53,8 
• 

tabel 2 

53,8 

J 

i = 4'1. 'I 
~ ~ ,.63 



Tabel 3 

Gewiohten 

nr. R.V. staal 
voor verzinken Erna: Fosforbrons 

1 130, 3658 gr. 135.7837 gr. 145, 3454 gr. 

2 130, 1717 134, 3607 145, 5541 

3 130, 1247 136,9044 145,6333 

4 129, 8370 135,8179 149, 4090 

5 130, 2547 137, 7250 143,0482 
6 130, 0377 134,9827 146,8061 

1 130, 1455 135, 2759 148,2962 
8 130,347 3 137 ,0765 147, 5497 

9 130, 2417 135, 5927 147, 5272 
10 130, 3187 134, 4368 145, 3071 
11 129,9290 134, 2763 147 ,9021 
12 130, 3830 134,9010 146, 3927 

13 130, 37 30 135,9506 146, 1729 

14 130,4122 136,9867 145,1129 

15 129,7410 135, 4038 1_43, 1389 
A.ISI 316 .Aluminiwnbrons Mangaanbrons 

1 132.9863 gr. 129, 3270 gr. 143. 4435 gr. 

2 133, 2646 130, 4925 141,8826 

3 133, 3879 129,981.4 143, 2320 

4 133,3216 129, 7821 141,8314 

5 133, 7 404 12f3, 1131 H.1,9640 
6 134, 2452 128,9 368 142, 3847 

7 132, 7 381 132, 0093 143. 2709 
8 133,3530 131,5690 141, 6089 

9 134, 6384 130,8063 142,0661 
10 133,8934 130, 1175 142,0707 
11 134, 27 43 129,9782 142,0343 
12 133, 77 42 130,6531 141,4363 
13 134,1105 130,2250 141,9638. 
14 134, 0945 128, 4207- 141,4982 
15 134,6372 129,9122 141, 7894 
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pH POTEN 

No NA TIAAL 

16Jh. 216h. 359h. i,gsh. 17011 . .!Ltl h. 
~TA.Qr 

190h. l;OJ h. 8!.r2h. 

pH POTEN 

No NA TIAAL 

16?h Z1Gh ~9h 1tgs1, noh 81./lh STAR.1 19011. IJOgh. 8l(Zh. 
1 1 

V) 
1 65 c:: 6.6 6.? 6. G 6.5 6.1, 1.18 .36 '11 65 a 

I.... 
.3 --C:) 

\... 

2. G.s 6.1 s l( s.o 5.6 .5.6 215 100 165 110 
~ 3 C'<) 

0 
l.t . .......... 

V} 
() 

5 6 .3 6.5 G.G G.5 6 . .Z 6.J, ,Z !K Lti 49 61.t lt.. 

'-.l 4 
V} ...... 

5 6.2 .5.8 5.Z l/.5 1./.6 1.,,6 215 ??J {f5 1"5 ~ 

6 G 

pH POTEIV 

/Y,4 TtltAL 
No 

pi-I ' 
POTE/V 

No N~ TIAAL 

167h. Zl6h. 35()1, 4g511 710/J. SltZIJ START fQOII. i/08h. Ki{Z~ 167/J. ZfGh . .35911. /./9511. ??Oh. 31/Z h. STA/ZT /90'1 /./08/1 EI/Zh 
....... 

V) f 
~ 

....,. 
f c::-...... 

a l 6.8 ?. 1 1.0 l O 7.0 ?. 0 1f0 1.1 6.0 /6.0 \.... 
--Cl .3 I::: 

Cj 
Cj Lt Cl\ 
~ 5 6.5 6. 1 ,.a 6.8 6.9 110 .5.1 1G.O Cj 1.0 .3.5 
~ 

G 

~ 2. 7.6 1." 1.6 1. ~ lit 7.1 !150 950 920 81/0 ~ 
~ .3 --..,J 

--t:: (j 
u Cj 

LI _ V) "'1-.) 

~ II) 

5 1.?; 7. 4 1.8 lZ 1. 1 1.0 g50 1000 1020 BQO ~ 
~ 6 

pll ?OTEfl 
rtAAL 

No NA 

167 h 1.f61, ~5911 l;OSh. 170,1. 81/2 /J. START 19Dh l{O!i/2. 8l(Zh. 
\/) 1 
5 

1. 6.G 6.? 6.Q 6.8 G.G 1.Z 115 &lt I.._ 15 51 -0 
t3: .3 
:j ' . .._, 
~ !., . .._, 
t--

6.5 6.1., 6.8 6.9 6.3 7. 0 115 .5.5 l/6 SS ~ s ...... ....... -.... 
G ~ 

ft ~ 
~ r-l •rl 
l•l (I) 

H (I) 'H 
,-:i ,i:l r-l 
H (I) m 
~ 11"\ Q() ,i:l ..:;t 'H 
rr.. ~ t-<', \.0 0 . :xl P-, ..µ .a H ~ ~ U) m Cl} 1-, (I) (1) •rl i E-1 f'-1 

0 H (1) 

~ &i (\j II\ 0 
~ .. ft r-l 
0 ~ r-l ..:;t > t) 



,. -
!3e9t'11 Gemtdd. Ge1,vicht 

9 qe1,;icht per .ser,e 360 h. l/()6 h. 600 h. ,va. &/,/Z h. 

1 1l/5 . .5 l/5 If fl/5. 31/oZ 

L l'15. 55/;f flt5. !JfOfJ fl./5. 60fJZ fl/5. !509!5 1k5. 5Df9 1ft5. 5511 

V) 
a. 0011et 0.00096 c:: 3 1'15. 633.3 0.00131 1ft5. 6a10 

~ 
-.t::) 

\... 

~ 
It) " flf {,}, /{090 11/{), '1065 
(l 
l\.. 5 1'13. 01./SZ fl{6. ltl f1 fJJ6. 11 z zg fl/6. 1/Z!ii/ fl/G. 1/221 1itJ. 0:,1./3 

6 11;6. 8061 - 0,0012Z9 0.001511 0.000(,t?, 146. 80Z9 

1 f l/!.i. '1'135 1l/~. 115ft 

V) l 1lt1. 88l6 (l{Z. 8SU 1kZ. 85.30 1/;Z. 85.Sf 11/Z.8551 1/;1. tSt98 c:: 
~ 
I... 

-0 3 143. 2320 0.00011 0.001Gl 0.00168 1'1J. 1.:32,q ~ 
d 

. C$ 

°' '1. 11/f. 83f Lt 11(1. 8288 c:: 
<::t 
~ 

s fl;f. 96~0 11;2. 0600 11{2. OGOO 1'12. OGOl {41.,05[}2 11/f. 9G1.l 

6 fi/2.. JKl/1 ao 0.00011/1 0.000563 ff; Z . .3E82. 

f fZ9. JZ 10 129, 3lf 11 

V) 2. 1Jo. i/gz5 1ZfJ. '7a3G 1Z9. 91/1'1 11(}. 91/Zt 1l9. 91/ ZI( 130. 5012 
<:::: 
Cl 

-c3 .3 1Z9. 9811.t 0.00600 o.oowo aoo100 129. 9t5~ 
E 
:j . .., 4 fZ9. 1821 1Z9. 1915 C ..... 
~ 
:j s 1Z8. f1Jf {Z8. 91/l{O 128. 9655 1Z8. 9130 1Z8. 9719 128, zow 
~ 

"t: 

G 1ZK. 9:?J68 
0.01667 O.Ozzl./g 0,0202.f) 

1 za. 91;34 

- - -
Gemtdd, Over!>chdj '° A/name/ 
na. KltZ h. G d,n.9, *o/13 toename ,,,~ 

o.r; f6.6 - 0. 0015 

11/6. 5081( 0. 17 lfO. 1 - 0.0021 

0, 0011f8 0. 17 Z3.6 -0,00f6 

.5. 15 21. f./ -o.oon 

1lj6, l/2 f Z 3. t6 18.I/ t- 0,00'1~ 

O.OOOOGBZ 21. '.'/E lf,.a -0.0022 

0.93 Z6.1 +-0.0057 

11/z.g55O 0.9:; 
'"· 1 

- o.oozo 

0.00161 0.93 .31(. 1 .... aoo,o 

0.33 2'-1.Z - 0.0018 

11/Z. 0591/ o.aa 2,g, l - 0. oozo 

aOOOl.tZZ2, aa3 {6.0 t-0,OOZS 

0.69 1fJ.Z + 0. 0f09 

1Z9. 9l/2G 0.69 Z0.9 +0.006i 

0.0061'1 0.69 l.t7, 6 t0.0031 

0.9li 1(}.f,( +0.00tl 

118. 9806 0.94 Z0.5 +o, 01a,3 

O.OZI/JB Qglj J.rl•t., +0.0051 

t+-1 
l(\ 0 

.µ \-1 
~11 [/) 0 
Pi •rl +> 

(1) fJ) 

z 0 ·rl 
H rl (I.) 

r3 ? 0 
rl 

rQ i:l > 
•r-1 

i:: 
rl •r-1 

b Q) 
·l (I.) <H 

H ,.q rl 
....l Q) q/ 
H ti.o ,.q 
~~ ..,., 

"" \D l'z-4 
fTl Q ,:.j 
H (l) (l) 
Cfl 
@ OJ 1/\ 

fl. ... .. 
0 r-1 -:r 
0 

.a 
l(\ 

i:: 
(1) 

m 
lf'\ . 
4-l 
C'J 
~ 
!_;() 

• i:: 
•rl 

.µ 
(!) 

N 
(1) 
L;) 

+> 
·,·I 
::J 

... c: 
(.) 
{/) 

·i-l 
Ci--1 
m 
~ 

C!J 

cj 
lr' 

,.Cl 

~ 



-· <!tom/ck.I. Gewidil · Gem~dcl. JJ(.)9f'r1 

9 qen1t'cM per .:ser,'e .360h ~fJ5// 6001) na 8/Jl h na gt;zh. 

1 1!JZ. 9863 1:;z. ggos 

z f?J3. Z64G f33. Zf l9 fJ2,, 20?9 12?J.ZOG9 1b3. 207-1/ 1?;3, Z.5GG 1~2,. Z0GZ 

~ 3 133. 3819 0. 00 3~5 0. 001(50 0. OOl/13 13~. &11 0.00502, 
C'<) 

'...J Lr 133. 3Zl6 f33 . .3116 V) ._, 
~ 

5 13!;, 7401/ f?J?J. 1G97 133, ?630 123. 1630 1~3- ?62& 1?;'!,, 1322 1?J2,, 1631 

G f 34. 2 lt5l 0.001;56 0. 001./.56 aoot,11 1?;/1. 239!5 0.001(/(9 

-....) 

~ f 12is. 18 o? {?;5, 9900 ...._, 
V\ 

....., l. 13l/. 2601 1~5. G8Z9 136. 0912, 125. Zl/03 {?J6. 5050 13!/. l/993 135. SZ56 
---l<'. 

C: . .., 

"' 3 136. 901/4 0.3009 O.JZ62 0. 12111 13G. qg,s 0.1051. I... 
tll 
'::,. 

-.i::: 4 135. 81l9 135, 5001 Q 
Vl ..... 
f: 
I.... 

5 l?>l. 7250 12J6. 1752 136, 21 ~" 136, 2018 11J6. 5li0l 1?;?. i89Z HG.0989 
CU 

~ 
6 13~. 9827- 0.03099 0.01953 0. Z681./ 0.0.56O?.J 135. 00?5 

Ovor:,cll,.j. 01, Ajnumf?/ 
G din95~arts toena. me -, .,. f 

o. z~ Jl 4 - o. 004( 

0.24 ~1. l -0. 0060 

0.24 Zo,3 -0.0051 

0.55 Z0.9 -0.0030 

0.:56 47. 8 -0.0061 

0.55 19. 1 -0.00l/Z 
11\ 

tl:l 
f./d f/j.6 r 0.1619 ~ 

z 
H 

H1 18, I., + 0. 103Z 
C.!) 
µ1 
~ 

.. 
1. ~1 l.1.5 r 0. OGtO :::, 

Col 
H 

1. G~ ,35.8 - 0. 23l/O ...:I 
H 
~ 

1.64 15.Z +0. 0466 ~ 
H 
Cl} 

{,61, zs. 3 +-0. 0134 
0 
p:; 
p:; 
0 
u 

4--1 
0 

+> 'H 
(/) 0 
·d +> 
(l) (/) 

0 ·d 
r-1 (l) 

> 0 

A ~ 
·rl 

,:::j 
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COlL3'rRUCTIEF G.SDE ~LTE 

INLEIDIIW 

In dit deelrapport zullen enige constructieve aspecten 

aan de orde komen m.b.t. de betonnen gevelplaat. 

Zeals in de Algemene Inleiding reeds is opgeuerkt z~n 

de afmetin;;en van de plaat in de be&infase al aangeno;:ien, 

metals enige voorwaarde dat een plaat tekeken zou 

wordr:m, die deel van een verticale gevelindeling uitmaakt, 

De lengtemaat is (enigszins) gebaseerd op de voorwaarde, 

dat de metalen hulpconstructie gemakkeljjk aan te brengen 

moet zijn, dus op werkhoogte gerekend vanaf de vloer 

waarop de plaat via de rib is opgelegd. 

De dikteu1aat is bepaald op grond van het fei t dat de 

minimum eis t. a. v. de dikte van 13evelpla ten 8 cm meet z!jn 

i.v.m. de waterpenetratie. 

Vloeiliinen theori e: 

Met behulp van de vloeilUnentheorie (bezw~kanalyse) 

is ender meer de ➔ ideale 1 plaats voor de metalen hulp

constructie vanuit constructief oogpunt gezien, bepaald, 

(aan kunnen brengen van een zo groat mogelijke q-belasting) 

D~ twae r.1oe;elij!:e:_:7looil\;:n.3npatroricn zijn bekeken; zie tek.l 

Verder is met deze berekening aangetoond, dat de van te 

voren aangenomen dikte 0 van 8 cm t.a.v. een statische 

q-belasting ruh1schoots voldoende is. ~en plaatdikte 

van 6 cm (waarvan nag de neeste dikte in de vereiste 

betondekking gaat zitten) voldoet reeds. 

De wapening in de plaat v:ordt ui teindel ']k bepaald, door 

transport en montage. Zie conclusie blz 15. 

ICES-STRU:'.)L: 

Nadat de beste plaats voor de hulpconstructie bepaald 

was is r:1et behulp van het computer-program:na ICES-SIRUDL 

de plaat in eerste instantie 09nieuw doorgerekend.· 

l.Statiscn: :-:et 0 ebruikmaking van buigingseleuenten 

(zie tek. 2b en programma erna) is de uitbuiging van 

de plaat ender invloecl van een v:indbelasting van 1000 ?I/n2 

bepaald. Zie tek.·3. 



aet blljkt, dat deze ver~!aat gerinG ztn.(let 09 

schaal) en t.a.v. de voeg en voegbeweging acceptabel ztn. 

Verder is van de output gebruik gein.aakt b:_j de dyna::iische 

berekeningen. Zie aldaar. 

Ook is r:1et behul1) van een ander program.::ia C-sch]jfelementen) 

,gecontroleerd of t.g.v. het e.g. van de plaat enige 

noemenswaardige ver9laatsingen optreden (in Y-richting; 

Hierb5j is een verdeling; van het eicen gewicht naar de 

steunpunten (S) aanGehouden, zoals die in tek. 2 c 

weergeseven is. De gevonden waarden zijn nihil. Zie tek. 4 

en output bJ tek.4. 

Dynamisch 

Wanneer de maxirnale statische uitbuiging genomen wordt 

zoals die m. b. v. programma bui 6ingselemen ten ( zie hier

boven); gevonden werd is de eigenfrequentie van de plaat: 

f.:. 5/~ = 78 Hz 

Dat deel van de windbelasting, dat in staat is een op

slingering van de constructie te veroorzaken (dus waarvan 

de freque:1tie even groat is als de eigenfrequentie van de 

constructie) L:J.oet bel~end zijn. Uit, 'Toelichting Windbelastin,;' 

T.G.B '72 is daartoe=onderstaande tabel overgenomen. 

0,1 1 0 
frequenti& 

10,0 

Ui t bovenstaande figuur, waarin Sv( f) de standaardafv;''king 

· van de windvlaag t.o.v. de gcmiddelde windsnelheid, is, 

bl:ljkt dat de eigenfrequentie van de constructie ver 

buiten de gevarenzone ligt. 

berekend wordt rnet de formula 

voor platen, blijkt,nat er 



toch nag grate verschillen optreden~ 

Inklem:rring veronderstel d b'j de rib (punt S-L: zi e tek 2 b 

Verder Geen bevestiging van l)laat aa"1 gebouw. 

a/b B wa:::rden bjj laasste vier f 
0 

0,5 1,013 1,55 6,35 

1 1,01 2,47 6,20 7,94 
2 1,00 4,3 6,23 

Zeals uit bovenstaande tabel bl~kt is Been constante 

factor die afhangt van randvoorwa.arden van de plaat en 

trillingsvorm. 

Verder is: 4 c. .t to _,, --et/4= 1i'I - ~:;: 
P"", 

HIJS58 -= q 1g.t N/ a,.t. 

-= ~ CM J,._ 10 
6 N/ar-t {.}::oJ , 

Dus = 0,7 

Deze waarde voldoet niet! Bevestiging bl\jkt dus nodig, 

ofschoon de aanname 1 inklemming b5j rib I niet reeel is. 

Wanneer voor a de afstand van S tot de 9la.a.trand geno1nen 

wordt, wordt tl .:: 5.J ~r'T - 3= I.Oo £",V -;;)~$ 

_/, a I VJ,< 10')(/R)1 .Jg /lz -I ~f 
0, Jr/,l ,1. ;,-J) 'I_, ~ 91 

en deze wa.c,rde voldoet wel. 

Als derde onderdeel is geprobeerd het probleem van het 

dyna.misch gedra.g van deze plaat :n.b.v. het STRUDL progr8.ill'..1a 

te benaderen. 

Ten aanzien van de resultaten meet men niet te optimistisch 

zjjn, aangezien de ontwik~rnling op dit gebied (dyna.il1isch) 

tamenlUk recent is en ervaring ontbreekt. (zo bleek bv. 

dat a.lleen ele;,,ent BPR te gebruiken is bij een dynamic 

analysis) 

Het commamdo !inertia of joi~t luuped 1 geeft a.a. een 

output van eigenfrequenties en verplaatsingen. 

Het viel op dat de eerste eigenfreqµen tie 45 Ez wa.s en 

dat deze waarde dus redelUk in-de buurt van de hierboven 

3 



gevonden 39 Hz (via f formule voor platen) 
0 

De in de output gegeven verJlaatsin5en 2oeten niet als 

echte verplaatsingen beschouwd warden, maar als onderlin~e 

verhoudinr;s:;:eta::_len. De ec:r1te verplaatsin6 eG warden 

ver};:.rei:;en na invoer van een I dynar.1ic load.in[;', 1,iaar hier,::ee 

z~n dusver nog geen resultaten geboekt. 

In de tek. 5-8 zUn de uitbuigingspatronen getekend blj de 

vier laagste eigenfrequenties. 

4 
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BEREKEi:lli:G PLA,i.T',,AP~iHTG VOLGEHS 5R8Ul(JI.E'Li0D:;.:: 

Aannar;ien: 

Plaat is alleen via rib aan het skelet bevesti6 d: inklem

ming bij A 

- Doorbuiging vindt in de len6 terichting plaats- ongunstig 

aangezien in werkel~kheid de plaat in het cidden over de 

gehele lengte door de kolom gesteund wordt .. 

- Q-belasting t.g.v. wind: 1000 N/m2 

- Plaatafmeting 2,10 x 3,50 m 

Dikte (ht) is 8 cm; eis die aan plaat minimaal gesteld meet 

worden i.v.m. de waterdichtheid. 

- Wapening: enkel net in het midden van de plaat: er is hier 

nl. geen sprake van een specifieke drukzone (beton) en trek

zone (staal) da':r de plaat in beide richtingen uitbuigt t 0 .v. 

winddruk en windzuiging. 

Materialen; beton: K 300 

11.:: 

lH 

/2 ' 
/ 

h 

l}i 

s taal QR l~O. 

1/ ./I t/ / ~ ,2f .. ,2. ftJ()() i 11~) 
.::: /5 JI /V,.., -= /i".J J~r,,,, 

1/ 41 .. 11£cH_] I 
/./ o= I 

::. ; Yr I,, - t( .. *Q 
k = L/ .::: ~ J.t¥ 
~ hi) ~ ~ tfStJ 

/-= ~J' J 
K()MT t;oi:iJ ov£.f ~£N /'1£ 7 

/JAAIN/f)l"lc 
I 

tJielU/'7'11 ,;_j' 
/J.e.Z>N jk M£Tl/o 'bt= 

I O ,,.,~ z = Ip ~ .. .,, 

4,P ,h; w,i9Pe.v,A1C, / 1At LeNt;T& ~1c1-17/Nc; V-9N PL,9197) 

/5" ./I to 
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Het zc,u in rrinci:pe mo 6 elijk zijn ht te verkleinen; di t is 

echter niet Gewenst i.v.m. met de vereiste min. plaatdi!~te. 

D\·.arsnapening; 20;6 van de hoofo.wa:;iening 

19 = () 3 6 .:,.,, 
I 

__,, ej>11 # .2f 

Ofschoon de doorbuiging in breedterichting t.o.v. de door

buiging in lengterich ting zeer klein zal z'jn door de 

bevestiging met de hoekprofielen van de plaat aan de kolom, 

is toch hierondcr een controleberckening uitgevoerd, 

waarblj aa~gcnomen is dat de'plaat symmetrisch t.o.v. het 

midden van de breedte doorbuigt en dit over de gehele lengte 
_, 

doet (dus geen ribinvloed) 

M~ ½1t' = ~s A-trim 

h ... II= K J;? -> .,f ~qs-~ 
I 

?Jwl'JJ!.S W/9JJeN/NCi :p .to 

Aangezien de eisen, die hierboven opgesomd zJjn t. a. v. door

buiging in de dvmrsri eh ting overdreven zijn, mo et de maas

w~dte teruggebracht warden van 25 tot 20 c~ bij dezelfde 

diameter. 

De wapening is de plaat is zeer weinig, wanneer alleen de 

uiteindel~ke belasting in de berekening betrokken wordt. 

In de praktijk zal daarom ook blijken, dat de wapening voor 

gevelelernenten dan ook bepaald wordt door transport en 

montase. Zie blz. 

Controle op ponsen van de metalen hoekprofielen: 

- afmeting profiel 10 x 5 cm 

- dikte plaat 8 cm 

t: J¼ T 
t9x .l{ (10-1,;) 

-> T:. If.to 1:-c; 
/ !)E:Ze *2~01T A:"ot¥JF oP 
~ tJ£H~l.e P/.17177 N1"i!l' Ve>c:>.ii' ) 

I 

fJ 



Controlc op afschuiven rib en plaat (zonder wapening) 

- ribafueting: his 20 cm; 1 is 2 x 75 c~ (in het midden 

wordt de rib door de kolom onderbro~en) 

llr$elf~iFVI.Pk 

z = 

L 
.t " o jf ,. e, lo .;;: o .J ..,,,., 

/ / / 

.f, I ,c .f; S- "' ~ '7> f ,<. .t l/i?t? + /, :, ,.,_ ~ .t ,c ".; .f )( 

/$f5 kCi 

II 

?f .B. De optredende trelt kan door het beton zelf opge

no~;1en warden ! 

Transport en : ron tage 

In het ongunstigste geval warden de elementen,alleen aan 

onder- en bovenztjde gesteund, staand getransporteerd. 

De stand is niet geheel verticaal, zodat :aet doorbuiging 

gerekend rnoet w,rden. Verder wordt een stootcoefficient 

( 1,2 maal eigen gewicht) ingevoerd. 

Aangenomen is, dat de elementen 

zo vervoerd warden, dat ze zo ~in 

mogelijk boven de laadbal;: 
ui tsteken. De elemen ten warder:. 

in dit geval dus in de lengte

richting horizontaal vervoerd. 

Dit levert ~roble~en op met het 

laden en lossen van 4et element, 

omdat het dan 90° gekanteld moet warden. Ool( bij de montage 

staat de lengterichting van de plaat in verticale stand. 

In het ongunstigste geval wordt de plaat in lengterichting 

aan de ui teinden opgepeJ,;.t. 



/1 = 

✓,~ .e;, .:::. £1/'oc, ,< t? "J ; 

h = k V .Joi;:, 7 
A- .... ~o II::::; -;, - ..:. q,tJ 

I /1,1/' 

v,, = ~ f" 
ll.::. qft K /,,,_ "I = 1✓ 1/4" Cn.t. 

/J,o /"l) w -'1 P-£-¥ ,°Alt; : l.1 

, i-1; ;, IP. /fj- . (.J,s).z. = IJJ kt;M 

.4~ J/ ~ k Vv 1 - ,f-o.J ~ ~ ::. t:J' - I 
I 

fJ ~ "''I J( 
/;< I./ ~6 ,,,,,, " ( 1'?1:V(U:< lJIJN ;,v t::},VCJv,vs/" ;C1 ST,;' -

J.I; c,,,2 W.JV.f) 

IA! Je✓ -l).e 

w~:tf Mivtf 

Conclusie: 

t,~ ll~t. Z,,9T 

Wapening wordt bepaald door transport en montage. 

Ttjdens de fabricage (zie hoofdstuk 5 - Uitvoering) 

is deze invloed te beperken door inschakeling 

van speciale a:iperatuur; bij transport en mon ta6 e 

is dit moeil1ker en vooral t.a.v. transport is 

het reeler.extra wapening aan te brengen, dan speciale 

voorzorgsmaatregelen te neraen. 

In di. t gaval wordt de hoofdwapening (j / # t'o 

~ # .2S de dwarswapening 1 .i 



Beugels in de rib 

Eigen gewicht van de_plaat per ribgedeelte (75 c,n lang) 

is 1555/2 is 730 

H eem draaipun t ou. A aan M ~ / io ,, ~ It/ ~ llt:J .fr;,-,, 

1 ~Eillt£L:, <P~ Lt/ -'> i { k° Joo ) ::; /1/t:Jt:J ,ft;rtf-», 7 
( ~t.'✓~ ✓-;.,,,c,j 

)Ek k: 111/ C; W fl J)£ h' / N (', .f C '1 

///~.V? ~~.v, iJIEt/q '= LS p 6 17 :a : .!t? - (..t-'~) -( ! ,u:',)) ~ 1~- C1-» 

De beugels worden met het in de plaat stekende gedeelte 

omen om naar boven en naar beneden gewisseld. Zie 

bovenstaande tek. De bedoeling hiervar: is het opvangen 

van zuiging en druk (ook afwisselend) op de plaat. 

7Jvs /1,91117/lL 3liwt;rLS tiEV.t:E:l.'D lJOD< ,(_ 

oJJ/IIE !li:N. 

J1 ~ /ltJ =- c:is " 

-
F.· s7n,u s?/1'-/N.,NG Z~v. 8 = 2>s.v. x ¼ = q✓i x fl;'tJo =- .JJ.t J-0 

Verankeringslenste 

.. ,j A( 
/I/ Y' 

tv1117i Bi!.1. 17 - l✓-D .2 /, ) Co.M,5 1:,y,.,, 7 .,:c .,:J t).NtJv.v51✓-c; C£NoMEN 

( ~ (. j ~ -:>) 
L t1 = t., 11 em 11

) 



Een b½komstig GUnstig aspect van toepassing van elementen, 

die dicht bU de kolommen ceplaatst worden, is de ontlasting 

van de vloer in het ,nidden: krachtoverdracht t.g.v. eigen 

gewicht gevelplaat vindt direct bij afvoer (kolom) plaats. 

De doorbuiging van de vloer in het midden tussen twee 

kolommen ~al oak minder zijn b~ toepassin~ van verticale 

gevelelementen (verticale gevelgeleding) dan bij toepassing 

van horizontale elem_nten, die een horizontale gevelinde

ling geven. Jen kleinere doorbuiging van de vloer is weer 

van gunstiGe invloed op de voegwerking (die hierdoor ook 

kleiner woro. t) 
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BEREKKIIiW H.B. V. ICES-STRUDL 
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//TERK#AY4 JOB CllY5,I,.lO>•' VAN HULST •,TIME=5,REGION=224~ 
/*SETUP USER57 
// EXEC ICESUR,SUB=STPUDLV2.CDL=NWCDBS,TIME=5,REGION=224K 
//INPUT DO* 

STRUDL ' VAN HULST' ' GEVELELEMENT ' 
UNITS M NEWTON 
TYPE PLATE BENDING 
JOINT COORDINATES 

1 0 O 
2 -0.75 
3 -1.35 

4 -2.10 
5 0 
6 -0.75 
7 -1.35 
8 - -2.10 
9 0 

10 -0.75 
11 -1.35 
12 -2.10 
13 0 
14 -0.75 

-1 5 :·:c - 1 • 3 5 
16 -- -2.10 
17 0 
18 -0.75 
19 -1.35 
20 -2.10 

0 
0 

0 
0.530 

0.53 S 
o.53 s 
0.53 

1.75 S 
1.75 S 
1. 75 S 

--1.75 S 
1 .95 

1.95 
1 .95 
1.95 

3.03 
--3.03 S 

3.03 S 
3.03 

21 - 0 3.5 
2 2 - 0 • 7 5 _ 3-. 5 0 ... - - - - --- ---
23 -1.35 ~3.50 
24 -2.10 3.50 
£ BENOEMING PLAAT METBUIGINGSELEMENTEN 

- ELEMENT INCIDENCES 
1 1 2 6 5 _- -------------- - - - ----
2 2 3 7 6 

- 3 3 4 - 8 7;: 
4 5 6 10 9 
5 6 7 11 10 

,6 7 8 12 11 _- - ·-::::: __ -::.: 
7 9 1 0 - 14 13 --- - - - -- -
8 1 0 1 1 1 5 14 - - -- - --
9 11 12· 16 --15~;:_'C,5:::::-=----
10 13 -14 18 --17---_- -:,--.:··:-: ---- - --
11 14 1 5 19 1 ff -- ·- < :,_: =c.-=::c.. :__ - -
12 1 5 16 2 O 1 9 -- - -- - - -- ----
1 3 1 7 1 8 2 2 21 :.:.. ,. -=- .. . ::.:. == - --
14 lR lg - 23 22 ------ ---
15 19 20 24 23 --------
7 TO 9 TYPE •BPHQ• THICKNESS 0.20 
10 TO IS TYPE 1 8PHQ• THICKNESS 0.08 
l TO 6 TYPE •BPHQ• - THICKNESS 0.08 
MATERIAL CONSTANTS CONCRETE 
£ WINDBELASTING 1000 N M2 
LOADING l -- -
ELEMENTS LOADS 
1 TO 15 SURFACE FORCES GLOBAL PZ -1000 
STIFFNESS ANALYSIS 
LIST DISPLACEMENTS FORCES 
FINISH 
I* 
II 
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lJ/\lf T'S 11' ,-.ii- Hr Ur-J 
Jo I \n cou;.,,1) 1 ,, /l. n s 

1 0 () 
2 -o.7~ n 
3 -1.b O 

4 -2.10 0 
5 v o.s,a 
6 -0.7~ O.j3 S 
7 -1 .JS ·1.~J S · 
8 -2.10 
y 0 

10 -0.7C:.. 
11 -1. :h 
12 -2. 10 
13 0 
14 -0.75 
15 -1.:i::; 
16 -2.10 
1 7 o · 
111 -0~75 
19 -1.35 
20 -2.111 
21 o '' ·.· 

·22 -0.7C:, 
23 · -1.35 
24 .:. -?..10 

O.'J3 
1.7½ S· 

l. 7~ S -- · 
- l. 7.__, c:, --

1 • 7 S c; -- :_ --· 
l .95 

1. q5 -

. 1 • ..:,c; 

J ,,;f}3 

J.!13 

-~ • s . ::-=-~-=-:-:. 
· '--''-3. SO · :.=.:::::..:...:_ 

£. P.ENOFM I Nh PL uA T Hf T SCHYF c.·L P-IHJTC,., 
TYPE PLA~E STWESS 
ELE t..ff :,J1 INC I Ut_NC!:S ~·:= -:: · · ··----- -

. . ··-" ....... - -- - .... ·- . -· 16 1 2 .. · 6 ... ~ - . -- -_- :··-·-· ._ .. -.... ,"' 

l 7 2 3_ - .- .. 7 :: -h 

18 3 4 'B - r· 
19 5 · 6- lD--_ CJ - ---- ······------
20 A 7 11 - 10 --------- .. ------
21 ,:, 7 ·· ,, 8 ·::: --- l 2 --. -· ·. l-l::. ::.:::::::= == =="==:::: .. ,·.,.:,.-,: .. : · 
2 2 - 9 .· 1 0 - 14 -- -·1-3 :.·=::. .. :::''' : __ -,:.:=.:...: 

- : 2 3 l O - 1 1 -1 S _:_:::- l 4 - ::c c:'c=c cc = · --- ··-· --
...=;::24 .. 11 .. ·· 1? ''16 .:.::.~ -=--=== __ :.=·.:::.:c::.:;:_"C.:_ 

:-c:-25 13 -.14 JB.,.• 
-= 26 · 14 15 19 - : 'i ..... ,.,.~...:·:.:::::.·=::_::: . .;:::=::.::.::. 

21 1 c:; - 1-& 2 o ~ -c,,_,1 Y 
- · 2 A · 17 · · ·1 R 22 ·' 21 ·:: . ..::.:=:: .. ::.=:.:===:...: 

2Y 1 H -~=--·-19 . :?-3 . .:::~ ? ? _ · -- - -- ·---
30 19 Cc:~~2f) · 24 2J --- _.::._cc..=::.,·-

ELEMENT PROPFHT lf:S_ -~:--::~---- . ::- --- -
==:c:..:::::.:c:, .. - 16 TO 21 TYPF_- -~PS•?''' 'T•--f!Ckit!:s-:;:.. 0 .06 

25 TO 30 TYPE,- ~PSt--: 1 .. Tt+I€i< 1·-:F:SS fl.1)6 
22 TO · 24 TYPE·- 'PSP' ···THT C'<~J':'55'·-- (1 .2.0 

···· Ml\ TERI AL COt·JS T ANTS Cll,\iC~FTE 
£ · EI GEN GEYICHT 24000-·N/"'13 ---------- -
LOADING 2 
JOI"JT LnA'1S 
? 3 FOQ(E Y -S7? 
l 4 FORCF y---31~ :===:...===- ----- · 

=:...-::c;·:---h.cc1,FORCF-:cY -}bOLr:·:=::-,:. ·----·-· ··--·---·-.::··-· - -· ·--· 
-- 5-··9 -· FO;.; CF::-- ·Y -ii 9 t:··=-·'·.c-=- :=:::=== .. ..::.==c:.::: '-' "_, ____ ,.._ 

l 0 · 11 FORCE '(-- H 15 ~-=-=·==:-~=- ·-···- -- -
9 12 FORCF: Y--7H,f-, - · --- --

14 15 F DhCF Y :-1 ½.:+4 --=-:~=::::. 
13 16 FflC(f Y -85'3 -- -----··· 
18 19 F(HCF Y -1091 -__ --.-~.:::'::.::::c · ------
17 20 ·Fnocf y -f-,,nf-i- ··- - ... ----

22 2] Fn~CF Y -?5~ 
21 24 FORCE Y -141 
JOI!\IT ~EU:1SES 

· 6 7 19 19 FOPCF Y ~OµFN~ X ~OM~~T Y 
9 10 11 1? M()r--1f: '·JT 1... :"'!t)MfNT Y 
~ T T FF k ;::- .;:, <:, M1 8 I i s:::, T :.:, 
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JOINT 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

·~ 21 
22 
23 
2_4 

GLOBAL 
GLOBAL 
GLOBAL 

- GLOl:3AL 
GLOBAL 
GLOBAL 
GLOBAL 
GLOBAL 
GLOBAL 

. GLOBAL 
GLOBAL 

__ . GLOBAL 
- -GLOBAL . 

·GLOBAL· 
GLOBAL 

- GLOBAL 

a] 
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/-----------------DISPLACEMENT-----------------

X DISP. 
l 

-0.0000001 
-0.0000000 

0.0000000 
0.0000001 

-0.0000002 
0.0000002 
0.0000000 
0.0000000 

-0.0000000 
-0.0000000 

0.0000001 
-0.0000001 

0.0000000 
0.0000000 

· -0.0000000 
--0.0000000 

- - .. Aj;1,1,'L 

Y OISP. 

-0.0000014 
-0.0000014 
-0.0000014 
-0.0000014 
-0.0000013 
-0.0000013 
-0.0000001 
-0.0000001 
-0.0000001 
-0.0000001 
-0.0000008 
-0.0000008 
-0.0000009 
-0.0000009 
-0.0000009 
-0.0000009 

Z DISP. 
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//T~RK#AY3 JO8 (1195,I •• 10), 1 VAN HULST •.TIME=5,REGION=224K 
/*SETUP USER57 
// EXEC ICESUB,SUB=STRUDLV2,CDL=NWCDBS,T!ME=5,REGION=224K 
//INPUT OD* 

STRUDL I VAN HULST' 1 Gl::VELELE"'IE~T 1 

UNITS M NEWTON 
TYPE PLATE RENDING 
JOINT COORDINATES 

1 0 0 
2 -0.75 0 
3 -1.35 0 

4 -2.10 0---- --
- 5 0 0.530 
-6 -0.75- 0.S3 S 

- 7 -1. 35 0. 53 S 
8 -2.10 - 0.53 
9 0 1.75 S - -----

10 -o. 75 - - 1. 75 5 -- -- - -
11 - - l • 35 - l .75 S -- -- - -- --

- 12 -2.10 -1.75-:-5 ------ -----
13 0 · -----1. 95 - -~-=-·~.,-------· -- ----=-=-------- --·--·---
14 -0.75 --l.95-::-_,----------
15 - 1 • 35 1 • 95 - - - -
16 -2.10 - 1.95,. - ----- -
1 7 : - 0 :~ 3 ~ 0 3 --=-::cc_"=:.:;:,~:~- _ _:::: -:::.= _; __ 

18 -o. 75 --::::3.03 S ::- ---- --------
19 ---1.35 =·:_:~-3.-03 S-- -

-20 -2.10 ::::3.03 
21 0 - =3. 5 =:= -
22 -0. 75 - 3.50 -------- -

-- - - _-_,_ 2 3 --1 • 35 - - - ==~-3. 50 ---= -=~- ,: _______ --- --

-= 

24 -2.10 3.50- -- ------
JOPH RELEASES : ---- --- - - -

9 -10 11 12 MOMENT X 
6 7 18 19 - - MOMENT :x - MOMENT y 

.ELEMENT INCIDENCES===-- ------------ ____ _ 
l 1 - 2 6 - --5 - -- ----- --- - -- - - -
2 _ 2 3- -- 7__ -- 6 - - ··:c-c-::.-:=:·==-c=-c· -- ,:::-:::· --

3 - 3 - 4- -__ -_=-_.a-.:· - =-7- -- - : __ - ,':.='·,,.: : ,::::•_-:. - ,,_--- - ---

4 5---.- 6,.::: ·::-1 Q - - - 9 ·:::=,::: _____ ~=-::=;~~~:-,-,,-===-.::~-
-- s -- 6 . 7 •-~ - 11 - --'-l o c,=~-~~::.:--

______ 6 7 8 12---lL 
- ------ - 1 --9 -'=~10 ---- lA ..c:}3 ~- __ : __ ::_:_::"=-= - - -

-_ 8 - l O - 11 15 14 __ _ __ 
__ ,- _-=,:=9 -__ ·11 :_:: .:12-- 16-: - -15- --::-_,~_:::: ::::=,,:,_.:,::,,, ____ :' --

- ,,1 O 13 - 14 18 l 7 -------::=.:: 

- -11 14 - -- 1 S -- _ _._ 19 -- - 18-- - _-:; :~::_ __:.:~~=::~ - " -,-:::: ::.:::-.:=::::. 

,} 2 15 -16 20 lg ·cc·-::- : c::==-=- - -,::- -
lJ 17 -- 18 - - 22 : 21 =0 -- ::':?~~-c':c==--

- 14 18 19 23- 22 
I 5 1 9 2 O 2 4 ::_z3 --- --

·-- - - -------- -- --

ELEMENT PROPERTIES 
l -TO 6 TYPE •RPR '--THICKNESS 0.08 
10 TO 15 TYPE '8PP~• THICKNESS o.oa 
7 TO 9 TYPE 'RPR ' -= THICKNESS O. 20 
DY NAM I C LO A ft PJ r, I ' JO I NT LO ADS ' 
JOINT 1 LOADS FORCE -z FUNCTION 
JOINT 2 LOADS FORCE -z FUNCTION 
JOINT 3 LOADS FORCE -z FUNCTION 
JO I NT - 4 LOADS FORCE -z FUNCT I or~ 
JOINT 5 LO~DS FORCE -z FUNCTION 
JOINT 6 LOADS FORCE -z FUNCTION 

SIN 
SIN 
SIN 
SIN 
SIN 
SIN 

-
AMPL 13.2 FREQ . 

AMPL 24.0 FREQ 
AMPL 24.0 FREQ 
AMPL 13.2 FREQ 
AMPL 37.o FREQ 
AMPL 67.0 FREQ 

19.5 
19.5 

19.5 
19.5 
19.5 

19.5 



JOPH 7 LOADS FOQCf -z FUNCTION SIN AMPL 67.0 FREl) 1g.5 

JOl:--JT R LOADS F1)RCE -z FUNCTION SIN AMPL 37.0 FREQ 19.S.-

JOINT 9 LOADS FORCE -z FUI\KT I ON SIN AMPL 20.0 FRED 19.5 

JOINT 10 LOADS FORCE -z. FUNCTION SIN AMPL 36.5 FREQ 19.5 

JOINT 1 1 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 36.5 FREQ 19.5 

JOII\IT 12 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 20.0 FREQ 19.5 

JOINT 13 LOADS FORCE . -z FUNCTION SIN AMPL 30.0 FREQ 19.5 

JOINT 14 LOADS Ft)RCE -z FUNCTION SIN AMPL 53.0 FREQ 19.5 
JOINT 15 LOADS F0RCE -z FUNCTION SIN AMPL 53.0 FREQ 19.S 
JOINT 16 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 30.0 FREQ 19.5 

JOINT 17 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 25.0 FREO 19.5 

JOINT 18 LOADS F01-<CE -z FUhlCT ION SIN AMPL 45.0 FREQ 1g.s 

JOINT 19 LOADS FORCE -z FUNCTIO"J SIN AMPL 45.0 FREQ 19.5 
JOINT 20 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 25.0 FREQ 19.5 

JOINT 21 LOADS FORCE -z· FUNCTION SIN AMPL 6.0 FREQ lQ.5 

JOINT 22 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL 11.0 FREQ 19.S 

JOINT 23 LOADS FORCE -z FUNCTION SIN AMPL l 1. 0 FREQ 19.S 

JOINT 24 LOADS FOPCE -z FUNCTION SIN AMPL 6.0 FREQ 19.5 

END OF DYNA~IC LOADING 
MATERIAL CONSTANTS CONCRETE 
INERTIA OF JOINTS LlJ'vtPi:-Q 

NOR:-.1AL1Zt EIGt.NVECTORS 
DYNAMIC ANALYSIS EIGENVALUE '6 -

· LIST DYNAMIC EIGENVECTORS 6 EIGENVALUES 6 

FINISH ~----- - ·-----· - --

I* 
I/ --·-·· -- -· -------,-···. - _ _. __ ,. --- '---- --- -- ·····--·. ··--
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FABHICAGE VAlJ .EEN" GEV.ELPLAAT 

T. a. v. Doelstelling zie Alge:nene Inleiding 

~itgansspunt: er meet een betonnen gevelplaat met afmetin

gen 2.10 b5j 3.50 m gemaakt worden. 

Deze afmetingen resulteren uit de situatie waaruit het hele 

rapport over aspecten waaroee bjj het ontwerpen van gevelpla

ten rekening gehouden moet worden, ontstaan is.(zie Algefileme 

Inleiding) 

Voor gevelopbouw en plaatsing van cie elementen zie resp. 

tek. 1 en tek. 2 

Ofschoon vanuit constructief oogpunt met een elementdikte 

van 5 cm volstaan kon warden (Zie constructief gedeelte 

van het rapport),zal in verband met de waterdichtheid van 

het gevelelement een dikte van 8 cm aangehouden warden. 

Verdere eisen, die aan de plaat gesteld worden 2:.ijn, dat de 

dagziende zjjde van de·. plaat een zodanige op:pervlakte -

structuur moet hebben, dat deze esthetisch verantwoord is. 

Hoe de opbouw van de gevel ook is,(elementen verticaal o~ 

horizontaal geschakeld, met daartussen ramen en/of invul

elementen van een antler materiaal dan beton)de in zicht kouende 
z~jkanten 

moeten dezelfde oppervlakte structuur bezitten als het 

geveloppervlak zelf'.(Zelfde·bewerkingen ondergaan) Zie tek.3 

Gepoogd is, het verslag zo op te bouwen, dat na een bespre

king van de diverse mogel!jkheden van fabricage, montage e. d. 

de voor daze plaat specifiek van toepassing ztjnde oplossings-

mogelijkheid even zal worden. 

De ·volgende indeling is aangehouden: 

- Bevestiging rib aan plaat 

- Oppervlakte bewerkingen 

- Hal eisen 

- Fabricagew~ze 'rib onder• en 'rib boven 1 

- Lossen uit de mal 

- Transport 

- Nontage op bouwplaats 

01 



Bevestiging 

De bevestiging van de gevelplaat aan het skelet geschiedt 

op de volgende :nanier. Zie ook tek. 2 

l De plaat draagt door middel van een (ter pla&tse van de 

kolom onderbroken) betonnen rib. 

2 De voor de stabiliteit noodzakelijke bevestigingen :r.jjn uit-

gevoerd in een metaalconstructie. 

Die oplos-..ing heeft de voorkeur, waarbij het zwaartepunt 

van het element is gelegen onder het oplegpunt. 

Voordelen hiervan zijn nameLjk: 

Bjj het falen van de metalen hulpconstructie blijft de plaat 

hangen, ztj het in een scheve stand. 

Bij de montage is het element stabiel en hangt in een voor 

de bevestiging gunstige positie in ae kraan.Zie tek. 7 

T.a.v. 1 z'.jn er twee mogelijkheden watbetreft de uitvoering: 

a. De rib wordt in het werk aan het element gestort. Bij de 

fabricage van bet element wordt wel de ribwapening aange

bracht. Deze constructiewijze levert een momentvaste 

verbinding van het element aan het skelet op, wat voor

delen kan hebben ( metal en hulpconstructi e wordt overbociig, 

plaat is st~ver en ongevoeliger voor windbelastingen), 

maar ook zeker nadelen heeft.( bekisting maken en beton 

storten op het werk zelf; door het niet vrij kunnen bewesen 

van de plaat kunnen spanningen in de plaat bv o.i.v. 

temperatuur ontstaan) Hinder wordt ook van de uitste-

kende wapening ondervonden bjj het transport. 

b. De rib wordt in de fabriek aan de plaat gestort. 

Het nadeel is een duurdere mal en meerdere handelingen. 

Dit laatste is minder bezwaarl~k, dan wanneer deze hande

lingen op de bouwplaats verricht moeten worden, omdat 

in de fabri ek bij de vervaardiging van de elemen ten het 

gehele fabricageproces op dez.e handelsw'.jze is ingesteld. 

n.B. Opvallend is nameljjk, dat hoewel L,oderne hulp.:;1idde-

len zoveel mogel'.jk gebruikt worden, grote hand

vaardigheid en vakkennis een belangrijke rol s~elen. 

02 



Oppervlal:te bewerldngen 

Aangezien de dagziende zjjde van de plaat een bswerking moet 

ondergaan, zullen eerst enige mogelijkheden van oppervlal-:te

bewerkingen besproken warden. 

Tradi tionele bewerkingen, die met de hand ui tgevoerd r:;oeten 

worden, z9als boucharderen, hakken komen bjj betonnen gevel

elemen ten nauweli.iks nog voor. 

Orn structuur en kleur aan het 3evelelement te geven wordt 

tegenwo~rdig de cementhuid weggehaald, waardoor de toeslag

stoffen bloat komen te liggen. 

Dit kan op de volgende manieren gebeuren: 

1. M.b.v. perslucht wordt fijn natuursteensplit tegen het 

betonoppervlak (verhard) ,:;espoten. 

2. De toeslagkorrels warden doorge.slepen; het voordeel van 

deze bewerking is dat een glad en dicht oppervlak ontstaat, 

waarop vuil zich moeilijk kan vastzetten. Eet is echter 

een dure bewerking. 

3. Uitwassen: de meeat toegepaste; men onderscheidt hierblj 

twee vormen~ 

- Het:negatief uitwassen: 

D.m.v. oppervlakte vertragers, die de cementbinding 

tegengaan, waardoor het oppervlak zacht blijft. Na een 

dag wordt het element ontkist en wordt de bovenste laag 

met zuiver water bij een druk van 30-40 ato weggespoten. 

Deze oppervlakte vertragers lrnmen in de vorin van speci

aal papier voor, dat in de bekisting wordt geplakt of 

in vloeisto fvorm, waarmee de bekisting bestreken VIOrcit. 

De concentratie van de vloeistof en de korrelgrootte 

van het toesla.gmateriaal bepalen de indringdiepte van 

de vertragende werking en dus de diepte van het uit

wassen. 

- Het positief uitwassen: 

Deze methode is iets nauwkeuriger, maar vereist vaklui. 

De plaat wordt iets dikker dan vereist gem.aakt en men laat 

de bin~ing aantrekken ( dit is te rcgelen met een versnel

ler in de mortel ~ zo dat na 3 · A- .4 uur het oppervla.l.,;. uet 

een bezem ui tgeborsteld kan warden. Dan vwrdt het opper-



vlak ~eschuurd. :}a enige uren wordt voor een twe:::de 

maal het oppervlak met water en bor:0 tel uitgewassen. 

N.B. 1 Hen is op het ogenblik bezig ;1et het ne:nen van pro even, 

vmarbij het oppervlak met een vertraGer bespoten wordt. 

Na ongeveer uur spuit nen dan het oppervlak weg.met 

water. ( let op verschil met het negatief uitwassen!) 

De moeil dis, dat de vloeistof dun moet ztn om 

het te kunnen spuiten, maar ook enige viscositeit moet 

hebben om niet te ver in het oppervlak te kunGen door

dringen, waardoor teveel baton ~eggespoten zou warden. 

De van ouds bekende methode van uitwassen met ~outzuur ko::nt 

alleen nog voor bjj elementen wao.rvan het toeslagmateriaal 

ui t fjjne korrels bestaa t en de mortel ui t cement en kwarts 

(toeslag) bestaat: dus geen zandtoevoeging. De hierdoor 

ontstane grote krimp wordt opgevangen door speciale toevoe

gingsmiddelen ( murexim neoplast), die tijdens het bindproces 

1,0 danige volumevergro ting·.m geven, da t de krimp opgevangen 

wordt. ( de structuurverandering io bl1jvend) Di t middel gee ft 

als bijverschUnsel een lichte vertraging. 

Het uitwassen met zoutzuur gebeurd in de regel na 7 dagen. 

Nadeel is dus de ruimtereservering op het fabrieksterrein.,ter-

wjjl men moet oppassen voor een ongelJJke verharding, in de 

tussenliggende tijd kan hct zoutzuur ongel:Uk in de diepte 

indringen-afhankelijk van plaatselijke conditie van het beton) 

N.B. 2 He't kostenaspect is buiten beschouwing gelaten; 

In het algemeen is echter het negatief uitwassen 

goedkoper dan het positief uitwassen (minder hand

arbeid). De kwaliteit van het produkt is enigszins 

minder bjj het negatief 111 twassen. 



Mal eisen 

Het ontwerp en de detaillering van de gevelplaat moet 

~odanig z~n, dat vanuit fabricage oogpunt de uitvoerinc een

voudig bl~:ft. 

De mal maet dus eenvaudig zijn, om snel vervaardigd te 

kunnen warden; veranderin.s;en maeten met een minimum aan 

handeline:;en en materi aangebracht lrnnnen warden. 

- Di mal moet snel gelost kunnen warden, zonder dat 

beschadiging van net beton optreedt. 

Een te f~ne profilering en dimensionering van de ele

menten is uit den bo~e. De uitvoering heeft in dit 

geval een sterke invloed op bet ontwerp. 

- De mal moet zo geconstrueerd zjjn, dat geprefabriceerde 

wapeningsnetten en kooien gemakkelijk ingebrach t kunnen 

worden. 

Bij de fabri cage van gevelele1Jen ten word en ui tslui tend 

houten mallen gebruikt. De produkten komen gaver (opper

vlakte dichtheid) en fraaier qua oppervlakte structuur 

uit deze mallen, dan wanneer stalen mallen gebruikt worden. 

De kwaliteit van de mal vanuit sterkte-oogpunt moet afge

stemd worden op de hoeveelheid te vervaardigen elementen 

van eenzeli'de type; economie van de mal m.'b.t. het aantal 

elementen. Wel is het natuurlijk is alle gevallen zaak de 

mal uit zo weinig mogeljjk delen 0:9 te bouwen en deze op een 

zodanige r:1anier te verbinden, dat de r.1al suel en eenvoudi,g 

uit elkaar gehaald en in elkaar gezet kan warden. 
- De mal moet verder bestand zijn tegen het trill en :: beton-

verdichten). Tegenwoordig wordt i.p.v. het g,sbruik van 

trilnaalden, de mal in z~~ geheel getrild. 
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Fabricagew·;ze 

Zoals in de inleiding reeds gesteld werd, wordt de rib 

tDdens het fabricageproces aan de plaat gestort. 

Er zijn twee methoden t. a. v. hetstorten van element en: 

1. Staand 

2. Liggond 

T. a. v. 1.: :ret sta.and storten van gevelelemen ten is zonder 

meer af te raden, en wel om de volgende redenen: 

- De con trole op een:. gelijkwaardige oppervlakte kwali tei t 

is moeiljjk. Verwacht kan worden een verschil in kwaliteit 

met het verloop van de hoogte ten gevolge van de wijze 

van storten 

- Wannecr de elementen grote afmetingen hebben, zullen pro

blemen on tstaan b:ij het ple.atsen van de v:apening, aan

brengen van schroefhulzen etc. 

In het algeseen zal meer hulpapperatuur ingeschakeld 

moeten worden, dan bij een ui tvoering waarbij de elemen ten 

liggend gestort warden, het geval zal zDn. 
- Het instrooien van allerlei toeslagen ter verfraaiing 

van het oppervlak wordt onmogelijk, terwijl het aanbrengen 

van vertragers (vooral in vloeistofvorm) moeiLjk wordt: 

er ontstaat een kans, dat de indringdiepte niet overal 

gelijk wordt wanneer de verticale bekistingswanden inge

srneerd warden. 

T.a.v. 2. Alle problemen die hierboven opgesomd zijn, warden 

b~ deze uitvoeringsw~ze vermeden. 

BU de fabricage van een plaat met rib ztjn er twee mogel~k

heden van liggend storten. 

a. De dagziende z~de ligt op de bodemmal en de rib is'boven' 

b. De dagziende zjjde ligt bovei1 en de rib i.s cmder de mal-
bo de:::i ui tgebouwd. 

Algemeen geldt, dat vanuit fabricage oogpunt, die zijde van 

het element ondergelegd wordt, waarb~ het bekisten, vullen, 

verdichten en ontkisten zo rationeel mogelUk kan geschieden. 

Aan de esthetische eisen kan het best voldaan worden door 

de zijde, die het aanzicht van de gevelelement bepaald, door 

de bodem vande::mal te laten vor.uen (rib 'boven') 
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T.a.v. a: De voordelen van deze uitvoeringswijze zijn: 

- Het betonoypervlak ko'":t vlakker en dichter. ui t de ;nal 

', di t laa.tste is vooral belangrjjk i. v. :.1. de vervuiling van 

gevels; kans op aanhechting van o.a. roetdeeltjes wordt 

kleiner, wanneer het op9ervl~t gladder is), terwUl de kleur 

beter is, da.."'1 in andere gevallen V1'L: uitvoerin6 . 

- Schroefhulzen e.d. kunnen in het covenvlak (is achterkant 

van de :::,laat) geplaatst worden. Geen problemen dus t.a.v. 

esthetische aspecten waaraan de plaat ,noet voldoen. 

- Verdere voordelen kunnen het best als de nadelen van de 

andere ui tvoerin0sw\jze omschreven word en • 

. 3e nadelen van deze uitvoeringswtze ( 1 rib boven') zijn: 

- Het storten moet in twee etappes gebeuren: eerst wordt de 

eigenlijke plaat gestort, direct daarna wordt de mal aange

bracht t.b. v. de rib, waarna deze volgestort kan worden. 

Dus extra malkosten, terwijl een malconstru.ctie ge;:naakt zal 

moeten worden om st5jfheid van de ribbadding te verzekeren. 

Zie tek. 4. Moeilijkheden b1j het in een keer storten ontstaan 

nl door de kwalitei sen, waaraan de dagziende z 1de moet 

voldoen. Deze baddingen ;11oeten tegen de zJjmal aangesloten 

kunnen worden, hetgeen inhoudt, dat deze zijmallen wegklap

baar moe·ten zjjn, om de baddingen te kunnen lossen. 

- De consistentie van de specie moet zodanig z~n, dat teen 

'opstuwing' van het beton naast de rib optreedt. Zie tek. 4 

( zetmaat is gewoonlUk 8-10; in dit geval 4-6) 
- Om de wapening op zijn plaats te ho.uden, \':Orden betonnen af-

standhouders gebruikt: bij foutieve plaatsing; te grove 

ma ten van deze hulp,aiddelen, en wanneer het oppervlak diep 

uitgewaasen of bewerkt wordt, is de aftekening van deze 

houders duidel~k op het plaatoppervlak te zien. 

Een andere mogeljjkheid is natuurlijk de wapening aan de zij

kan ten van de rnal op te hangen: zeer bewer.e.elijk proces, zo

dat de keuze op de eerste mogeltkheid valt. Zie tak. 4. 
- De isolatie moet later op het element geplakt worden. 

• Er bestaat een kans op afwijkingen bij het plaatsen van de 

ribmal op de plaatmal. 

T.a.v. b: De nadelen van de uitvoerin5sw~jze ('rib onder')zijr.: 

- Het afvierken van het bovenvlak vereist v2.kkcmnis en vaklui: 

het vlak :,10et niet allean 6lad, maar ook vlak v/trrden. 

• Het afschuren met schuurbord of aiaeril:aan zal ,:ieerdere malen 

herhaald mo eten worde;;n. T. g. v. het trill en 
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verzai:1eld zich ori het bovenvlak cementlijm t.g.v. het zgn. 
1 bleeding' -effect ( omhoogstuwen van vmter en gedi ffundeerd 

cement) 

Het instrooien van toeslagmaterialen is lastiger. 

Wanneer een speciale profilering geITenst is, illOet een 

extra bovern::ial met deze pro fil ering gemaakt word en, en dezc 

moet op de juiste manier aangedrukt worden. 

De voordelen van daze uitvoeringswtjze z~n: 

-Gunstiger in dit geval is wel dat extra handelingen om 

de rib te kunnen fabriceren overbodig worden; de bode:1rn.DJ. 

staat meestal op een verhoging (ivm vlakheid) en het uit

bouwen van de mal naar beneden omwille van de rib is weinig 

werk, vooral in vergel~k met de extra malkosten, wanneer 

de'rib boven' uitvoeringsw'.jze verkozen wordt. 

- Eet is mogelijk isolatie direct op de malbodem te leggen 

Duidelijk moet hier nogrnaals vermeld worden dat een keuze 

tussen hierboven besproken uitvoeringswljzen alleen zin heeft 

vanuit fabricage oogpunt: m.a.w. vanuit kwaliteits oogpunt 

(kwaliteit met betrekking tot het aanzicht van de dagziende 

zijde) maa~t het niets ui t welke ui tvoeringswjjze gekozen 

wordt, omdat het oppervlak een bewerking ( tijdens of na 

de uitvoering) ondergaat. 

Wanneor echter het oppervlak geen bewerking ondergaat, ver

dient de uitvoering 'rib boven 1 de voorkeur i.v.m. de 

kwali tei tseisen, die aan de in het zicht komende z5jden gesteld 

worden. De problemen die vanuit fabricage oogpunt dan ont

staan moeten op de koop toe genomen worden. 

08 



Lossen - Transport - Bevestigin0 

Aangezien in het vorige hoofdstuk de ongewenstheid is 

uitgesproken om een gevelelenent in staande positie te 

fabriceren, zal deze fabricagew'.jze verder bui ten beschou

wing gelaten warden. 

Een in principe mogel;jkheid van lossen van het element ui t 

de 11al is in tek. 5 getekend. In de praktijf zal deze 

methode niet voorkomen, aangezien afboeren van de rand, 

waarom gekanteld wordt, onver~~deltk is. 

De mogel~kheden die overbl~ven zijn: 

1. Kantelen van de iilal met het element. 

2. Horizontaal lessen m.b.v. speciale htjsconstructie;daartoe 

moeten in de achterzjjde van de plaat schroefhulzen aan

gebracht warden, om een gunstige krachtsverdeling moge

ljjk te ma.ken. 

3. Inschakeling van voor dit doel ontworpen transportmaterieel. 

T.a.v. 1: 

Het kantelen vereist een aparte installatie, om dit mogel1jk 

te maken. Het uithDsen van het element kan pas geschiedcn, 

wanneer malgedeel te A ( zie tek. 5) volledig wegge schoven is. 

Dit hjjsen moet voorzichtig gebel).ren; er blijft nl. een kans 

dat de plaat op een punt komt te rusten (gevaar voor afboeren) 

bij een scheve stand. Het insto.tten van bevestigingsmiddelen 

in de kopse kan t om het hjjsen mogelijk te maken, kan een 

bezwaar zijn, wanneer deze kan t dezelfde oppervlaktestructuur 

als de dagziende zijde van de plaat moet hebben. (zie blz.01 

en tek. 3) 

Het transport in de fabricagehal en o~ de opslagplaats kan 

verder met een lorry geschieden. 

T. a. V. 2: 

Deze methode is alleen mogelJk, wanneer de plaat met de 

'rib boven 1 gefabriceerd wordt. De extra in te storten 

bevestigingsaiddelen hoeven geen nadeel te zijn, omdat te 

later te gebruiken ztjn bU de (eerste) montage (bv. als 

hulpmiddel bjj het afschoren) en bjj de afbouw (bv. bevesti-

gingspunten voor wanden, vensterba.nken). Nadeel is wel 

de hijsconstructie, die voor elke plaat met andere afmetingen 



anders moet worden ,: geen flexi bili tei t) 

Na het lessen op deze manier moet of de plaat in horizon

tale stand tot op de bouw vervoerd worden, of gel:a.nteld, 

wat prblemen geeft. Je horizontale w!jze van transport is 

onlogisch, gezien de w~ze van montage op de bouw en de 

uiteindeljjke verticale stand van het elemetn. 

Mogel~k is het natuurljk wel de plaat verticaal te vervoeren 

aan, in het bovenste gedeelte van de achterz'.jde, in te 

storten bevestigingsmiddelen (schroefhulzen e.d.) 

Onmogeltk echter bU montage aan de gevel! 

T.a.v. 3: 
Het introduceren van moderne transportmiddelen lost veel 

van bovengenoemde problemen op. Met n8-!ne wordt gedacht 

a.an een soort vorkheftruc, die uitgerust is met een hydrau

lische h5jsinrichting,, die met een systeem van vacuum te 

trekken zuignappen werkt. Zie tek. 6. Capaciteit: ongeve3r 4 to 

Met grate voordeel is de flexibiliteit van deze machine: 

niet alleen is ze niet gebonden aan afgebakende routes, 

zoals bU kraanbanen, lorry's het geval is, maar dat ook 

verschillende typen elementen door elkc:.ar te transporteren 

z~n, omdat de nappen op eenvoudige w~ze ve~steld,kunnen 

worden. 

De dikte van een gevel element wordt bepaald door de over

spanning (afstand waarop het element in de richting loodrecht 

op het gevelvlak niet wordt ondersteund) en door transport 

en montage. Deze laatste twee zijn vaak bepalend. De ongun

stige krachtswerking kan verminderd worden bij juiste wijze 

van montage en transport. Hiervoor is de boven beschreven 

heftruc een goede oplossing en wanneer tUdens de montage 

ook de juiste hulpmiddelen gebruikt worden, kunnen de eisen 

gesteld aan de dikte ten behoeve van transport en montage 

verminderd worden. 

,- T.a.v. de wapening moet gesteld worden, dat hierop niet 

koste wat kost bespaaTd moet worden t.a.v. transport, omdat 

het vaak goedkoper is extra wapening aan te brengen, dan 

speciale voorzieningen tijdens transport ( en montage) treffen 

om met lichtere wa:9ening te kunnen volstaan. 

Het transport levert bJj platen van deze afmetin~~n geen 

enkel probleem op. 
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Wel dient ervoor gezorgd te warden, dat de platen t1jdens 

het transport z:jdelings vol doende gesteund VJOrden. 

Afhankelijk van de hoeveelheid die op een bepaald moment op 

de bouw gewenst is, de capaciteit van de kraan t.a.v. lessen 

en de montage kan men besluiten of de elementen pendelend 

(heen en weer r~den met het transportmiddel) of via z~n 

wisselver:rner (1 trekker en 2 of 3 aanhani;ers) aangevoerd 

worden. 

Orn te voldo en aan de op de vorige pagina vermelde o:pmerking 

t.a.v. de dikte, en omdat bevestigingsraiddelen niet in de 

zUkanten van een element ingestort kunnen worden, zal b~ de 

montage gebruik gemaakt moeten vrorden van speciale h!jsappe

ratuur. 

Tek. 7 geeft een voorbeeld van een mogelijke oplosring; het 

grote voordeel is, dat het element alttjd verticaal hangt, 

hetgeen het monteren vereenvoudigd. 

De haken, die boven en onder om de plaat geslagen worden, 

moeten van rubber voorzien·,.worden, om beschadigingen te 

voorkomen. 

Na plaatsing van het element zal het afgesteld en tijdel:jk 

geschoord worden (m. b. v. blauw knaap en aan de achterz;jde 

van de plaat daartoe ingestorte schroefhulzen) 

?Na afstellen, wordt de rib ondersabeld. 

De bevestiging van de plaat aan de vloer (primaire bevesti

ging) vindt plaats door de uit de vloer stekende doken in 

de sparingen·in de rib te steken en deze sparingen later vol 

te sorten met specie.Zie tek. 2 

Ten aanzien van de secundaire bevestiging (tegen kantelen) 

zijn er verschillende mogelijkheden. Drie zijn in tek. 8 gete

kend. 

A is een tamenlijk tradi tionele oplossing, die voor zich 

spreekt. Het is nogel~k schroefhulzen van te voren in te 

storten, maar men heeft dan te maken met eventuele maataf

wljkingen in drie richtingen. 

Maatafv:ljkin6 en in geval B kunnen zeer gemak~elijk in het werk 

opgevangen worden. Eet in de schroefhuls gescl-;.roefde draad

einde doet dit i~ de Z-richting. Gaten kunnen na opmeting 

van de afstand tussen de draadeinden aan weerszijden van de 
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kolom in het hoekprofiel geboord worden (opvangen van 

afviij1r..ingen in de X-rich ting) en door di t pro fiel enigszins 

scheef te zetten warden afw~kingen in de Y-richting opgevancen. 

In f is het hoekprofiel vervangen door een stalen strip, 

die in de kolom ingestort is. De strip moet aan de uiteinden 

afgeschuind z~jn, om het lessen van de k.i.st mogel:jk te maken. 

Een slobgat zorgt voor het opvangan van afwijkingen in de 

X-richting, terwijl het draadeinde dit weer doet voor de 

Z-richting. Alleen t.a.v. de Y-richting moeten t~dens ont

werp en uitvoering str.enge eisen (toleranties) gesteld Worden. 
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ALGEl:·1:EliE IlJLEIDIIJG El'; OOEL.S'l'ELLII-TG 

Ui tgaande van hetzelfde betonnen eler.1ent, waarvan in het 

vorige gedeelte de fabricage besproken is, zal nu het aspect 

van de toleranties behandeld warden. 

Na een theoretisch gedeelte zal voor de betreffende plaat 

getracht warden een practische uitwerking te geven ,voor zover 

gegevens voorhanden zijn. 

Er zjjn verschillende indelingen ten aanzien van afv1ijkin6 en/ 

toleranties· mogel-1Jk. Een ervan is een indeling naar plaats 

en vorm van de elementen (hetz}j lineair, hetzjj m.b.v. refe

rentiepunt of referentievlak) Zie onderstaande schetsen. 

:plaats -----~ 
I t 

tol. L ~ 
element ...-;;; 7 
----- afm.(vorm) 

plaats en vorm ---. 
tol. 

plaats en vor1:1 _.,.__ element 

In dit verslag is getracht het verhaal vanuit materiaalkundi.g 

oogpunt te benaderen, omdat juist t.a.v. dit aspect de 

afwijkingen te beperken zijn. 

In het theoretisch gedeelte is een hoofdindeling naar t~d, 

waarbJj de toleranties / afwijkingen kunnen optreden, gemaakti 

nl. het optreden van toleranties / afwijkingen v66r, tijdens 

en na de montage. 

Verder wordt er steeds een onderscheid geuaakt in <le resp. 

hoofdstukken in een toleran tie / afw1jking van het frar:1e en een 

tolerantie / afwjjking van het invulsegr:ient dat in het frame 

geplaatst moet warden, terw~l bij ieder van deze indelingen 

een onderverdeling gemaakt wordt tussen inherente afw~kingen 

(materiaalfouten) en geinduceerde afwijkingcn (mensel!jke 

fou ten) 

Het moet mogeLjk z5jn de afv::jldngen, die on tstaan t . .r;. v. het 

materiaal in he-t alget::1een ( dus of di t nu het be ton is da t 

na de montage krinp vertoont, of het is het meetlint dat o.i.v. 
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van zonnestraling uitzet, doet er niet toe) voor net groot

ste deel te elimineren. ( in dit geval door bv. extra v:ape

ning om kril.1p op te vangen, en door het r.1eetlin t o}.J vaste 

plaats buiten de zon te bewaren) 

Met de geinduceerde afwijkingen zal dit veel moeilUker zJn. 

Het doel van dit alles.is nl. tlettoleranties bij het ontwer:)en 

van een element zo klein mogelijk te houden, omdat deze tole

ranties uiteindeluk de breedte van de voeg tussen de elementen 

gaat bepalen. Aangezie.a een voeg nag altijd de zwalrnte 

schakel iu eeu gevel is t.a.v. water-en winddichcneid is net 

m.i. noodzaak deze voegen zo klein ~ogelljk te houden. 

In het practische gedeel te zullen gegevens verwerkt Viorden 

die uit de literat,mr en uit de practijk (dit laatste VJ.ll. 

t.a.v. de invloed van de grootte van de plaat op de mate van 

de afw\jkingen tijdens het fabricageproces }verkregen zijn, 

verwerkt z:jn. 

BJj de bepaling va11 de afwijking b1j :9laatsing van het frame 

is ui tgegaan van een ( cons tan te) afwijking van 2 cm. Di t blijkt 

een maat te z2jn, die onafhankel ijk is van de onderlinge af

stand tussen twee elementen, die een frane vormen (bv. kolo:;i

men) De practische uitwerking vindt vnl plaats, zoals hierboven 

reeds is opgemerkt, t.o.v. de inherente toleranties / afw~kin

gen. 
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INLEIDING 'roLERlu~TIES / AFWIJKINGEN • 

Af'wijkingen van agmetingen in de bouw zijn onvermijdelijk. 

In de tradi tionele bouwmethode kunnen deze a:fwijkingen in 

het werk zelf opgevangen worden ieder opeenvolgende hande

ling in ui tvoering kan de maatagwijking, ontstaan in een 

vorigr handeling, opvangen-aanpasbouw. 

In de moderne bouwmethode kan het opvangen van af'wijkingen 

niet op deze manier geschieden, aangezien veel componenten 

van het bouwwerk geprefabriceerd zijn. 

A:f'wijkingen moeten hier dan ook voornamelijk door voegen 

tussen de onderdelen opgevangen warden, maar voor alles 

moet getracht warden deze af'wijkingen van de elementen zo 

gering mogelijk te laten zijn. 

De waarden, die de nauwkeurigheid van een product moetcn 

beschrijven worden meestal geschat uit vroeger opgedane 

ervaring. 

Een systematisch ondarzoek komt maar moeizaam op gang. 

Daze waarden worden toleranties genoemd, zonder scherp te 

letten of ze inderdaad tolerabel zijn, en zonder dat cri

teria opgesteld worden waardoo deze waarden als tolerabel 

aangemerkt zouden tu,nnen worden. 

Een toleratie wordt dus vaak bewust van te voren geintro

duoeerd; dit in tegenstelling tot het begrip 'af'wijking', 

dat naderhand gesignaleerd wordt (wanneer dit tenminste 

gebeurd) en waaronder het verschil van bijvoorbeeld de 

ui teindelijke afmeting en de ontworpen afmeting ( eventueel 

met tolera.ntie) verstaan wordt. 

Het bewust introduceren van toleranties brengt het gevaar 

met zioh mee, dat reeds vroeg in het ontwerpstadium over 

toleranties gepraat wordt, zonder dat men zich afvraagt of 

er geen ontwerpen mogelijk zijn, waarbij de noodzaa.k van 

maata:f'wijking minder belangrijk wordt of zelfs kan vervallen. 

(b.v. overlappingen i.p.v. "stuik" aanslui tingen). 

Het is niet de bedoeling van bovenstaand verhaal om het 

begrip tolerantie en de toepassing ervan overboard te gooien, 
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maar alleen opgesteld om degene die bij het ontwerpen van 

geprefabriceerde onderdelen betrokken zijn, zich te laten 

realiseren, dat toleranties niet klakkeloos ingevoerd en 

toegepast moeten worden. 

Naast passing is namelijk ook u.itwisselbaarheid van ele

menten van belang, waardoor bepaalde oplossingen zonder 

bekende toleranties niet uitgevoerd kunnen worden. 

Du.as Tolera.ntie: een tijdens het ontwe:rp bewu.st ingevoerde 

a:fwijking, die derhalve toegestaan wordt. 

Afwijking: een onnauwkeurigheid (afwijkende maat) 

vaarin niet tijdens het ontwerpproces voorzien was, maar 

die door fabricage, uitvoering of montage ontstaan is. 

In het volgende verhaal zullen twee soorten variabelen 

vermeld worden, die aa.nleiding geven tot het introduoeren 

van toleranties, t.w. 

-Inherente afwijking: di t is de a:fwijking, die ontstaat 

ten gevolge van de eigensohappen van de materialen. 

Ma.ata:f'wijking ender invloed van thermisch en vochtigheids

vera.nderingen zijn hiervan een voorbeeld. 

-Geinduceerde afwijking: d.it is een a:fwijking in maatvoering 

die het gevolg is van de menselijke onvolmaaktheid om 

absolute preoisie te bereiken. 
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I 

MOGELIJKHEDEN VAN OPTREDEN VJ,JT AFWIJKINGEN 

VOOR OF TIJDENS DE MONTAGE 

Plaatstolerantie-plaatsafwijkings 

Deze treden op bij de constructie van het frame (bouwskelet) 

waarbinnen elementen geplaatst moeten worden. 

Deze afwijkingen moeten uiteindelijk opgevangen worden 

door de elementen, die een dergelijk frame geplaatst 

worden, of door de voegen tussen deze elementen. 

/1 

,r _, 

' 

Er zijn twee typen van plaatsonnauwkeurigheid, die beide 

optreden ten gevolge van fouten bij het uitEetten 

(markeren). 

Deze fouten kunnen van inherente en geinduceerde aard zijn. 

Onder een inherente afwijking wordt hier verstaan een af

vijking die ontstaat ten gevolge van de structuu.r van het 

materiaal; hier: veranderingen die de meetinstrumenten 

o.i.v. temperatuur-en vochtigheidsveranderingen ondergaa.n. 

Onder een geinduceerde afwijking wordt hier verstaa.n een 

afwijking die ontstaat ten gevolge van de menselijke on

nauwkeurigheden, zoals het onjuist aflezen van de meetin

strumen ten. 
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1. Af~ijking t.o.v. einde X van het frameonderdeel: 

(bij kolom in horizontale richtingen, bij vloer ver

ticale richtingen). 

X 

R 

-Ver,s<?hil;ten, a:fwJ.)kingen van het referentiepunt R 

-Verschillen, afwijkingen van het plaatsen van het einde 

X t.o.v. het referentiepunt R. 

Voor ieder va.n deze twee afwijkingen geldt weer de 

onderverdeling in inherente en geinduceerde afwijking. 

2. Afwijking t.o.v. het midden M van een :frameonderdeel. 

M 

R 

-Verschillen bij het uitzetten van het referentiepunt R. 

-Verschillen bij het uitzetten van het midden Mop het 

betreffende onderdeel. 

- Variantie bij het plaatsen van het punt M t.o.v. het 

referentiepunt R. 

Ook hier geldt weer de bovengenoemde onderverdeling. 
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II Tolerantie / a:fwijkingen van de 1 invulelementen 1 

Deze onnauwkeurigheden va:llen in twee gro epen ui teen: 

-Ai'wijkingen, die tijdens het fabricageproces ontstaa.n 

en die onafhankelijk van de eigenschappen van het materiaal 

zijn, waarvan het 'invulelement' gemaakt wordt. 

In dit proces is de malafwijking (niet alleen in eerste in

stantie, maar gedurende het proces veranderingen van mal

a:t'wijkingen) de enige. 

Deze is zelf opgebouwd. 

Uit af'wijking duimstok bij malfabricage verschillen die in 

malaf'metingen gaan ontstaan t.g.v. temperatuurwisselingen. 

Er moet mee gerekend worden (praktijkervaring) dat de mal 

(ook al is deze van staal) tijdens het fabricagep:roces 

groter wordt. 

-A:f'wijkingen, die ontstaan ten gevolge van de materiaal

eigenschapp en. 

In dit geval initiele krimp. 

De hierdoor ontstane maatafwijking kan van te voren be

rekend worden, wanneer alle factoren, die deze krimp be

palen, ingecalqueleerd worden, en ook daadwerkelijk ge

durende de fabricage optreden (b.v. constante R.V. en tem

peratuur). 

Deze maatafwijking ontstaat altijd (eigenschap materiaal

structuur); ze kan echter wel zoveel mogelijk beperkt 

worden. 

Bijvoorbeeld: voor de initiele krimp van beton meet 

0,4-0,8 °/oo gerekend worden (irreversibel). 

Zeis echter afhankelijk van de deeltjesgrootte van o.a. 

het cement. 

Deze kan tegengegaan worden door de toeslag. 

~hter, hoe meer samendrukbaar deze weer is (lichte toeslag), 

hoe meer di t posi tieve effect teniet gedaan wordt. 
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III Tolerantie/ Af'~~jking van plaatsing van 

element t.o.v. fr~~e 

De afwijking die hier optreedt is een gevolg 

van de afwijkingen onstaan bij het plaatsen 

van het frame t.o.v. van het invulsegcient. 

Naast deze plaatsings afwijkingen ( zie 

tekeningen volgens pagina) onstaat er ook nog 

_·een afwijking die het gevolg is van het bevestigen 

van het invulsegment aan het frame, aangezien het 

aanbrengen van bevestigingsmiddelen of onderdelen 

daarvan aan beide aan elkaar te verbinden delen 

verdere onnauwkeurigheden met zioh mee brengt en 

eisen aan de toleranties stelt. 

T.a.v. de bevestigingsmiddelen zie IV 
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1. Afwijking t.o.v. einde X van het frame

onderdeel. 
X y 

R 

Verschillen, afwijkingen bij hat uitzetten van het 

referentiepunt R 

Versohillen, afwijkingen bij het plaatsen van het 

X t.o.v. het referentiepunt R 

Afwijking in afmeting c.q. lengte: maatveranderingen 

die punt Y ondergaan heeft ( ondar invload van tempe

ratuur, voohtigheid) t.o.v. punt X 

2; Onnauwkeurigll.eid t.o.v. het midden M van een frame

onderdeel 
X M y 

R 

Versohillen bij het uitzetten van het referentiepunt R 

- Verschillen bij het uitzetten van het midden Mop hat 

betreffande onderdeel. 

- Varsohillen bij het plaatsen van hat punt M t.o.v. het 

referentiepunt R 

Verschillen in halve afmeting c.q. lengte van een 

element: 

Afmeting-veranderingen, die zowel punt X als punt Y 

t.o.v. punt M hebben ondergaan. 
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IV Tolerantie/Afwijking van de bevestigings

middelen 

A.:fwijkingen ontstaan hier bij het instorten van 

ankers, schroefhulzen, railvoegers etc. 

Het is mogelijk deze afwijkingen meer of minder te 

compenseren door gebruik te ms.ken van slobgaten, 

draadeinden. 

N.B. Dit kan echter als gevolg hebben, dater een grotere 

mogelijkheid tot beweging van de bevestigingsmiddelen 

na de montage ( onder invloed van de uitwendige belas

tingen) onstaat, omdat de kans op meer spelings

mogelijkheid groter is. 

Bij plaatsing-van een element in een frame en een 

bevestiging met behulp van een schroef-schroefhuls 

( principe zuivere passing) onstaat een verbinding 

met veel minder speling, dan wanneer bijvoorbeeld 

een bevestiging met behulp van een schroef en moer in 

een slobgat gemaakt wordt. 

Zie resp. tek. 1 en 2 hieronder. 

in principe geen speling wel speling 
(tolerantie) 
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B MOGELIJKRED:SN VAN OPTR3DEN V.AfT AFWIJKINGEN 

1 Na de montage zullen de grootste veranderingen ( onnauw

keurigheden in vergelijking met het uitgangspunt en 

ontwerpeisen) onstaan ten gevolge van de materiaal

eigensohappen onder invloed van omstandigheden van 

fysische en mechanisohe aard. Verder is een onderscheid 

m~gelijk in dergelijke veranderingen bij het element en 

de draagconstruotie. 

1a 

Afwijkingen die bij het element optreden: 

ten gevolge van materiaaleigenschappen onder invloed van 

Oorzaken van fysische aard: 

krimp tgv. verharding van beton. 

Deze nakrimp kan onderverdeeld worden in eerste 

krimp en reversibele uitdrogingskrimp ( afhankelijk 

van de snelheid van montage na fabricage is het 

natuurlijk mogelijk dat deze krimp reeds gedeeltelijk 

optreedt voor of tijdens de montage). De uitd.ro

gingskrimp hangt ten nauwste samen met de 

variaties van het voc~tgehalte in de lucht (r.v.). 

temperatuurverschillen (plaats van elementen T.O.V. 

zonnestraling). 

lli.ermee hangt ook de kleur van het element samen. 

1b Oorzaken van mechanische aard: 

kruip van het beton onder invloed van het ~igen 

gewicht van de elementen en de ( wisselende) 

uitwendige belastingen. 

De kruip hangt ook af van de betonsamenstelling 

en zou als zodanig onder la gerangschikt moeten 

worden. 

beweging in of van de bevestigir.gsconstructie, 

t.g.v. b.v. wind 
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2a 

2b 

Afwijkinr,en die bij de .draagconstructie (frame) ontreden: 

ten gevolge van materiaaleigenschappen onder invloed van 

Oorzaken van fysische aard: 

Deze zullen over het algemeen hetzelfde zijn bij de oorzaken 

van fysische aard, als bij de elementen. Alleen zullen 

variaties ( en de daarrnee sa.I!J.enhangende afwijkingen) ten 

gevolge van verandering in vochtgehalte en de temperatuur 

trager door het frame gevolgd warden, wanneer het materiaal 

niet direct met het buitenklimaat in aanraking komt. 

Oorzaken van mechanische aard bij de draagconstructie: 

kruip onder invloed van uitwendige belastingen; 

deze zal grater zijn dan de kruip bij de elementen, 

die niet de dragende functies hebben zoals het 

frame die heeft. 

beweging van het gebouw ten gevolge van verkeer en 

plaatselijke zettingen. 

Wapening en afmeting van construotie, element en construc

tiewijze bepalen verder de mate van verandering. 

Buiten de hierboven genoemde factoren zoals krirnp, r.v. 

temperatuur etc. ) Deze factoren hebben niets te rnaken 

met de mogelijkheid van optreden. 

T.a.v. invloed oonstruotie-wijze zie tek. hieronder 

1 J. 
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VOEGB:S:JEGING-AFWIJKING EN TOLERA.NTI3 

Alla in voorgaande hoofdstukken opgesomde factoren 

bepalen de mate van voegbewegingen en de groote van 

de voegen om deze bewegingen te kunnen opvangen. 

De oorzqken van de voegbeweging en de daardoor onstane 

voegafwijkingen zijn hierboven opgenoemd. 

De mate van beweging van de voeg is afhar.kelijk van: 

afmeting van het element; grote elementen veroorzaken 

grotere voegbewegingen dan kleine. De dikte heeft een 

omgekeerde invloed op de voegbeweging: bij grotere dikte 

nl. minder krimp en een trager volgen van de variaties 

in luohtvoc1tigheid en luchttemperatuur. 

grootte van verschil in buiten- en binnenklimaat; 

toenemende afwijking bij grotere verschillen. 

betonsamenstelling van de elementen; bepaalt de water

dichtheid, krimp, sterkte van de mortel en daarmee de mate 

van het volgen van variaties in het buitenklimaat. 

- wapenings:lengteveranderingen van de elementen en dus ook 

de mate van de voegbeweging ten gevolgen van krimp, 

kruip en vochtigheidva~iaties worden door de wapening 

gereduceerd. 

- tijdstip van monto.ge na gereedkomen van zowel elementen 

als van de draagconstructie. Montage op een later tijdstip 

heeft kleinere voegbeweging ( uiteindelijk) ten gevolge. 

( zie uitwerking B 1 1a) 

grotere stijfheden van elementen, draagconstructie en 

bevestigingsmiddelen hebben een gunstige invloed op de 

grootte van de voegbeweging. 

De breedte van de voeg wordt echter niet alleen bepaald 

door de toleranties en afwijkingen van de elementen, die 

opgevangen moeten worden, maar is ook gebonden aan een 

maximale voegbreedte. Boven deze maat is het niet mogelijk 

kit aan te brengen met een goede hechting. 

Ook het kostenaspect speelt een belangrijke ro~J_ grote voeg 

veal van de dure kit nodig. 
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Practischc uitwerkin5: 

A I Zoals in de inleiding reeds verueld is, is lBt enige ge

geven omtren t plaa tsingsafwljkingen die oic tussen elemen ten 

van het bouwskelet (frame) is vastgesteld. Deze bedraagt 

2 cm en schijnt min of meer onafhankelijk van de variatie 

in af,:;;tand tus.:::en bedoelde elementen te z'.jn. 

Dus zowel voor plaatsingsafwljkingen van het invulsegment 

als voor de afwijkingen die ontstaan bij plaatsing van het 

element t.o.v. het fra_ne, zijn geen nz'.dere gegevens belrnnd. 

II M.:::..attolerantie / afv1jjking die ontstaat bij de fabricage 

van platen en die binnen hieronder genoemde grenzen moet 

liggen. Controle vindt na de fabricage plaats; de mogel~ke 

afv1~kingen die kunnen ontstaan moeten als tolerant±e 

bij het ontwerpen opgenomen worden. Ze be:palen de mate 

van voegbeweging. 

Zie tab. 1: 

Lengte van deze plaat 3500 mrJ. afwjjking +-of-6 mm 

Breedte , , , ' , ' 2100 m.n. , ,, + of -6 mm 

Dikte , ' t , 
t ' 

80 mm ' , + of ...;3 mm 

T.a.v. Vervorming: afwijking van de rechte ljjn in het 

horizontale en verticale vlak: L/1000 min. 4 mm, max. 

10 mm Hier niet ter zake; zuiver esthetisch aspect. 

Haaksheid: zie Tab. 2 en de erb:j behorende tekening. 

T.a.v. breedte:B: 2.10 _.. x: 10 am 

min.: 3500-10 

T.a.v. lengte::B 3.50 -- x: 13 mm 

min. 2100-13 

Scheluwte 

max. 3500+10 

max. 2100t-l_3. 

De afstand van een willekeurig punt van de plaat tot 

het denkbeeldige vlak, gaande door de drie hoekpunten 

van de plaat mag niet meer dan 0,27b van de breedte bedra

gen. Deze eis is alleen na meting na fabricage te 

controleren en is hier verder niet ter zake. 

In het algemeen geldt dat grote platen grotere voegbe

wegingen veroorzak:)11 &.an kleine platen, 

26 



(ofschoon de eleraenten ook weer niet te klein mogen zijn; 

ui t een onderzoek in .::ngeland is gebleken, dat bij e"i -"1 1"',ten 

met afmetini;en Lleiner dan 1.20 m een duidel 1jk verband tus;:;en 

afmeting en voegafwijking bestond) 

Verder heeft de dikte e8n omgekeerde invlo ed op de tn.a te 

van de voegbeweging. 

II B T.a.v. materiaaleigenscha~pen 

1. Voor de illontage heeft men te maken met een initiele 

kri;np van 0,4-0,8°/oo; aangenouden is een krimp van 

·o,6 °/oo. Dus breedte-tolerantie: 1,3 mm 

lengte-tolerantie: 2,1 mm 

III· T.a.v. dit onderdeel geldt hetzelfde met betrekking tot 

toleran ties / afwijkingen als wa t bij I gezegd is. 

IV T.a.v. diverse voorzieningen: 

Sparingen en schroefhulzen: wanneer deze een permanent 

karakter hebben en aangebrach t warden ;Im de z5jkan ten of 

a.chterkant van de plaat, moet men afwijkingen gerekend warden, 

zoals die in tabel 1 vermeld staan en gelden voor de 

maatafw5jkingen. 

B Na de montage 

I la Krim:p van het beton, die aanleiding gaat geven tot afwijkin-
' gen: ER..= t;,. tt~ ,c kif" kp ~ k.:, 

Zie Alemene BUlagen ( voegen tussen betonnen geveleledenten 

en verder) 
-2. () -2 ) 11,5.x 10 - 3Jx 10 mm (afhankel 'k van RV 

betonkwaliteit: hier met K 300: 1,1 
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);.I, : hangt af van de fictievo dU:te hm: deze is gel1jk aan 

oppervlakte betondsn .- halve omtrek, die met de bui tenlucht 

in aanraking koot. In het betreffende CUR-rapport worden 

alleen waarden van 80 en 120 m;n voor h gegeven, met de 
m 

vermeldine dat voor gevelplaten van een spouwconstruc e 

de h iets kleiner is dan de plaatdikte. A?.ngezien de dikte 
m 

hier 80 mm is, is deze waarde voor hm aangehouden. De b:j-

behorende K11 is 1,1 (voor een hill van 120 m::1 is de ::h 0,98) 

,k.j>: hangt af van het wapeningspercentage. In hetzelfde rap:port 

is alleen de waarde voor 0,4:,.~ vermeld; deze bedraagt 0,93 

In deze plaat is het wapeningspercentage 0,5%; de Kp ligt 

dus iets hoger dan 0,93. Aangehouden is echter deze wa:irde. 

1: hangt af van de ouderdom van het beton en van hm. 

Hieronder is een tabel opgenonen, die een overzicht van de 

verschillende waarden van Kj geeft. 

Waarden van k; voor hm 80 mm en hm = 120 mm. 

ouderdom (dagen) 

30 
60 
90 

180 
360 

coefficient k; voor 

hm = 80 mm 

0,51 
0,68 
0,76 
0,86 
0,93 

0,36 
0,53 
0,63 
0,77 
0,87 

Temoeratuur: extreme temperaturen, die aan het geveloppervlak 

optreden liggen tussen de -20 en 60 ° c. Bij een IX= 10-6 

zullen de variaties in de voegbreedte na montage t.g.v. 

verkorting en verlenging van het eleic1ent resp. 50x 12x 10-6 

( 0,6 mm/m) en 60x 12x 10-6 (0,72 mJJ/m) bedragen. Uigangspunt 

is nl. een montagefemperatuur( van de kit in voeg) tussen 

De totale lengteveranderingen t.g.v. 

temperatuurwisselingen zal in de pract5jk nooi t mecr dan 

80x 12x 10"'6 (1,0 mm/m) bedragen. 

Dit houdt in dit geval een lengteverandering in horizontale 

richting van 2,1 m.~ en in verticale richting van 3,5 mm in. 

0nderstaande · tabel ... laat de invloed van ouderdom, 

wisselende r. v. en te,:1peratuurswisseling van 40°c zie:a. 

28 



lb 

In rckcning te brcngcn krimp en zwelling voor betonnen gevelelementen van vcrschillendc 
oudcrdom tijdcns montage ondcr invlocd van een wisselendc luchtvochtighcid. 

fictieve dikte 80mm 120mm 

betonkwaliteit B 17,5 B 30 B 17,5 B30 

ouderdom krimp zwclling krimp zwelling krimp zwelling krimp zwelling 
tijdens montage (mm/m) lmmim) (mm/m) (mm/m) (mm/m) (mm/m) (mm/m) (mm/m) 

30 dagen 0,43 0,18 0,36 0,15 0,40 0,11 0,34 0,10 
60 dagen 0,41 0,24 0,34 0,20 0,38 0,17 0,32 0,14 
90 dagen 0,39 0,27 0,33 0,23 0,36 0,20 0,31 0,17 

180 dagen 0,37 0,30 0,32 0,26 0,34 0,24 0,29 0,21 
1 jaar 0,36 0,33 0,31 0,28 0,33 0,27 0,28 0,23 

>3jaar 0,35 0,35 0,30 0,30 0,31 0,31 0,27 0,27 

cindkrimp bij 
50%R.V. 0.51 0,43 0,45 0,38 

Kruip: in dit geval, aangezien de spanning alleen door het 

eigen gewicht veroorzaakt wordt, te verwa~rlozen. 

2a Deze afwjjkin:;en (van fysische aard in de draagconstructie) 

zullen kleiner zijn, omdat de doorsnede grater is. 

Maximale afwijkingen (verkorting t.g.v. uitdroging van het 

beton) z1jn 0,20 mm/m gebouw b1j gebruik van K 300. 

De helft van deze waarde filag in rekening gebracht worden; 

zie blz 7 'voegen tussen gevelelementen' in de Algemene Bijlagen 

2b De afw.ijkingen, die zullen ontstaan t.g.v. mechanische aard 

met name de kruip zal grater zijn dan bij de gevelelementen, 

vooral in de beurt van de kolom:nen. 

Enerzijds is di t een nadeel van een verticale gevelgeleding 

(zie ook het gedeelte Windtunnelonderzoek / Vervuiling 

van gevels blz. 19), omdat de betonnen gevelelemetnen 

dicht bij de kolom!uen geplaatst warden. Anderzijds is het een 

voordeel: nl. nu dit feit bekend is kan er rekening mee 

gehouden worden, terwijl verder de doorbuiging van de vloer 

in dit geval minder is dan dat clit het geval is b~ een 

horizontale indeling, waar de vloer ook in het midden belast 

is door de gevelelementen. 

TemperatuurschoB~elingen in de draagconstructie: aangezien 

ook de p..Laat hieraa.n onder.hevig is (zelf.s in sterkere i:1ate:, 

moet alleen Bet het v2rschil in taJp~ratuur tussen plaac en 

frame rekening ;;enouden worde!:l. Deze oedraagt ge;;1iddeld 

ongevec:.r 40 °C~ (of O, 48 mr.1/m) Bij een ele~1en tlengte van 

3,5 m is de Ol) te vangen afw:jking dus 1,68 mm (gee;. CUR 59) 
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Tot slot wordt de voegbreedte bepaald, die 2.-:U.:1.gehouden moet 

Worden om de afw~kingen / toleranties van het gevelele~ent 

te kunnefi opvangen. 

HierbU is aangenomen dat: 

Alle krachten, die in en op de plaat werken, zoals tenpe

ratuurspanninsen, krir;1p vr1j kunnen vrerken en niet belem

merd worden door de bevestigin5smiddelen. 

- Een symmetrische lengtei;:rerandering t.o.v. het midden 

optreedt; daartoe zoudeRehierboven gevonden v1aarden i:;ehal

veerd moeten warden, maar aangezien deze waarden voor 

twee zith boven elkaar bevindende platen gelijk is, blijft 

de totale te ontwerpen voegbreedte geliJk aan de oorspron

keljjke waarden. 

A I Plaatsafwijking bij het frame: 20 mm ( in deze gevonden 

waarden zi tten dus zowel afViijkingen , die ontstaan z:;jn 

t.g.v. uitvoeringsfouten als afwijkingen die te wijten zijn 

aan veranderingen van materiaaleicenschappen (bv. uit

drogingskrimp) 

II 6 mm _( per plaat totaal 6 mm; naar een zijde dus 3 m1,1, maar 

voor·andere plaat geldt hetzelfde, zodat totaal 6 mm wordt) 

Haaksheid: 2x 13 mm is 26 mm 

De totale (geinduceerde)afwijking, die als voegtole:tantie 

moet Worden opgevangen is dus 52 mm. 

II B Materiaaleigenschappen: lengteverandering max. 2,1 mm 
I 

B I la Kriu1p: totaal: [_ =- o,25xl,lx l,lx 0,93x 0,93 0,26 mm 
r 

Temp. 3,5 I:lill 

2a ( a:f'w'.jking zi t al in geinducecrde - zie boven) 0, 7 m:n 

2b (idem) 1,68 m~ 

Inherent Totaal 8,24 011 

Beide gevonden wa2rden mogen niet opgeteld warden, omdat de 

later gevonden plaatsafwljking van het frame gedeelteltk 

opgebouwd is ui t een gedeel te van de inheren te afv1]jking. 

Verder is' het niet aannemelijk, . dat alle hierbovefr opgesomde 

afwjjkingen t~geljjk voorkomen, zodat ook de berekende lengte

veranderingen niet opgetel~moeten word:n. 
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Ui t bovenstaande berekening blijl~t wel dat de inheren te 

afvr5jkingen veel kleiner zijn dan de gej_nduceerde. ~.et 

beinvloeden van de rnateriaal::isensciiappen is daarom van 

minder belang da~1 J1en in eerste instantie .c1isschien zou 

denken, orndat de door de verandering van materiaalei5en

schaplJen veroorzaal:te afwijkingen ( inheren te afnjjking) 

een klein ;;edeelte van het totaal aantal afwjjkingen 

ui tmaakt. 

In het alge~een meet ~en voor elementen tussen de 2 en 

5 m rekenen op een vo egbreedte van 1, 25 ffiJi/m ( on twerp

breedte) 

Bij verticaal geschakelde elemen ten meet er wel op gelet 

worden, dat de platen niet op elkaar gaan dracen, waardoor 

onvoorziene kracl1ten in de bevestigingsconstructies kunnen 

ontstaan: daarom misschien in deze gevallen de voegen groter 

dan gebruikeltk ontwerpen. 
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- Tekening 1-8 

- Tabel 1-2 



Maten in m:n 

Afwjjkingen f- of - de aangegeven waarde 

maat 100 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4coo 4500 50CO 55CO 
lengte 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 
'breedt 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 
hoogte 3 4 5 7 8 10 12 12 12 

maat 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9000 
lengte 

breedte 

hoogte 

8 8 8 9 9 9 10 L/1000 (min 10, rnax 13) 

Tab. 1 
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B 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 

X 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B 3250 3500 

X 13 13 

Aangehouden maten, betreffende toleranties, zoals die 

-~an een betonfabriek verkregen zjjn. 

Tab. 2 

Tab. 1 / Tab. 2 
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in het zicht 

tek. 3 
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Om de plaat in deze stand te ~unnen lessen, ~oet eerst 

het malgedeelte A verwJderd wo~den. 

Er be:staa t g2vaai:- voor afbrokkelen van de rand, 

waarom gedraaid wordt. 

tek. 5 



tek.6 .. 



l;:l octoonstru C ti C, \·,c.:· rdoo r 

--iele:::ie:1t a:1..t;jd verticaal in de ~,ra.:J.!l 

bl:,; f't h.:i.ncen. 

ver~chillcn(c clc~cntaf~etinGen 

' 

,(instelbaar; 

. 
. Joet in vcrlcns~o van d~ h~3~abel 

:10.ngen 

tek.7 
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- Voegen tussen betonnen gevelelementen 

- l-:ilieu onderzoek (algemeen - Eindhoven) 



Cur-rapport 59 

Inleic:ing 

Onder voegcn ~ordt in ~it artikel voeten v~rataan, die coon 

draccnce functio.hebben. 

De functionele ei.sen •.i.io aan een wand G8S'.:eld vrorden z'jn 

afhe..n:tel'Jk vc.n c.c aard va:i. het r;ebouw en de plaa t1J van de 

wand in dat ;;ebouw. Deze eisen z~jn: sterkte en statili tei t 

wind- en waterdicht 

ther~ische iaolntie 

duurza~~heid on cconomie 

arcni tectonische vor:J6evinc 

.• nwnkeLjl~ hi crvan ;~an ccn gcvelele.aen t gckozon wor6eu, da t aan 

allo ci.sen is o.ange~-'a:::;t ( sandwichpaneel), er ka.n ge::ozen r:orden 

voor een mo.teriaal dat .s.c::n eni.:;e ei:::;cn,ch::i.:1pen volcioot (licht

beton) of er l;:an een betonnen 6·ovelpl::.at ontworpen worQon, 

die alleon ala buitenspouwblud funGcert. 

De functies v.:1n de voes worci.en door ,je keu'., van de wondoptouw 

bepa:::ld. \'erJ.ore o.:i.stan,,isr:eclen .rnn~ien z~n: be9er~--.te sel<,Lti.cdolen, 

cebruiksrui,.1t2 ac:,ter :;e v.,ec:; (stofvr_j, C:.ici:theid t.a.v. onclcr-

o f ov0r,.ru:1::, warrnt .:weerstand, wec:rntand te[;en a_~res,de! .. 1ilieu, 

~ogel~kheid tot uitpeuteren van de voegvulli~G), en de ~ocelUk

t.eici. tot reparatie ei:./of vervangi:16 • 

Haar aansezien Je voer; al tj~ de zvm.:.:ke plek in de wand bl;jft 

mo et :nen ni et me~r- voeclon.:;te maken dan or.:1 constructievo recenen 

noo dzakQl_;Jk· i:;. 

De ·voe[; in de Lui tensevel zal hat bui tenk"..i::iac.t uoeten kunr;en 

keren; het is da.arom va!1 bel::mc de bowe.;inr;en te kennen ciie 

onstao..n t. g. v. di t bui tcnklL1aa t. ~ders wor~t derhal ve een 

Leschr'.jvinc van ..it:to::;:f'eri.::cne oo::;tandi.:;heden Ge:;eve:i (ook omci.at 

dit van belan6 is t.a.v. ce gcvol zelf) 

Het tinnonkli :iau t specl t ool~ ec:1 rol: tv. overc.·ruk bU uircon

di tioning noodzac:.l:t tot ls:ercndo wer~dng va11 voeg i:1 twee 



richtin~en. 

De voefj kO-."'l benchouwd wordcn als de stclruimte tu3sen de 

elenentcn ciio noCic i3 voor het o~v~1cen van de ~aatafw~kingon 

die bj hct fabriceren en het montercn van de platen ontstaan. 

De vorvor.dn5en van c:e po.nelen ko:nen ook tot st:-.nd o. i. v. c.e 

klima tolo ~~ sche omst'.""...nC:iz;hoden. 

De voegvullinc !:an universeel zijn ( functie-inteGratie) of ui t 

een me rvouciige ciich ting best.:~n. 

Enige definities: 

- BcuocinGnpercentn~e van tie voeg: boweging van de vocs, uitge

drui~t in .·~ van de initiele voos (voct.;breedto onmiddellJk na 

bet 3anbrcnion van de gevelele~enten) 

- Eni.el vouC:ic di c:--~ tinc;ssy.steco: di eh tingssysteem, waarb;j d:L eh tine 

vorc.t nagestrcefd L1et ·o~n voci:;vullin6 • 

- TVi_cevoudig ciicl1t:!.n;;s3ysteem: dic:1tincssystee~'.l, met afzondorl 0jl:e 

voecv'..lllingen teGen rc[;en en voor uichting te,:;cn wind. 

- Cleven tileerde voeg: vo eg cot tv:eevoudiG dich tincs~:,Eteem, 

waarbij rui.:1tc tasncn de twee vocbv,dlin6 en zoda:11G ~.1ct de bui ten

lucht in ver02.n::i >;.G staa t, d tn er geen drut:versc:1il optrocdt 

tusoen de luch t in voorao c1.1de rui1lte en de vo:Jr de voe~ aan

wezi0e bu1tenlucht. 

Voor voc~vor~en en definities zio verdcr tekening 1. 

Hcchan~nme van de water,·cnetro.tie 

- Voor voe0 en kleincr dan t l!lm. gee!t ecn wuterfilm de zwaarste 

belasting; bU grotcre voesen is slacresen maatGevend. 

- V,aterfilm worcit onafhankeLjk van de oppervlc,ktestructuur 

gcvor1.1d en wordt van boven naar beneden dikker, druipt bij 

horizo1:tnle richels v~ de gavel af en vrordt beinvloed .. ( dikte 

en stro1.1ingsproficl) door wind. Indirect wordt hier~ee ook 

de vervuiling van de gevol bapriald. 
,.i 

Een verticalo voe~ 'kan 6 man.l de hoevcelheid van de direct 

o:)val.lenae re6 en te verwerken krij6 en. 

Regen drin5t eec voes binnen o.i.v. 

- Ca.pill.::i.iro werk-=..nt;: voec grater dan 2 mY'.l: er treedt c;een 

cnpillairo v.or>:i11c::; op. De oppervla'.:tc-structuur is belanGr:Jk: 

hoe glaclcior het o:ri:::iervla!:, h•:i e minder kans op 'r. inncndrinc:;cn 



vari wotor. Een silicononbchundelint; va-;. i;·:.rn::::ti,;e invloed, 

echtur niet lan~ hoJdbn~r. 

Aanhoc.:C:cn voe,-; 0 rot,.-::r C:c:n 5 1:l 1.v. ~1. arvrc::r:dn 6 bcton

elomontcn. 

- lwaart~:rucht: ~orizoctalc voeGcn oe~ lichta op~a rtce 

hellin~ cevon OJ hat naar bin~cn spattun v~i druppels en het 

lanss de cevcl strouond water geen ~a~s te 5avon ver de voog 

i:n to drin.cer... 

B1J verti co.le voe~e,1 ( waar horizon t.:::..3.l toe.stror1cn van v:ater 

t.,r;.v. wind mo]oLj~: i.s) v66r in de vocc oen verticale scherp

i~an tico gro ef a.a..nbrenGen, ou de watorstroo,a te vorhinderon 

verder in do voeg door te dringen. c1ok een naar buiten 

afwutcrend wasbordprofiol functioneert goed. Verticale 

voegan niet te lang Lla::on i.v.,.1. een te e;rote vorz2.uelde 

wa teratroo:'ll; rc,;eL:o.tig afwo. ter0a. 

- Adhesie: ao.n de horizontale vlc-1<-:e onderrand van een eevel

elcraent guo..t een wator!il:::i ha.ngon; 01.1los.sin6 : neus of crdphol 

aan plc:-'t• 

- Kincticche onerc;ie: b!j stcrka wind k11n::1en dru9polr:, dio 

loodrec~t op cen verticule voeg vallen hier tot achterin 

doordrinc<u ; uitoe::1.s1,a t ten v:1n dru_ppels voor in de voeg lev0rt 

hetzclfc:e effect op). LieLte regen~~ering voor in oe voec is 

voldoende. 

- Luc:1tr_,troninG door de voe£;: luchtstro:ninL voor de voer;; 

lanE;s kan drulwersci1:illen voorin en achterin de voes vcroor

zal:on. iiierdoor l:an Wu.tor nanr binnen 5ezo 6 en worclen. 

Oplossin;: voeg aan de bin~anzUde luchtdicht afsluiten 1 of 

c:e bewcgincssnelhcden ia de voe6 verla~on Jo . .)r de vo eg 

plo...;tseL;k te vertrec.en ( on tnpannin6shol). 

Verder is het zaak de luchtdrukv~rschillen [;een kans to r;even 

zich in de cvantueel achter de govol a.::i.nwezise spouw voort 

te plan ten. :1 t kan gedaan worci.en door a!:Jlui ting van c:.e 

ventilatie-o! o:::t;3pannin5sholen O.!) re.;el:.rnti 6 e af3to.nden 

( de Ltch tdrukvcrsci'.iLLen treden nl. over het ,:_;e:::ele gevel

oppervlak o:i:)J. 

- Por1pwor~dnG: blj niet [;GV(mtileerde voe;;en kan water naar 

binnon cezo__;en Y1orC:.on door de in cie voe:; heJrscndc oncicr::r~1~:. 

(soetic veutilatic en/of ontspan~inc~hol al2 OJ.os~ing). 



VoocLrcedte voor 
I de elc:.10nton ...,._ 

+.-+ 
L vo0~bree~te voor 

de vullin~ 

Def!nities bJ verticale 
voc3 

VO'iJJVvRHDi 

_;?.___ ___ 

:nin. 
voe[:brc ,cte 
bu::. t~:i 

L 
nin. voee:;broodte 
vt1.:1 de o ..,:.i~:t~:1d 

~efinities b1 horizont~lc 
voeg 

vlakke voegen 

getrapte vo eG 

overlaptc voes 

voeg met croer en messing 

voeg ~et hol en dol 
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Bewecin3cc, die bontage optrc~c~ zjn sch~tiel~~er dan de 

ccwec;in6 Jie na ~ont.:i.ge een,naliG t._-;.v. :-~rimp en kruip van 

beton 0!Jtrcc.ic11. 

EeweGincsoorzaken: 

Van fysische aard: - kri-:19 t 1r,v. vcrharding va:i. beton. 

- krir.1p/zwellin6 tgv. V.'.3.riatie3 vocnt::;<::halte ,,,,.,, 
'' in het baton. 

- lengteverandering in baton t 6v. kruip. 

lensteveranderinscn in het beton tcv. 

te,npera tuurverschillen. 

/an mechani ::::;che ~n.rC::- wi.3selende ui twendigo belaotinson 

( windbel~.stin,:, nut ticc bcln:::ting), die 

elastisci',e vor.:n.vcranderinGen in de elementen 

doen ontstaan. 

- beweging in o! van bcvestigingsconstructics 

• bewer;ins van het bouwwe:rk trv. verkecr, 

plaataeljke zottincen etc. 

De :.1~te van ber,eginG van de voeg is afi1an1,olijk van: 

- a!metinc van bet ele•:wn t: Grote ele:uenten veroorzcJ~cn crotere 

vocgbeweciucen dan kleine. -:e dik te t:ee!t e,;:,n o~_;o'.:eerclc 

invloe·ct op C:e voeccowe._:;j_ne;; b,j .:_:;rotere d::..ktc nl. 1. u:!.ndcr 

l;ri8p en 2. een tracer volcen van de variatics in luchtvocht~~

hei~ en de luchtteaper~tuur. 

b 't ·-• t( ''l. - ui on~l:J.J..;jD.& verscG:'-- mi:1. en max. teu]cratu~r, r.v.,wind) 

- '.binnenklimno.t ( te::1per.::tuurvur:~.:.ties) 

plaats van de ele:_1enten t.ov. zon.'lcst' nlin6 . 

• kleur van de ele.ner:ten. 

- betonna::uen:::.telJ.inG van de eler.ien ten ( C(ucn tsoort, type t::i e

slagma teriale::., w, c-f~ctor) 

- waiJenin..:;: l.:mct evcranderin,:;e:: tgv. !~ri..J.P, krui_?, vo cbtiGheids

variati es wo1den gcrcduc3crd door wapenin~. 

- t'jd,Jtip v.:u no~1 ta6 e na gercedkouen van zowel elcnen ton als 

van c.c cire.a_:;con.structie. 

- stljfhoid van-ae ele~enten; vooral t.n.v. wind rnoet ricze 

voldoendc z:jn or.1 ccvclclonent niet zodc:c12.c to latcn vervor.:1cn 



da.t d:.. chtcndo vrnr:\:.::.nc van vo eg oncunstii; bc::'.nvlo ed worC:t • 

.stj:t'heid van de drc,2Gconntr·.:.ctio.(incl. on 0 e1;~:-(e zottin:; f'underici.:;) 

- st1fhcid va~ de ocv0cti 0in0 ccoi,~tructi~. 

a. Lene tcverandering vn,1 :1et ceveleleuen t. 

b. Len~tevera.nderin~ van de draarconstructie. 

Z0\'lel bjj a. nls bij b. kan ondorscheid ce!'llaa.::t worden in 

bewesing t~v. 1. kri~p en zwelling 

2. kruip 

3. te~peratuurw~ss3ling 

al. vorvor;.1.:.n6 tfv. kri:-:ip 

t' 
G 

c~ = c; . k.ti. ~ . ~. kJ 

: basiskriu1>: afhanl:el ~k van r.v. De r. v. kan gesteld v:orden 

tusson 5c-9c_,6: £; tussen 32.10-5 en 11,5.10-5 

boto~{waliteit: voor B 17,5: 1,.3 voor 2 30: 1,1 
a:t'hnn'.:e1::k van de fictieve di!~te h : on-:1. tetondsn.- halve 

~ ....... 

ontre!: voor zover de'.",e r.1et de buitenL;.c'.1t in aanr.:-J-:.ing is. 

h a 1.:0rirn: k 1 .1,10 
l!l l 

athnnkolijk van het -;;·apeninc;s::::iercentasc w0 • 0.4·;: 

afheJ;.keliJk van ouderdon van beton en vo.n h m 
kj voor 

oudcrdom (d~) h bO ma 
m 

h 120 ' o:~ 
m 

30 0.51 0,36 
60 0,68 0,53 
90 0,76 o,E3 

130 o.86 0,77 

360 0,93 0,87 

Tabel· seett cen tota~l overzicht 

a2. kruip in do elc,nenten ( toen2 .. :1e vor:::1vcr&nc.ering met de 

tUd o.i.v. lung·.iuriga bela3ting) S_::mnnin; in de platen 

wordt veroorz2,.:::J:t door eigen gev,icht : kruip verw~.arloos

baar klein. 

~ t 1 • d ~ o0 -~o0 c. Ur• Jr:ens e . .1or. .,c.i/:':6 .,, 

It•~ ~0•1t~~c evt~eM~ -~u~0.{0°~ (,;,., L'.l i ,.,._ 0 ,,r.. - ,...L.;;,.. -- ~ \J 

0(.:. 12.1..J-C/0 c (v.--:.. 1 72} (af~· .• van audcru.8u, r.v.) 

Kitten uitvoercn t~dens Ge~atiscie te~peratu~r. 

Voor hct 1::epa.len vo.'1 de vo.riati(;.3 in C8 vocccrcedtG na nontage 

rokc~1cn op een verkortin_:_; van d0 ;_;cvolele::icn ten van c,, 60 :.:1::2/r:1 



= 

(50.12.10- 6: en o:, vorlen.;inG van 0,7:; l:ll'1/:n (60.12.10- 6) 

Di t z;jn ui ter.ste wa:.'.r.:en ( Leic.e k1..m.:1en nooi t Letrck~dng 

~ebten op hetzelfde ele~ent) 

To talo lcn~t everc.1:.derinG tgv. ter1perc. tuurwisnolincen•l 10 ;.1CJ/rn 

bl. Jor~ver~nderin~cn zullen lanszamer verlo9en (beta~-

dsn. :.;roter. ~anneer cebo~w water- en winddicht 

is zed het beton 5ar,n uituro,-;en, wa:.:.rco;)r voecon 

tusson cevelel~menten kleiner zullen worden. 

Haxi,nale vernauv..i;1g van vocgen IJ.et o, 25 IE1/'m gebouw 

bij B 17 1 5 en O, zc mm/r.i bij 3 30 

Da helft van deze wa2rde mag in rekening gebracht 

wore.en ondani:s het !ei t da t hot onwa:i.rschjnlJjk is 

dat doze voei;vernauwin_g sa::1envalt :net voegvernauwint; 

van al. , a2. on a3. 
b2. · Vooral v:anneer ievel gel:Jk ::1et da ruwbouw wordt 

O?f;etrok.'-<.en in de no2,bljhcid van zwaarbelaste kolon:nen. 

Er ont~;t2,at voor.:i.1 vernauwin0 van horizontalc voesen. 

b,3. Tm:i:9era tuur::.chox..:,rnlingen in platen worcien ten delc 

gevolsd do?r de drasende constructie (5unstig) 

U:!. t::ettin~~::icoef:f'. ::: coc!f. gevel9laten ~ voor bepalen 

van voe 0 bet.cGing kan een te:npera tuurswissclins ( v.:.i.n 

plaat t.0.v. constructie) van 40°c, due van 0,48 r;m/m 

aancehourlen wordcn. 

Zic tabel en rekenvoorbeeld 

Ontwerpcoetf. voeJ bJ plantlongte tuaaen 2 en 5 u. 

min. voe~crcedte bJ uontase 2,7 a 3,0 :nn/~ 8 mm 

nor:Jale voeiibr'"edte lt 1 0 b. l{ t 5 l!L'1/m 10 l'.l..'11 

ma:-:. voectewegin5 in een richtiu.c ( 26;:6) 0,7 a c-,75 mn/m 
max. te -verr,ach ten to tale VO egb.:we;_;in[;: 1,25 Zl:1/i.1 



Afvi;j];:in_; van de voor:_:;oschreven voaG;.1a~t wordt varoorz:,a.kt 

door: 

- voeGbcwa6ia~ (zio nierboven) 

- facric:.10 e- en .:ion !;c,ge Yl;jz e van de el e!llenten en con.stru ctie 

(Rapport 9 )-2 va~ stichtin~ bo~wresaarch geeft kla3se

i~delinG voor betonelecenten) 

B:j het sa;.1enntellen van toler:intie.s voor net berekenen van 

de te verwach ten vo ega:twljl;;,ing is vo:)rzich tigheid gebo den. 

Veronderstol dat. onnau-.:~:eurishecien normaal verdeeld z :Jn, 

- [;er.1idcielde afwl_jidng nul i3, 

• onder-en ovorschrijdingska.ns 6el Jk is, 

- b~ montace de plaatsinc van de hartltn 

van het oleuent zich richt in relatie 

tot de hartL~n van het gat, 

dan gelrit voor beide voe£;en van :r.et elc.::ient tus:,en twee 

wo.arb:j: 

Tv: voegtolerantie Tb: tolerantie ruwbouw 

'I' : tolerc).ntie r.21ov:inte elen8ntafneting 
e 

T · plaot~insstoler3~tie olonenten. p· 
on voor bei Je vo o0 on van elemen ten tussen twoe and ere ele,:ian ten: 

7v" = ½ il 'I' ~ ~I t- J ;.i 

In hot alzeneen kan ~esteld worrien, dat verkleinins va~ de 

ele.'1entaf.ieting ( ~n dezelfc.o na:.ml~euricneidsldasse) tot 

een :clci:.1crc voegafw:j'.~in.:; leiut. 

B~ het dot.:dllercn van de bevesti;ingsconstructies 

reke:12..nc houdcn r:i.et maa t~-fw.:jJ:r..ir.cen, die on tstaan b 1j hat 

instorton van o.nkcrr.;, schroe!h'.lzen,railvoogars etc. 

Co:.Jpensatie door 5ebruik.1fudn5 va'.1 slo bt;a ten, draac.eindcn. 

Ui t ...:1etinsen, cedaan in E!lgelanc. vol6de, da t b~j ce.staande 

geboJwcu ce:..n duidcLjl: ve. band ao.::.Y:ezi.; was tussen de ele

,.,en tafr~etir: 6 en. de voesafw ~-;::..ns, ,:iet ui tzonderinG van 

eleuen ts·!l kl e:in.cr ci.o.n 1.,20 ;a. 



Voecv-..:.llir:cen 

Zen beweiei:de VJCC :..s o::;i crie :;ia:lioren te d.cllten: 

- ~a ~ontage v~llen ~et voeskit of voorcevor~d profiel 

- Tijdcns de fa·cri c:,r3 in de ele,,1011 tranden metal en of l:unstnto f 

strip]en opnemen, c:ie na mon tu~e e.an cl:~a.ar scsoldoard of 

~eL~ad wor'..ien of dio door kle::1.:iinc voecdichting bewerkstelli0 en. 

I-~1 t ten: onder::::cheid to u~;.en in: ( zie tek .. 2) 

- plnstische 

- plasto-olactische of elasto-plaatische 

• elastische 

Voor ecn tota~l ovcrzicht ~ie tabel 6 en tabel 9 

De tweoco.,1po'.'lcntcnki tten hebben praktisch bez\·:e,ar: mensen op 

werk etc. Nieuwe reacti~:itten worcien als eencomponenton~ystccn 

gelovcrC:; uitirnrding nadvt '--:it aan lucht of vocntigheid. wordt 

bloot;esteld; vb. siliconen rubberkitten. 

De ideale toestand van voecvulling met kit in ongercl:to toestand 

is als in onder::;taande te:~. omdat nl in ell t 6 eval: 

I I 
. I I 

- de vocgdic,tc nict te £;root is (o.:,; 
ui ttre:tkcn worden ce k.racJ.1ten langs de 

insnoeringc;::iarabool groter, naar:11ate de 

voeg diaper 6 evuld is). 

• de voeg 6unstiG belnst worct oo ovcr

schr:jdint; van de .:i.c.tesieve l:rachten te 

In de _::ir.:ixt _;l<. kan do::.o voru _gerealiseerd word;:m door inbren0ing 

van cen rand ( rubt er) 1:.ro fiel als r,tgvul1..ing, :.10t als t\:eede 

. voorc'.cE;l 0 een ovcrvloedig inspui ten van k~ t~ateriaal. 

Voe;:;en: niet :rnal ler -.ia:1 5 ,:-im ora aantren;;-technische red en en; 

c.ij 'betoncle,;renten niet smaller dan 10 n.:. 

Eij driez:jdic o~::;e.slotcn Lit, de oc:--.terz:Jde losl1ouden van eleuent 

o□ in cerckte stand sche·1ren te voor:.<:or.ien. 

Vooicre0dto:voesdiepte 

trek en druk 

normaal 

. 2: 1 

3:2 

max • 

1:1 

1:1 
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Vocc~~i t Lunn et, 2,l extra c:: cc.,cri.:i~"!.G te0 0:1 \'iecr:;:!.nvloeden 

bcoci:er~,) warden. door: • opecialc profilerin& van de voeg 

• specia~l afdekprofiel 

rn 
. 

Stramhei<l van de ~d t !can af'Lrok.i.\.eling van voegrand van ela.aent 

veroors;.,.;.ran. 

Eatcr~aalvor!;iooidheid 1<:.rui ottreden b1j moderne kitten o:_) rubber

ac.:ti:_-:;c basis. 

B;: id tton van velvori:iend type kan na. rek Let vcl z:jn gaun plooien, 

WQt kan leiden tot Vllilinsluiting b!j voer;vernauwing 

Voor voe,;pro.fielcn zie fi 0 • 

Voer;vo .. rmen 

Enigo res;.il ta ton va.:;. onc:erzoclcen aan voegvor:nen zijn hie1~ondcr 

vor~eld. (experimentele vor1en) 

Bij O?en vcrt~_c.:11•3 voet.;en moet cen opva.nsru:.::ite {ontspannincshol) 

in de voeg a.an,;eLracL t worden (35-50 rm [;erel:end vanaf bui tenkan t) 

De brcocito ;:10et 011;:;evecr 17 111..ll z]jn • 

Horizo:ntule voogvor;.1cm: 

2 voldo,.;t betor dan 1 

Uit eon onderzoe:: i::1 . <::cje:rla.nd\;oc['..nn blcc:~ d.at bij cen b:j .. a 

co~lotc1~ .yooe; •poopv.erk:.nG O~)tre·c:dt, die n!na . .1 b'' hot o~:ei::.e:i 

vun·ao·v~eg. Vorder d~t ~en to brodo voeg ~eor ~atoraoQral~g 

gee it c:::-,n c1.,n r.dnder brod e bij hctzcl fde voec::,ro fi el en da t ce 

ca.s:;;cttevor.:1 van oon pl.:1:1t geen 01JecnhopinJ van water of water-



I== 

vo.llen in de Loe;:011 veroorzcai:t. 

100 

Verdure ontwer~as.act~n 

- Fabrica6 e: kist zo ceuvoucli6 no 0 el~k 

kist .:iet zo weinig mogel(k handelingen te lossen 

kist moot overal 6 oec met beton to vullen z'jn. 

kist :.ioet cemakl:elij~: te \vijzigen z;]n b;j too:pas::iin& 

van mecrdere soortcn ele,Jcn ten. 

Eet opdclcil van de ;:;evel in ele:.1cntcn, dus ook het "oopalen 

vo.:. het aantal voo'";en ;.:10et zo scoeureu dat: 

aan to..l :::oortcn ele,.ien ton k:i..ein cLjft 

GOWicht en aL:etias af.:;esto,.1d is o: productie-, tro.nsport

en monta~emiddelen 

voe~dctaillerin,:; niet. te i.jnzinnie is en hat pro fiel 

zelflos:.:,end is .,gaen vla}~~cn // losrichti:ig) 
,,.,. 

- HontaZ:;e.:. · platen :not setro.pte voeg, ~Jet ;ues~inG en srocf kunnon 

in ecn rich tins ge.10nteerci warden. 

Ondcrho;_td 

Re:parc.tie 

Ui twir;sol-

a&ntal Llontacehandeli~cen beperkt houden. (dus ook 

aant,,.l ceveoti.6 in6 sJiddelen :, 

voeben onderling gel u~ en constant van bre .dte houden 

steL:.o 6el _:::1ei d ::10 c t aan,.-:oz.i 6 zijn or.1 m.aataftrijl-:ingon 

te l:unnen opvcn:~cn. 

Eet gcvololc~cnt woet con zodun~re structuur h8bbcn 



c~at stof' e.ct. zici1 er niet op lrnn:ien 21echt,:m. 

Zo\'iel gova1 ale VOtJ[; nooton t&(:Jn e.;;rc.::, .. :def r:i.:!.lieu bestand 

zijn. Wc:.nnecr gevel schoonccr.:io.akt :10et t;orccn uoet do 

voesvullin; bestand z ;Jn tegen H:L. 

Voor vervancbne.rhoi( van platen 1:1.oeten de bevest:!.gingopun ten 

redeLjk. '::: erei1~l1a· r z:jn. 

• ::cono...de: ann,::;ezien vo,:::.:;en duur ~Jjn ( aaal,renccn, oaar oo:<:. 

qua .::,rondsto!) zal c::en lenGte boper::t ;.1oeten 

houdo:,. 

BJ een twoavoudig dichtingscyatec.1 kan hct best de hori.zontalo 

voe0 door '.:.:L,ve,. lopen. .:.a d:.:.recta waterl~orinr; v::..ndt voorin 

de vocG .9lc..:.t:,, terwiJl de tochtdichtinc acitterin de voeG 

aan.:;ebrac;. t wordt. 

Aan w::1.tcrialen voor enl-celvoud.;c voog :ioeten hoca oisen 

cestold warden, o::idat hier tvrne: funct::.os in eJn ::iateric,n.l 

Voegl'reec.te u1oet in alle gevallen ::1in. 6 :;Da 1.:edragen ( om 

capilluirc en adhusiavc werkinc te voorkonen. 

Eisen• die ,centeld Yi0rd0n aan de voec;en moeten duido1 ·3k 

geforc,.mle:r1 v:orci.e11 0:::1 een te seco;;i.1)liceer::.e detaillerinr, 

o.ot al3 ;::ogel )kheid ~v:ali to:!. t.sver:::linderinD, to voorko"10n. 



f 

Invlo::.:r:, ·r.1: ,•: o.t.10:.1fecr o:J ,:cton•Jlc10ar:-:::-, 011 ,.; w "-~" rect 

.::.1-:: :'..nc:ircct oo:: o:; L:e voe ·en is 0~root. 

ve vor".vc.1.•en d0r:in 0 :ca in de be tonele.Je!l t•2,1, di"e a:, trcdon 

0::1 yor1vcTanl:(;;~.l\_;e11 tc ;:ur:,lJ71 vol,,01: en o.i.v. zon::1est.r.::tlir:s 

( o:ic,.or, o:::i) c.irect <Jo Jr ::ot l:l:'.. . .1a::.\ t 1.;, :::vlo 8t: v,orc·c .• 

Teu.i;,eri..'.tu:.::r: · 

In fif.l is ecn v0rlooJ ~o~oven zoal3 do.t ce1icitlcld in Nedcrl~nd 

vo.n clo intc;1sit t 

·/J_aed c1.oor 1ntc var. h:\.·o ~:;-.::..·1s ,:m 
• 

? 

Voor L1tenc::itoit VD.:', C:e zo::..n0ot::.'~;li:1s z:'..c fi:::;. ?. (lV:/::.1'-::::: 
-~ 

o,56 kcnl/h:·1·) en fig;. 3 c'.i2 (~C .::;trnlinD o_i ,:;en vcrtic:J.,~l vlu.k 

voor d0 vicr cov:.ls o:• versc::illcnd:.:: uren vn:'1 cio ··· woer-

Lucl1.tvocLt:.~· : 

Zo~ol rv. 213 w~t 
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MILI:C::U OXJZRZOEt: EIND!:OVE::r 

• Richtl:jnen J0
2 

gehal te: 

(n.r..v. jaaroverzici:t '72 

dienst-~ouw en ~oninGtoe

zicht ~:indhovon) 

Over ecn jac,r ~;ereke::-id i;·_oet 50½ van de 2\-uursgemiddelden onder 

de 75 /8 so2;::i3 (p:p.::1.) blijveu en 93-~ onder do 250 p. _;;.m. so2 

so2 gocorreleerd aan de windrici:..tint3": zio hiorvoor tok. \ 

Verhoog~! luchtverontreini6 in&_ treedt op bij Costen en Zuid-oostcnwind 
• 

.. 

_BD Oostenwind is dit duidelijk toe te schrjven a~n •grensoverschrijdende' 

luchtverontreinising vanuit het Ruhrgebied. 
1 B5j wind.stil te vin<it lucntveron treiniging plaats t. g. v. .stadsei11:.s3ie. 

Voor meetpunten in Eindhoven zie tek. 2. In de in6 esloten ruimten 

tussen de meetpunton is de spreiding van so
2 

vorontreiniGing in 

de periode jan.-n~ril '72 aangeceven. 

De grenswaarden voor het so
2 

ge:rnl te zijn ni et overscbre·den. 

Hetzel fde goldt voor hot r.o2 e;ehal te in de lucht. ::::n. ifedcrland 

wordt als v~orlopige grens 100 p.~.m. NO2 als daGgo~iddelcie 

.s.angehouden. Het stikcto foxidenniveau is in '72 n: et veranderd 

t.o .v. dat van voorgaande jaren: de samen.stclling is ecuter c;ev;:~zigd: 

het xo
2 

gehalte is ~roter geworden en hot NO gehalte is klciner 

goworden. Het NO:, is het meeot toxi.sch, zodat dezo vorschuivin6 
" de achc..delUcheid ver;root. 

• Het o
3 

gehalte in de lucht is een indic~tie voor de vorming van 

fotoc.i1emische .smog. ,i.ls grenswaarde v,ordt 100 p.p.w. o.an;;el:ouden. 

Deze waarde is in Zindhoven in 1972 36 w1al overschrec.en ( 4 1;;.aal 

ie een concentratia hocer dan 200 p.~.m. voorgeko~en. 

BovengenoeI!1de s.uog bevat hoge concentratie oxyderende stoffen 

- Eet so
4 

gehalto is een indicatio voor de hocveelheid :.r2sol1- P.erosol. 

,.it zwavelzuar is zoveel i;iftiser vo')r het nilicu da."1. so
2 

dat cen 

rela tief klein percen to.ge in de vorJ'l van zwavel trio:;,:ide ( equi va-

len t van :.i ___ ~O; ) c,e, cchadel!jkheid van c.e 3. t!no sfeor voor de rr:.ens 
·-· 4 

grotcndc~l~ bepauld. 

; ronnen v~n verbranding van zwaveltoudcndo brnndstoffcn 



,. 

industrie~le Jrod~cticproca:~e~ (o.a. staal) 

zel! niet voor. 

oxyd:itie v.::m .202 lucl1tvorontreinigins (E-.::-~,0 1. 
_._ --t 

wordt Gcvor;d o.i.v. :v licht, vocht en ~etaal

ionen) 

H..,SO. !:or.at in ce voru vu:1. nevel. voor vo.nwego hysrosco:,?ioch ~:arakter. 
c., 4 

Doeltje.s-c;rootte van ]_,ft z;~r. het scha.del)rnt, Op nat blado9pervla}: 

ont3ta~t necroso. 

Onnodig te zeg_cn dat dit zwavelzuur ecn versnellende invloed 

op verwering en corrosie van r;ebouwen en m.ateriolen l:e0ft. 

Vorder in de at~osfeer voorko~ende schadel~ke stotfen: 

Sto fvor,:dc.:;e veron treiniE;ingen en lood, waarvan de voornaamste 

pro due en ten oe industrie~;ebieden in Belsi"e en Dui tcla.nd, ,._ 

in Eindhoven de ui tlaa tc;assen van het ver~eer z1jn. ( benzine,10 to rcn 

Z']n lood::-iroducenten, terwijl diesel voor roet, carcinoeene kool

waterstoff'en ( benzpyreen) en sta:ik zorgen.) 

Sto t veroorzaa}:t niet alleen licht- a~ zonneschijnver::iindering, 

oaar is tevens nadelig voor de foto~ynthese vru1 de vegetatie. 

NorJJen over toel2,o.tbG.ar ;;eachte l.oeve.elheden lood en .Gtof :per 

-m3 lucht lopcn stark uiteen. 

Philips com3,1ax R in Strijp produceert veel !:erar,lisch poeder, waar

va.n hinder ondervonden wordt. ZHi 00:1: tek. 2 t. b. v. si tuerini;. 

• ~egenwater: voor seGevens over specifiek geleidingsveruoscn,zuur

graden en sulfaatsehalten zie tek. 3 

Zuure,;r2ad is in Eindhoven (.net botrck~:el jk wein:!.g vuila industrie) 

hoog in b. v. ver;elj)d:ig r:iet Ro tterda:;1 • 

• 
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Periode 

Su:Lfaut
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Ge:!.eic:i:1cn

,-

verontreiniging vcri het 
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Eindhc,1en 
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