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AP~ATERINGS- EN BEVRIEZINGSPROBLEMEN
TE BEST

Een onderzoek van de bouwkundewinkel
aan de Technische Hogeschool te Eind
hoven.
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De THE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan perso
nen en zaken die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik
van resu1taten van het verrichte onderzoek, behoudens in geval
van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de THE of de
betrokken onderzoekers.



Inleiding

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een aanvraag
door de Vereniging van Eigenaren der appartementen aan het
Raadhuisplein te Best.
De aanvraag betreft het appartementenkomplex boven de bi
bliotheek aan het Raadhuisplein in Best en omvatte twee pro
blemen: a de onvoldoende afwatering van de galerijen

b het bevriezen van verwarmingsketel en waterleiding.
Wij hopen dat o.a. met behulp van dit rapport op korte ter
mijn een oplossing voor de problemen gevonden kan worden.

de bouwkundewinkel
juli 1985.



Hfdst.l Afwatering galerijen

§l Omschrijving van het probleem.

Het gaat hier om de galerijen op de 2
e

en 3e verdieping van
het komplex. Deze galerijen bestaan uit prefab betonplaten
opgelegd op konsoles. De betonplaten zijn voorzien van een
goot welke langs de gevel loopt.
Wat betreft het afschot is d.m.v. meting gekonstateerd dat
de betonplaten juist aangebracht zijn. Plaatselijk blijft
langs het galerijhek echter enig water staan omdat een aan
tal platen niet zuiver vlak zijn (zie afbeelding 1).
Op een punt ontstaan weI duidelijke problemen namelijk ter
p1aatse van het brugstuk dat de galerijen van beide gebouw
delen verbindt. Dit brugstuk ligt niet op afschot en is ook
niet voorzien van enige hemelwaterafvoer. Dit probleem is
des te groter omdat juist dit stuk galerij het meeste water
opvangt aangezien het aan beide zijden vrij ligt. Vooral in
geval van opvriezing ontstaat hier een gevaarlijke situatie.
Laatste probleem wat betreft de galerijen is het zeer gladde
oppervlak vooral wanneer de betonplaten vochtig zijn. De
oorzaak van dit probleem is de samenstelling van de afwerk
laag van de galerijplaten.

§2 Mogelijke oplossingen.

Voor wat betreft het brugstuk raden wij aCll om di t d.m. v.
een nieuwe afwerklaag te voorzien van afschot en een goot
die aansluit op de bestaande goot. Ook is het mogelijk de
goot een eigen hemelwaterafvoer te geven.
De betonplaten die niet vlak zijn moeten d.m.v. een nieuwe
afwerklaag weI zuiver vlak gemaakt worden zodat plasvorming
onmogelijk wordt.
Het beste lijkt het ons dat deze werkzaamheden gekombineerd
worden met het aanbrengen van een (ook onder vochtige om
standigheden) veel stroevere afwerklaag op aIle galerij be
tonplaten.



afb. galerij1 Plasvorming op



ifdst.2 Bevriezing verwarmingsketel en waterleiding

§l Omschrijving van het probleem.

De problemen die hier rijzen zijn vrij ernstig en vallen
onder de noemer "grote gebreken aan de woning". Wat is na
melijk het geval: de Vaillant eombi-gaswand ketel die elke
woning voorziet van verwarming en warm tapwater is tegen de
voorschriften van de fabrikant (zie afbeelding 2) geplaatst
in een niet vorstvrije ruimte (temperaturen van -7 tot -IOoe
zijn deze winter door de bewoners in de c.v.-ruimte gemeten) •
Bij buitentemperaturen onder het vriespunt bevriest de water
pomp in de gaswandketel waardoor het hele verwarmingsysteem
uitvalt.
Een tweede probleem dat zich voordoet is het bevriezen van
water1eidingen in de leidingkokers omdat ook deze niet
vorstvrij zijn. Gelukkig zijn er nog geen waterleidingen
geknapt. Om dit in de toekomst te voorkomen zullen er maat
regelen genomen moeten worden.
Oorzaak van de problemen is de zeer grote ventilatieopening
ten behoeve van de luchtvoorziening van de gaswandketel.
Door de grote ventilatieopening stroomt zoveel koude buiten
1_ ucht naar binnen dat de temperatuur van de c. v. -ruimte en
de 1eidingkoker vrijwel gelijk wordt aan de buitentempera
tuur.

§2 Mogelijke oplossingen.

a Het plaatsen van een gaswandketel die weI bestand is tegen
temperaturen onder het vriespunt en het isoleren van de
waterleidingen in leidingkokers en c.v.-ruimte.

b Er zorg voor dragen dat de installatieruimte en de leiding
koker vorstvrij gemaakt worden. Momenteel kent de instal
latieruimte een dusdanig grote verbinding met de buiten
lucht dat deze afgesloten zal moeten worden om de instal
latieruimte en de leidingkoker vorstvrij te maken. Dit
zal waarschijnlijk op problemen stuiten bij het gemeente
lijk gasbedrijf. Het is aan te bevelen met deze instantie
overleg te p1egen om te komen tot een voor beide partijen
aanvaardbare oplossing, d.w.z. een vorstvrije installatie
ruimte en leidingkoker en een voldoende toevoer van verse
lucht ten behoeve van de c.v.~ketel.
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3 Gas- en water-installatie
3.1 Voorschriften en richtlijnen.

Voor het installeren van C.V.-instalaties met
de VAILLANT gaswandketels, dient men

De installatie van een VAILLANT gaswand
ketel dient te geschieden door een erkende
vakman die met de opstelling ~ln ingebruik
neming van het toestel op de hoogte is.

Schade ontstaan door het niet opvolgen
van de aanwijzingen, vermeld in dit in
stallatie- en bedieningsvoorschrift, valt niet
onder garantie,
Gaswandketels, die aangesloten moeten
worden op een afvoerkanaal mogen niet
geinstalleerd worden in een ruimte met
agressieve dampen (kapsalons e. a.).

3,2 Installatievoorbeeld.

1. Aanslu1tle1dlng expanSlevat
2. Expanslevat
3. Aftapventiel
4. VAILLANT afslUlter

(Garn. no 363. 364)
5. Gasstopkraan
6. Aanvoer
7. Aftapventlel
8. Veillgheidsoverstortventiel 'I,'

(Garn. no. 325)
9. Syphon

(Garn. no. 376)
10. Retour

5

de landelijke, en plaatselijke normen en
voorschriften in acht te nemen.

Tevens dient met er op toe te zien dat
deze toestellen opgesteld worden in vorst
vrije ruimten en zo dicht mogelijk bij een
afvoerkanaal.

Bij inbouw in een nis of kast dient men er
op te fetten, dat er voor onderhoud 01
serviceverlening voldoende ruimte aan
wezig is.

De toestel-aansluitmaten vindt men in
alb. 2.
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afb. 2 Pagina uit het boekje "Aanwijzingen voor het ge
bruik en installatie" van de Vaillant Cornbi-gas
wandketel waarin beschreven wordt dat deze in een
vorstvrije ruimte opgesteld dient te worden.


