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INLEIDING 

In 1992 is in opdracht van handels- en adviesbureau Van Beek B.V. onderzoek verricht 
naar een systeem voor mechanische bevestiging van EPDM-dakbedekking. Dit naar 
aanleiding van het niet meer voldoen van het huidige systeem ten gevolge van de 
aangescherpte normen. Door de toename van het aantal elementen per m2 is het huidige 
klemfix systeem is door de aangescherpte normen te kostbaar geworden om nog te kunnen 
concurreren met andere méthoden om dakbedekking te bevestigen. De ontwikkelde 
mechanische bevestigingsmethode, ehcs-1992 genaamd, voldeed weliswaar aan de 
technische eisen, echter wat de kosten betreft was een verdere optimalisatie van het 
systeem noodzakelijk. In 1993 is het ehcs-1992 verder ontwikkeld en geoptimaliseerd tot 
het ehcs-1993. Aangezien de kosten nog te hoog zijn volgt nu een onderzoek naar een 
alternatieve methode en/of een verdere verbetering van het ehcs-1993. 

~ .... ,.------_ ......... _ ................... _ ....... _ ..... ____ ........................... _ .... ____ .... _______ .. _ .. _______ .. __ .... <f;_. ____________ .... _ .. _ .. _ ............ "' .. ______ -------
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1 HERWAARDERING PROGRAMMA "VAN'EISEN . . 

Naar aanleiding van nieuwe inzichten is het p.v.e. aangepast op de volgende punten: 

* In het oorspronkelijke P.V.E. wordt gesteld dat het M.F.S. (mechanical fixation system) 
geheel hergebruikbaar en recyclebaar dient te zijn. Indien het materiaal goed recycle
baar is kan een gedeelte van het M.F.S. niet hergebruikbaar zijn zodat dit gedeelte bij 
demontage beschádigd mag worden. Wel dient het M.F.S. geheel gescheiden inzamel
baar te zijn. 

* Voor de elementen van het M.F,S. die boven de dakfolie geplaatst worden geldt dat de 
levensduur niet evenlang als die van de dakfolie behoeft te zijn. Immers de bovenele
menten zijn goed bereikbaar en eenvoudig te vervangen. Indien de bovenelementen van 
een goedkoper en inferieur materiaal gemaakt worden kan het rendabeler zijn om deze 
om de 10 tot 15 jaar te vervangen, dan een bovenelement van een duurzaam materiaal 
dat niet vervangen behoeft te worden. 

* In verband met de huidige veel toegepaste zachte isolatiematerialen dient extra 
aandacht besteed te worden aan het gedrag van het M.F.S. bevestigd op dit isolatiema
teriaal. Men denke hieraan aan het loswrikken van de bevestiging en aan het doorboren 
van de folielbevestiging door de bevestigingsschroef. 

* De systemen kunnen in het algemeen ingedeeld worden volgens de criteria: 
- Punt- of lijnmethode 
- Inwendige of uitwendige methode 

Punt- of lijnmethode. 
De lijnmethode oefent weliswaar alleen een klemkracht uit aan twee zijden van het 
element, echter door het grotere oppervlak waarover de windlast wordt verdeeld zal 
de uiteindelijke windlast per oppervlakte-eenheid kleiner zijn dan bij de puntme
thode. 
De lijnmethode is eenvoudiger te monteren doordat minder handelingen benodigd 
zijn en het uitzetwerk van een raster niet nodig is. 
De productie van lineairen is in het algemeen eenvoudiger en goedkoper dan van 
puntbevestigingen. 
Doordat de folie bij een lijnbevestiging over een groter oppervlak geklemd wordt 
zal de folie minder opwaaien dan bij een puntbevestiging. 
Voor een universele vlak- kim- rand- wandaansluiting is een lijnbevestiging zeer 
geschikt, een puntbevestiging echter niet. 
Bij een lijnbevestiging dient er echter wel op gelet te worden dat alle materiaal dat 
er gebruikt wordt ook een bijdrage levert.in de werking van het systeem. 

tea --
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Een lijnbevestiging heeft geen be~indiging waardoor deze toegevoegd moet worden 
om de folie aan het begin en het eind van de' Ilneaii'ie~ fixeren."" 

BijeeJ]onderling v.ergelijk scoort de Jijnm~!llQcie ~ql'!i~.~ndk.eterdan de puntmethode,. .. 
het M.F.S. zal vanuit dit oogpunt een lijnmethode dienen te worden. 

Inwendige of uitwendige methode. 
In de voorafgaande onderzoeken [ehcs-1992,-ehcs-1993] is aangenomen dat het 

terugbrengen van de dakfolie naar het dakvlak een grote invloed zou hebben op het 
gedrag van de folie op het dak. Echter in de nOrmen wordt bij de berekening van de 
windbelasting een drukvereffeningsfactor aangenomen van l.O. "Dat wil zeggen dat de 
tegenwerking van de folie tegen de zuiging van de wind ~. gevolg van de drukverla-
-ging onder de folie nihil wordt beschouwd. Aangezien geen enkele dakconstructie 
geheel winddicht te maken is zal de onderdruk onder de folie door het aanzuigen van 
lucht slechts van korte duur zijn. Hierdoor zal de onderdruk alleen bij korte windvlagen 
de windzuiging tegenwerken. Vanuit dit oogpunt is het niet nodig de folie naar het dak 
terug te voeren. 

Indien de folie teruggebracht wordt naar het dakvlak zal bij opwaaien van de folie 
direct spanning in de folie ontstaan die het opwaaien zal tegenwerken. Indien de folie 
niet teruggebracht wordt naar het dakvlak kan de folie een klein gedeelte opwaaien 
zonder dat de folie onder spanning komt te staan, en pas na dit gedeelte zal de 
spanning in de folie gaan tegenwerken. Wordt de folie niet teruggebracht dan zal die 
dus sneller en hoger opwaaien dan wanneer die wel wordt teruggebracht. In welke mate 
het terugbrengen van de folie het opwaaien zal tegenwerken is onbekend en kan slechts 
globaal ingeschat worden. Om het klappereffect zoveel mogelijk te reduceren is het dus 
beter om de folie naar het dakvlak terug te voeren, mocht dit echter erg weinig effect 
hebben dan maakt het niet veel verschil of de folie wel of niet wordt teruggebracht. 
Wij gaan ervan uit dat het terugbrengen beter is, maar zullen die methoden die de folie 
niet terugbrengen niet uitsluiten voordat onderzocht is wat het effect van het terugvoe
ren op het opwaaien van de folie is. 
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Programma van eisen. 

Eisen: 

1. Het M.F.S. mag de dakfolie niet perforeren of op andere wijze beschadigen 
2. Het M.F.S. en zijn onderdelen dienen gescheiden inzamelbaar te zijn 
3. Het M.F.S. en zijn onderdelen dienen recyclebaar te zijn 
4. Zoveel mogelijk elementen dienen hergebruikbaar te zijn 
5. Het M.F.S. dient te kunnen concurreren met andere bevestigingsmethoden 
6. Het M.F.S. dient te voldoen aan de geldende normen betreffende de mechanische 

bevestiging van dakbedekking (NEN 6707). 
7. Het M.F.S. dient bestand te zijn tegen aántasting door andere materialen enlof door 

weersinvloeden. Dit geldt niet alleen voor het M.F.S., echter zeer zeker ook voor 
de bevestinging van het M.F.S. aan het dak 

8. Het M.F.S. dient de vrije afvoer van hemelwater en vervuiling niet te belemmeren 
9. Het M.F.S. dient op iedere ondergrond geplaatst te kunnen worden 
10. Het M.F.S. dient op eenvoudige en snelle wijze gemonteerd te kunnen worden 
11. Het M.F.S. dient beperkt uit te zetten ten gevolge van de temperatuurschommelin

gen op het dak van -20 tot +80 graden Celsius 

Wensen: 

12. Het M.F.S. dient zo weinig mogelijk onderhoud te vergen. 
13. Het M.F.S. dient ergonomisch aangebracht te kunnen worden, eventueel met behulp 

van hulpgereedschap 
14. Het M.F.S. dient architectonisch verantwoord te zijn 
15. Het M.F.S. dient de mogelijkheid te bieden voor universele toepasbaarheid voor 

vlak· kim- rand- en wandaansluitingen 
16. Het M.F.S. dient te voldoen aan een zo groot mogelijke vrijheid van plaatsing van 

de elementen ten opzichte van de dakfolie en het dakvlak. 

tla - ...... -..... ----- ............. ----...... --.... - ........ --............. --.. ----..... -... -----....... ---.---.... -------------------............. - .......... ------..... ------
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2 ONTWERPFASE TI 

2.1 Brainstormsessie 

Na het opstellen van het nieuwe programma van eisen zijn er een aantal brainstormsessies 
geweest. Een brainstormsessie is een sessie van ongeveer een half uur tot 45 minuten 
waarbij een aantal personen ongeremd hun ideeën over een bepaalde oplossing kunnen 
geven. Deze ideeën worden door een onafh:mkelijke voorzitter in korte zinnen genoteerd 
en door middel van schetsen verduidelijkt. De deelnemers aan een brainstormsessie moeten 
proberen niet te denken aan nut, belang, realiseerbaarheid en dergelijke, hierover mogen ze 
gedurende de sessie zeker geen opmerkingen maken. 
In bijlage A worden de ideeën die gedurende enkele sessies naar voren zijn gekomen kort 
omschreven en met een tekening toegelicht. De ideeën die na een eerste evaluatie een 
bruikbare oplossing opleverden worden beschreven en geevalueerd in hoofdstuk 3. 

2.2 Evaluatie bestaande octrooien 

Navolgend zullen de bestaande octrooien met betrekking tot de niet-penetrerende mechani
sche bevestigingssystemen geevalueerd worden aan de hand van het nieuwe programma 
van eisen. 

-------... __ ..... _ .. ------------_ .. -.. _--------_ .. "' .. -----_ .......... _-.. -_ .............. -------.... -........ --_ ............ _ .. ----_ ...... __ ..... --
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* Octrooi nr. 01 \ 
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* Octrooi nr. 01 

Dit is een inwendige lijnmethode. Door middel van het plastisch deformeren van het 
middenelement wordt de folie in het onderelement geklemd. 

+ Het systeem is eenvoudig en snel te (de ) monteren en bestaat uit slechts twee 
elementen van goedkope gevouwen staalplaat. 

Bij zachte isolatiematerialen als ondergrond kan, indien er over het dak gelopen 
wordt, het MFS omlaag gedrukt worden waardoor de schroef omhoog komt en 
deze het middenelement zal terugduwen over de neutrale lijn. De kracht die de 
folie op het middenelement uitoefent zal dit element dan doen loskomen. Tevens 
kan het water en de vervuiling die terechtkomt op het middenelement niet weg 
waardoor er vuilophoping plaatsvindt op het middenelement. Het systeem is niet 
vandaalbestendig; men kan met eenvoudig gereedschap het gehele dak loshalen. 
Als laatste dient opgemerkt te worden dat men niet voor de volle honderd procent 
zeker kan zijn van de goede werking van dit systeem omdat het middenelement 
niet beveiligd is tegen het "terugklappen". 

tLa _.- ., ----_ .... -.. __ ...... _-_.-._._-_ ..... _----_.---_._-_ .•... _--
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* Octrooi nr. 02 
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* Octrooi nr. 02 

Dit is dezelfde methode als octrooi nr Ol met dien verstande dat bij dit systeem het 
middenelement wel beveiligd is tegen het "terugklappen". 

+ Het systeem is redelijk eenvoudig te (de )monteren; door de toevoeging van een 
derde element echter minder eenvoudig dan octrooi nr. LOok hier is gebruik 
gemaakt van goedkope gevouwen staalplaat. 

Ook hier zal bij zachte isolatiematerialen het MFS, indien er over het dak gelopen 
wordt, in de isolatie geduwd worden. Hierdoor zal de schroef niet het middenele
ment naar buiten kunnen duwen aangezien dit element wordt tegengehouden door 
het fixatieplaatje, maar kan de schroef wel de folie doorboren waardoor direct een 
lekkage op zal treden doordat in de bevestiging regenwater kan blijven staan. 
Doordat het water en de vervuiling die terechtkomt in het element niet afgevoerd 
kan worden zal er vuilophoping onststaan in het MFS. Het systeem is niet 
vandaalbestendig.Ook is het niet uitgesloten dat door de wisselende dynamische 
belasting op de bevestiging het fixatieplaatje op den duur los zal draaien met alle 
gevolgen van dien. 

w __ ..... --.-____ ~ __ ... .-__ .. _ ......... _w ___________ ...... _ .. __________ .............. ___ ........... "" ..... _______________ .... _________ .. __ ~_ .. ___________ .......... ----
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* Octrooi nr. 03 

Bij deze uitwendige lijnmethode wordt een bovenelement van staalplaat plastisch 
vervormd over een onderelement van gevouwen staalplaat heen. 

+ Dit systeem bestaat uit twee elementen van goedkope gevouwen staalplaat en is 
eenvoudig te monteren. Bij demontage dient erop gelet te worden dat de dakfolie 
niet beschadigd wordt. Doordat op ,de bouwplaats het bovenelement om het 
onderelement wordt gevouwen is er slechts een kleine nauwkeuringheid vereist 
m.b.t. de afmetingen van de elementen. 

t~ 

De kracht waarmee het bovenelement moet worden vervormd dient groter te zijn 
dan de kracht die de wind via de folie zal uitoefenen op de bevestiging. Bij 
plastische vervorming van staal zal de staalplaat altijd terugveren; hier dient 
rekening mee gehouden te worden. De bevestiging zal, indien er over het dak 
gelopen wordt, in de isolatie gedrukt worden. De schroef zal dan tegen de folie 
aankomen en deze kunnen beschadigen. Bij dit systeem heeft dit echter niet een 
directe lekkage tot gevolg aangezien het bovenelement het lek afsluit van toevoer 
van regenwater. 

.... -................ _ .. __ .. _----------------_ .. _--... _-_ ..... --------.... _-....... __ ......... _--------_ ...... --_ ................ ---------.. "'--_ ... .. 
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* Octrooi nr. 04 

FIG. I 
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* Octrooi nr. 04 

Bij deze uitwendige puntbevestiging wordt een flexibele ring om het onderelement 
geschoven met daartussen de dakfolie. Het bovenelement zorgt voor de opname van de 
horizontale krachten, de verticale krachten worden opgenomen door de samenwerking 
tussen middenelement en onderelement. 

+ Het systeem is eenvoudig op een zodanige wijze te demonteren dat het systeem 
direct hergebruikt kan worden. 

t(0 

De productie en montage van het vierdelige systeem is echter zeer bewerkelijk en 
dus kostbaar. Naast het feit dat het hier om een puntsysteem gaat is er nog een 
minpunt: Indien het onderelement in de isolatie gedrukt wordt (bv als er iemand 
over het dak loopt) dan zal de schroef het bovenelement loswippen waardoor de 
bevestiging loskomt. 

---~-------..... - .................................................. ----_-.. .. -... ----_ ................ _-------------------_ .. _ ..... _ ......... __ ...... _ .... _--------_ .... - .. --_ ................ _--
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* Octrooi nr. 05 
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* Octrooi nr. 05 

Dit uitwendige puntsysteem is de voorloper van het klemfix-systeem. Over het 
onderelement wordt een schotel geplaatst met daartussen de dakfolie. Door middel van 
het vastklemmen van de klemveer wordt de klemming gewaarborgd. De verende 
schotel welke op de dakbedekking drukt moet plooivorming tijdens montage tegen gaan 
en klapperkrachten tijdens windbelasting dempen. Tevens moet het de pelkrachten 
welke op de borgveer inwerken omzetten in verticaal werkende krachten die wel door 
de bevestiging kunnen worden opgenomen. 

+ . Indien de verende schotel werkt als hierboven beschreven dan zijn dat voordelen, 
echter het dempen van de klapperkrachten en het omzetten van de pelkrachten door 
de schotel. zijn waarschijnlijk van een dermate geringe omvang dat dit verwaar
loosd kan worden. 

De productie en de montage zijn zeer bewerkelijk en dus kostbaar. Indien de 
bevestiging in de folie wordt gedrukt (b.v. doordat iemand over het dak loopt) dan 
zal de schroef tegen de folie aangedrukt worden en kan deze erdoorheen scheuren. 
Tevens dient er naar aanleiding van de gegevens van het bestaande klemfix 
getwijfeld te worden aan de kIemkracht van het systeem. 

--------_ .. __ .... --------........ __ .............. _ .......... _---------_ .................. ----_ ..... - ....... ..-.. -.. - ...... _----_ ....... -------_ .. 
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* Octrooi nr. 06 en 07 

Dit uitwendige puntsysteem, klemfix~ genaamd, is de verbeterde versie van octrooi nr. 
05. Bij het klemfix is de schotel verbeterd door hem van metaal uit te voeren, omkleed 
met EPDM rubber om beschadiging van de folie tegen te gaan. 

+ Indien de verende schotel werkt als bij octrooi nr. 05 beschreven dan zijn dat 
voordelen, echter het dempen van de klapperkrachten en het omzetten van de 
pelkrachten door de schotel zijn waarschijnlijk van een dermate geringe omvang 
dat dit verwaarloosd kan worden. 

De productie en de montage zijn bij het klemfix zelfs bewerkelijker dan bij octrooi 
nr. 05 en dus kostbaar. Indien de bevestiging in de folie wordt gedrukt (b.v. 
doordat iemand over het dak loopt) dan zal de schroef tegen de folie aangedrukt 
worden en kan deze erdoorheen scheuren. Als gevolg van de aangescherpte normen 
kan het huidige klemfix -systeem niet meer concurreren met andere mechanische 
bevestiging~systemen aangezien er teveel bevestigingspunten benodigd zijn. 

PAGINA 23 



* Octrooi nr. 08a 

Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 4. 
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* Octrooi nr. 08a 

Dit uitwendige puntsysteem bestaat uit 3 onderdelen, een onderelement bevestigd aan 
het dak, een middenelement dat met behulp van verende lipjes om het onderelenient 
geklikt wordt (met de folie ertussen) en een bovenelement in de vorm van een stijve 
ring dat de lipjes weerhoudt van terugbuigen. 

+ De krachtswerking is hier optimaal opgelost, het middenelement neemt tesamen 
met het onderelement de verticale krachten op, het bovenelement neemt tesamen 
met het onderelement de horizontale krachten op. Deze samenwerking waarborgt de 
klemwerking van het systeem, immers het middenelement kan op zichzelf geen 
horizontale krachten opnemen en het bovenelement kan op zichzelf geen verticale 
krachten opnemen. Door de vormgeving van het element is dit ook niet nodig en 
behoeven de elementèn slechts in één richting stijf te zijn en klemmend te werken. 

Indien het onderelement in de isolatielaag wordt geduwd (b.v. indien iemand op het 
dak loopt) zal de omhoogkomende schroef weliswaar niet het bovenelement 
losdrukken, echter bestaat wel de kans dat de schroef de folie doorboort. Mocht dit 
gebeuren dan is er nog geen sprake van een lekkage aangezien de doorboring wordt 
afgedekt door het middenelement. Het produceren van de elementen is een kostbaar 
proces in verband met de vereiste nauwkeurigheid en de vorm van de elementen. 
Tevens bestaat het gevaar dat door de dynamische windbelasting het bovenelement 
langzaam omhoog zal glijden en los zal geraken. 
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* Octrooi nr. 08b 
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* Octrooi nr. 08b 

Dit uitwendige puntsysteem bestaat uit drie onderdelen. Het onderelement dat bevestigd 
wordt aan het dak, het middenelement dat de folie vastklemt over het onderelement en 
het bovenelement dat er voor moet zorgen dat het middenelement niet terugbuigt en 
zijn klemmende werking verliest. 

+ Dit systeem is eenvoudig te monteren, te demonteren en te hergebruiken. 

Dit systeem gebruikt een van de voordelen van een puntbevestiging niet, namelijk 
de mogelijkheid om een alzijdige klemming te creëren. Indien het onderelement in 
de dakisolatie wordt geduwd (indien er iemand over het dak loopt) bestaat het 
gevaar dat de omhoogkomende schroef het bovenelement uit het middenelement zal 
drukken. Mocht dit niet gebeuren dan kan de schroef de folie beschadigen. De 
productie van het systeem is in verband met de vereiste hoge maatnauwkeurigheid 
en de vormgeving kostbaar; het middenelement dient in het midden zeer buigzaam 
te zijn en in de randhaken juist zeer vormvast, waardoor hoogstwaarschijnlijk twee 
verschillende materialen in één element verenigd moeten worden. 
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* Octrooi nr. 09 
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* Octrooi nr. 09 

Dit uitwendige puntsysteem bestaat uit 4 onderdelen, een onderelement dat bevestigd 
wordt aan het dak, een middenelement dat met behulp van lipjes de folie klemt over 
het onderelement en een bovenelement dat de lipjes van het middenelement weerhoudt 
van terugveren zodat de klemkracht gewaarborgd wordt. Een schroefje zorgt ervoor dat 
het bovenelement bevestigd kan worden aan het middenelement. 

+ Doordat de lipjes van het middenelement naar buiten staan en het middenelement 
dus niet over het onderelement geklikt hoeft te worden wordt de folie niet bescha
digd door het vastklikken ervan tussen midden- en onderelement. De schroefbeves
tiging waar dit systeem vanuit gaat is betrouwbaarder dan een klikbevestiging 
aangezien er geen materiaal vervormd hoeft te worden dat door de windbelasting 
teruggevormd kan worden. 

tla 

Indien het onderelement in de dakisolatie gedrukt wordt (indien er iemand over het 
dak loopt) dan kan de omhoogkomende schroef de dakfolie beschadigen. De 
fabricage van de diverse onderdelen is zeer kostbaar, o.a. door het aanbrengen van 
de schroefdraad en de lipjes bij het middenelement. De montage en de demontage 
zijn zeer arbeidsintensief als gevolg van de vele elementen en het indraaien van 
een tweede schroef. 
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* Octrooi nr. 10 
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* Octrooi nr. 10 

Dit uitwendige puntsysteem bestaat uit drie onderdelen, een aan het dak bevestigd 
onderelement, een van schroefdraad voorzien middenelement met lipjes om de folie 
mee vast te . klemmen, en een bovenelement eveneens voorzien van schroefdraad om de 
lipjes van het middenelement te weerhouden van terugbuigen. 

+ In tegenstelling tot octrooi nr. 11 wordt hier een niet verdampende vloeistof 
gebruikt om het middenelement wrijvingsloos over het onderelement te klikken 
zodat ook na de montage de folie licht kan schuiven in het klemelement zodat er 
minder kans is op beschadiging van de folie. 

Indien het onderelement in de dakisolatie gedrukt wordt (indien er iemand over het 
dak loopt) dan kan de omhoogkomende schroef de dakfolie beschadigen. De 
fabricage van de diverse onderdelen is zeer kostbaar, o.a. door het aanbrengen van 
de schroefdraad en de lipjes bij het middenelement en de schroefdraad in het 
bovenelement. De montage en de demontage zijn arbeidsintensief. 
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* Octrooi nr. 11 
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* Octrooi nr. 11 

Dit uitwendige puntsysteem bestaat eveneens uit drie onderdelen, een aan het dak 
bevestigd onderelement, een van schroefdraad voorzien middenelement met iipjes om 
de folie mee vast te klemmen, en een bovenelement eveneens voorzien van schroef
draad om de lipjes van het middenelement te weerhouden van terugbuigen. 

+ Door de schroefdraadyerbinding tussen het boven- en middenelement onstaat een 
goede hechting. 

tlO 

Indien het onderelement in de dakisolatie gedrukt wordt (indien er iemand over het 
dak loopt) dan kan de omhoogkomende schroef de dakfolie beschadigen. De 
fabricage van de diverse onderdelen is zeer kostbaar, o.a. door het aanbrengen van 
de schroefdraad en de lipjes bij het middenelement en de schroefdraad in het 
bovenelement. De montage en de demontage zijn arbeidsintensief. 
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* Octrooi nf. 12 
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* Octrooi nr. 12 

Dit inwendige puntsysteem bestaat uit een onderelement waarin de folie geklemd wordt 
door middel van een middenelement dat geborgen wordt door een borgpin. 

tLa 

Omdat de folie teruggebracht wordt naar het dakvlak wordt er onnodig veel 
materiaal gebruikt, immers het terugbrengen van de folie naar het dakvlak heeft 
weinig tot geen effect. Naast de vrij arbeidsintensieve montage bestaat het gevaar 
dat de schroef de borgpin uit het middenelement duwt indien het onderelement in 
de dakisolatie gedrukt wordt (indien iemand op het dak loopt). 
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* Octrooi nr. 13 

Dit inwendige puntsysteem bestaat uit drie onderdelen, een onderelement waarin de 
folie geklemd wordt met behulp van het middenelement, bestaande uit een verende 
stalen ring en een bovenelement dat ervoor zorgt dat deze verende stalen ring niet kan 
terugveren. 

+ Er wordt geen onnodig materiaal gebruikt om de folie naar het dakvlak terug te 
voeren. 

De weerstand van de folie bij het inklemmen door de verende stalen ring is groter 
dan de veerkracht van de ring waardoor de veer niet uit zichzelf de folie in het 
onderelement kan drukken. Om het bovenelement aan te kunnen brengen dient de 
verende stalen ring geheel in het onderelement gedrukt te worden; het bovenele
ment zou deze taak op zich kunnen nemen, echter dan dient dit element aan de 
onderzijde schuin af te lopen, maar dan zal het bovenelement ook eenvoudig 
losgedrukt worden door de stalen ring. In verband met de vereiste hoge maat
nauwkeurigheid en de vormgeving is de productie een kostbare zaak. Tevens is de 
montage en de demontage zeer arbeidsintensief. Indien het onderelement in de 
dakisolatie gedrukt wordt (b.v. als iemand over het dak loopt) zal de omhoogko
mende schroef het bovenelement uit het onderelement drukken en zal de bevesti
ging loskomen. 
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Conclusie analyse octrooien 

Uit de analyse van de octrooien zijn de volgende aspecten naar voren gekomen: 

- Bij de inwendige methoden valt op dat er geen rekening is gehouden met een zachte 
isolatielaag. De schroefbevestiging kan bij de meeste methoden de dakbedekking 
beschadigen of zelfs de bevestiging losdrukken. 

- Bij enkele systemen is het mogelijk om zonder hulpgereedschap eenvoudig de bevesti
ging los te maken. Een systeem waarbij dit niet het geval is heeft de voorkeur zodat 
het systeem niet aanzet tot demontage ervan door onbevoegden. 

- Alle systemen bestaan uit minimaal 3 onderdelen, een element onder de folie, een 
element boven de folie en een element dat het bovenelement fixeert. 

Geen van de systemen voldoet volledig aan het programma van eisen. Bij de evaluatie zijn 
geen nieuwe eisen of wensen naar voren gekomen zodat het oorspronkelijke programma 
van eisen niet aangepast behoeft te worden. 

Ha -------.-.----.. ------.-.. ----...... -- -----_._-----------------.----.. -----
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3 ALTERNATIEVE ONTWERPIDEEËN 

Uit de evaluatie van de brainstormsessie beschreven in hoofdstuk 2 zijn een aantal 
relevante ideeën naar voren gekomen. Deze zullen-in dit hoofdstuk beoordeeld worden aan 
de hand van het programma van eisen. 
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Optie 1 [brainstormsessie, nr 2] 

Deze inwendige lijnmethode bestaat uit het plaatsen van een onderelement waarin de 
dakfolie wordt vastgeklemd door middel van het aanbrengen van een verhardende 
vloeistof. 

Bij dit systeem worden bijna alle eisen bepaald door de eigenschappen van de vloeistof. 
Aangezien het systeem hergebruikbaar dient te zijn moet er een vloeistof gekozen worden 
die uit het onderelement gehaald kan worden. Dit is mogelijk door de uitgeharde vloeistof 
los te breken (bros materiaal), of door de uitgeharde vloeistof met behulp van een 
oplosmiddel weer vloeibaar te maken en te verwijderen. De vloeistof mag noch de folie 
noch het milieu aantasten en dient eenvoudig en tegen lage kosten te produceren en te 
monteren te zijn. De uitzetting en inkrimping van de uitgeharde vloeistof in de richting 
van de breedte van het element dient gering te zijn en de uitgeharde vloeistof moet de 
optredende drukspanningen kunnen verwerken. De levensduur van de vloeistof dient gelijk 
te zijn aan die van de folie. Bij de montage moet de folie in het onderelement gefixeerd 
worden tijdens het uitharden vari de vloeistof. Dit kan met behulp van een hulpklem of 
onder druk gebeuren. Indien de folie niet teruggebracht wordt naar het dakvlak kan de 
folie een klein gedeelte opwaaien zonder dat de folie onder spanning komt te staan, en pas 
na dit gedeelte zal de spanning in de folie gaan tegenwerken. Wordt de folie niet terugge
bracht dan zal die dus sneller en hoger opwaaien dan wanneer die wel wordt terugge
bracht. Om het klappereffect zoveel mogelijk te reduceren is het beter om de folie naar het 
dakvlak terug te voeren. Om dit te bewerkstelligen dient het fixatieelement (de vloeistof) 
uitgebreid te worden zodat de folie naar het dakvlak teruggebracht kan worden. Hierdoor 
is er meer materiaal nodig en de opzet is juist om materiaal te besparen. Een nadeel bij 
inwendige methoden is dat er water zal blijven staan in het element. Hierdoor kan 
vervuiling optreden en kan door het uitzetten van het water bij bevriezing kan schade aan 
het systeem ontstaan. 

Conclusie 

Deze methode is niet geschikt als bevestiging van dakfolie omdat de eisen aan de vloeistof 
en de methode van aanbrengen dermate hoog zijn dat een dergelijk systeem te bewerkelijk 
zal zijn. Tevens moeten er extra voorzieningen getroffen worden om de folie naar het 
dakvlak terug te voeren. In verhouding tot de functie die deze extra voorzieningen hebben 
moet er veel materiaal toegevoegd worden. Hierdoor getuigt het systeem van slecht 
materiaalgebruik en zal verder niet uitgewerkt worden . 
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Optie 2 [brainstormsessie, nr 3] 

Deze inwendige lijnmethode bestaat uit het plaatsen van een onderelement waarin de folie 
bevestigd wordt door middel van het aanbrengen van een middenelement in het onderele
ment. Dit middenelement wordt dichtgeklapt in het onderelement geplaatst waarna een 
fixatiestrip het middenelement zal fixeren in het onderelement door het ingeklapte 
middenelement in het onderelement uit te klappen. Voor deze montagemethode is de 
benodigde speling tussen midden- en onderelement nodig, indien het middenelement 
tesamen met het fixatieelement breder is dat de opening in het onderelement is deze 
speling geen probleem. 

Het fixatieelement zal theoretisch alleen horizontale krachten moeten opnemen. Hierdoor 
is het niet nodig om dit element in verticale richting te borgen, echter i.v.m. de dynami
sche belasting zullen er kleine verticale krachten op het fixatieelement optreden en is een 
borging in verticale richting toch nodig. In verband met de montage is een grote opening 
in het onderelement gunstig, echter voor de klemmende werking is een kleine opening 
gunstig. Er moet op gelet worden dat de breedtelhoogte verhouding niet te groot wordt 
aangezien dan het middenelement kan uitknikken en loskomen. Men dient er rekening mee 
te houden dat bij dit systeem regenwater tussen folie, middenelement en fixatieelement 
kan komen. Bij demontage zal het fixatieelement losgemaakt moeten worden en zal het 
middenelement in elkaar gedrukt moeten worden om het te verwijderen. Er dient hierbij 
gelet te worden op de mate van beschadiging die de elementen oplopen. Door voldoende 
speling te behouden tussen midden- en onderelement wordt de folie niet beschadigd tijdens 
montage. Ook bij dit inwendige systeem dient de folie naar het dakvlak teruggebracht te 
worden zoals beschreven bij optie 1. Een nadeel bij inwendige methoden is dat er water 
zal blijven staan in het element. Hierdoor kan vervuiling optreden en kan door het 
uitzetten van het water bij bevriezing kan schade aan het systeem ontstaan. 

Conclusie 

Ondanks het feit dat dit systeem vele voordelen heeft moeten er ook hier extra voorzienin
gen getroffen worden om de folie naar het dakvlak terug te voeren. Hierdoor getuigt ook 
dit systeem van slecht materiaalgebruik en zal verder niet uitgewerkt worden. 
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Optie 3 [brainstormsessie, nr 4] 

Deze uitwendige punt-lijnmethode bestaat uit een raster van puntbevestigingen waartussen 
een netwerk van lineairen gemonteerd wordt. Deze lineairen liggen los van de ondergrond 
en de folie kan onder de lineairen door vrij bewegen. De folie is alleen bij de puntbevesti
gingen volledig vastgeklemd aan het dak, door de lineairen wordt de folie tussen de 
bevestigingspunten weerhouden van opwaaien. 

Deze methode kan op diverse wijzen uitgevoerd worden, men kan een netwerk van staven 
plaatsen die op de kruispunten bevestigd zijn aan het dak, men kan dit netwerk ook alleen 
op enkele van deze kruispunten bevestigen, men kan tussen de puntbevestigingen liggers 
bevestigen in twee richtingen of in een richting en loodrecht op deze liggers de tweede 
laag liggers bevestigen. De afwatering mag niet gehinderd worden door de liggers. Indien 
er gewerkt wordt met liggers van standaard lengte worden hoge eisen gesteld aan de 
nauwkeurigheid van de plaatsing van de puntbevestigingen. De overspanning in twee 
richtingen is waarschijnlijk niet nodig; een overspanning in een richting kan de windbelas
ting eenvoudig opnemen. Bij een overspanning in twee richtingen wordt er te veel 
materiaal oneconomisch benut. Indien er gewerkt wordt met slechts enkele bevestigings
punten kan het zijn dat de verbinding op die plaats overbelast wordt en dat deze bezwijkt. 
Voor de verbinding van de lineairen ter plaatse van de bevestigingspunten zal een 
bewerkelijk element, zowel bij productie als montage, ontwikkeld moeten worden. 

Conclusie 

Aangezien hier de puntbevestiging wordt gecombineerd met de lijnbevestiging en dus van 
beide systemen de voordelen benut kunnen worden zal dit systeem in hoofdstuk 4 
uitgebreider behandeld worden. 
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Optie 4 [brainstormsessie, nr 8] 

Deze inwendige m€thode bestaat uit een lineair onderelement waarin de folie vastgeklemd 
wordt door een stalen spiraalvormige veer die ingevlochten wordt. 

Dit systeem is eenvoudig en tegen lage kosten (slechts 2 elementen) te produceren. De 
stalen veer zal moeten worden beschermd tegen de weersinvloeden. Doordat er regenwater 
en vervuiling in het element blijft liggen ontstaat hier een ideaal klimaat voor schimmel
groei. Doordat de stalen veer slechts op zijn buigpunten de folie in het onderelement klemt 
bestaat het gevaar dat de veer door de folie heen snijdt. De veer dient van een zodanige 
doorsnede te zijn dat deze niet zal uitknikken. Indien de veer op één punt loskomt dan zal 
deze over de gehele lengte losraken. Op de eindpunten van de veer zal deze moeten 
worden ingeklemd opdat deze niet zal uitrekken en zijn klemmende werking verliest. 
Tevens is de montage niet eenvoudig en arbeidsintensief. Ook bij dit inwendige systeem 
dient de folie naar het dakvlak teruggebracht te worden zoals beschreven bij optie 1. Een 
nadeel bij inwendige methoden is dat er water zal blijven staan in het element. Hierdoor 
kan vervuiling optreden en kan döor het uitzetten van het water bij bevriezing kan schade 
aan het systeem ontstaan. 

Conclusie 

Bij de montage zal de veer bij ieder buigpunt goed in het onderelement gedrukt moeten 
worden om de folie goed te kunnen vastklemmen. Dit is zeer arbeidsintensief en vereist 
een grote nauwkeurigheid bij de montage. Om de veer aan het uiteinde vast te klemmen 
zal alsnog een fixatie-element ontworpen moeten worden, waardoor het voordeel van het 
gebruik van slechts 2 elementen vervalt. Ook bij dit systeem moeten extra voorzieningen 
getroffen worden om de folie naar het dakvlak terug te voeren. Hierdoor getuigt ook dit 
systeem van slecht materiaalgebruik en zal verder niet uitgewerkt worden. 
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Optie 5 [brainstormsessie, nr 9J 

Deze inwendige methode bestaat uit een onderelement waarin de folie wordt vastgeklemd 
door een ring. De montage vindt plaats door deze ring op te rekken in de lengterichting 
van het onderelement zodat de ring hierin geplaatst kan worden. Door nu de ring in zijn 
oorspronkelijke vorm terug te laten veren zal deze de folie vastklemmen. 

Dit systeem is eenvoudig en tegen lage kosten (slechts twee elementen) te produceren. De 
veerkracht van de ring moet groter zijn dan de kracht die de folie zal uitoefenen op de 
ring. De windbelasting wordt via de folie overgebracht op een klein oppervlak van de 
ronding van de ring waardoor zich hier de belasting zal concentreren en afhankelijk van 
het aantal ringen hoog op kan lopen. De kracht die benodigd is bij de montage van de 
ringen moet ook groter zijn dan de kracht die de folie uitoefent c.q. de veerkracht van de 
ringen. Er dient opgelet te worden dat de ring niet verticaal zal uitknikken ten gevolge van 
de belasting. De lineaire onderelementen hebben alleen een functie ter plaatse van de 
ringen, waardoor tussen de ringen overbodig materiaal zit. Ook bij dit inwendige systeem 
dient de folie naar het dakvlak teruggebracht te worden zoals beschreven bij optie 1. Een 
nadeel bij inwendige methoden is dat er water zal blijven staan in het element. Hierdoor 
kan vervuiling optreden en kan door het uitzetten van het water bij bevriezing kan schade 
aan het systeem ontstaan. 

Conclusie 

Door de hoge eisen die aan de ring gesteld worden en het gebruik van een lineair als 
onderelement terwijl er een puntsysteem op geplaatst wordt is dit systeem oneconomisch. 
Ook bij dit systeem moeten extra voorzieningen getroffen worden om de folie naar het 
dakvlak terug te voeren. Hierdoor getuigt ook dit systeem van slecht materiaalgebruik en 
zal verder niet uitgewerkt worden. 
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4 NEW MECHANICAL FIXATION SYSTEM 

Alle hiervoor besproken principe-oplossingen zijn naar onze mening minder geschikt dan 
optie 3. Navolgend zal dan ook alleen optie 3 uitgewerkt worden. 

Deze uitwendige punt-lijnmethode bestaat uit een raster van puntbevestigingen waartussen 
een netwerk van lineairen gemonteerd wordt. Deze lineairen liggen los van de ondergrond 
en de folie kan onder de lineairen door vrij bewegen. De folie is alleen bij de puntbevesti
gingen volledig vastgeklemd aan het dak, door de lineairen wordt de folie tussen de 
bevestigingspunten weerhouden van opwaaien. 

Indien we de staven willen bevestigen aan de eindstukken via puntbevestigingen zullen 
deze puntbevestigingen om de plusminus 1000 mm geplaatst moeten worden; plaatst men 
ze dichter bij elkaar dan wordt de montage veel te bewerkelijk, plaatst men ze verder uit 
elkaar dan moet één puntbevestiging een te grote kracht overbrengen naar het dak. Indien 
de lineairen allen van dezelfde standaardafmeting zijn is een grote nauwkeurigheid vereist 
bij het plaatsen van de puntvormige onderelementen. Deze nauwkeurigheid zou kunnen 
worden opgevangen door de bevestiging van dé staven zodanig te maken dat de verschil
len in afstand tussen de punten door de bevestiging wordt opgenomen, echter dan is er 
meer materiaal nodig voor de bevestiging en de opzet is nu juist om materiaal te besparen. 
We zullen dan moeten kiezen voor een lineair die hiet wordt beeindigd ter plaatse van de 
bevestiging, maar hier doorloopt naar de volgende bevestiging. De lineairen zullen elkaar 
dan kruisen. Op een gegeven moment zullen ze toch eindigen en hier zal dan de volgende 
lineair moeten beginnen. Dat wil zeggen dat ieder bevestigingspunt de mogelijkheid moet 
bezitten om twee lineairen, die elkaar kruisen en ook nog in elkaars verlengde moeten 
liggen, te fixeren, waardoor de bevestiging weer onnodig ingewikkeld wordt. Daar komt 
nog eens bij dat de bevestigingspunten nauwkeurig geplaatst moeten worden omdat de 
rechte lineairen langs meerdere punten lopen en deze punten dus ook recht achter elkaar 
moeten liggen. Het aanbrengen van lineairen in twee richtingen levert teveel problemen op 
waardoor er volstaan zal moeten worden met lineairen in één richting. Om de mogelijkhe
den van het gebruik van staven in één richting te berekenen wordt de opbuiging van de 
staven tussen de bevestigingspunten berekend en de optredende spanningen in de staven. 

t~ ------------------.----------------------------------------------.--------------------------
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De berekening wordt uitgevoerd met de bevestiging op een afstand van 1000mm, en een 
vertikale windbelasting van 2864 Nim [5.1]1, dit geeft een q = 2,864 N/mm. 
Op het element werkt zodoende een moment van: 

(1.1) M = I/IZ*q*lz = 1/12*2,864*10002 = 238667 Nmm. 

Voor de opbuiging geldt volgens [1.7]: 

1 2 
0= *(-5*q*1 2 +48*M) 

384*E*I 
(1.2) 

Om onder een maximale opbuiging van o=lOmm te blijven moet het traagheidsmoment, I, 
van het element tussen de steunpunten voldoen aan de volgende formule: 

(1.3) I _1 2 (-5*q*1 2 +48*M) 
(10)- 348*E*(-ö) 

Om de opbuiging van staven uit alunminium te kunnen berekenen moet de elasticiteits
modulus, E, bekend zijn: 

E(AluminiumJ = 70* 103 
N/mm

2 

Met deze waarde kan vervolgens met formule (1.3) het benodigde traagheidsmoment 
berekend worden: 

Uitgaande van vierkante holle staven met een wanddikte van 2mm. (D-d=4; D=buiten
werkse maat, d=binnenwerkse maat) dit profiel heeft een traagheidsmoment van 
I=1/12*(D4-d4). Om onder een maximale opbuiging 10 mmo te blijven moet een holle staaf 
uit aluminium een buitenwerkse breedte- en hoogtemaat hebben van 22 mmo Voor de 
maximaal toelaatbare spanning moet de kracht voldoen aan cr = MIW, waarbij cr ::;; 151 
N/mm2, M = 238667 Nmm en W = (D4-d4) I (6*D). We vinden dan een minimale 
breedte- en hoogte maat van 28 mmo 

Gaan we uit van een ronde aluminium buis met een wanddikte van 2mm. dan geldt dat het 
traagheidsmoment I='/64*(D4-d4) is. Om onder een maximale opbuiging 10 mmo te blijven 
moet een holle ronde staaf uit aluminium een buitenwerkse straal hebben van 26 mmo 
Voor de maximaal toelaatbare spanning moet de kracht voldoen aan (j = MIW, waarbij (j 
::;; 151 N/mm2, M = 238667 Nmm en W = n/32 * «D4-d4)/D). We vinden dan een mini
male buitenwerkse straal van 35 mmo 

Nummering zoals gebruikt in het verslag EHCS-1993. 
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Uit de voorgaande berekeningen blijkt dat bij een bevestiging om de 1000 mm de 
optredende spanningen grotere afmetingen vergen dan de optredende opbuiging. Om 
beiden beter op elkaar af te stemmen zullen de bevestigingspunten dichter bij elkaar 
geplaatst moeten worden. We zullen gezien de nadelen van een puntbevestiging (zie 
hoofdstuk 1) dan moeten overstappen naar een lijnbevestiging als onderelement. Nu 
kunnen we of beide lineairen loodrecht op elkaar plaatsen of juist parallel boven elkaar. 
Plaatsen we ze loodrecht op elkaar dan is het plaatsen van de bovenelementen in de 
richting van de onderelementen willekeurig geworden, echter in de richting van de 
bovenelementen is nog steeds de hierboven besproken nauwkeurigheid vereist. Een groot 
nadeel van deze methode is dat de onderelementen tussen de kruispunten met het 
bovenelement geen enkele functie meer hebben en dat betekent dat het materiaal hier 
overbodig is. In het kader van het bezuinigen op materiaal· valt deze optie dus af. Dan 
blijft de optie over om beide lineairen loodrecht boven elkaar te plaatsen. Indien we dan 
over de volle lengte de beide lineairen op elkaar klemmen wordt niet alleen overal de folie 
vastgeklemd aan het dak (in plaats van dat de folie alleen maar tegen het dak aangedrukt 
wordt) maar kan het bovenelement ook lichter gedimensioneerd worden omdat het onder
en bovenelement samenwerken als één lineair (met de folie in feite daartussen). Deze 
oplossing is in principe gelijk aan het ehcs-1993. We zullen daarom het ehcs-1993 hier 
evalueren en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het systeem zodanig te optimalise
ren dat het geschikt is om op de markt te introduceren en er begonnen kan worden met 
enkele testen. 

EHCS-1994 

De volgende punten zijn er verbeterd aan het ehcs-1993: 

1. Ook bij het ehcs-1993 bestond er het gevaar (weliswaar in zeer kleine mate) dat de 
schroef de folie zou kunnen beschadigen indien het element in de dakisolatie gedrukt 
zou worden bij het betreden van het dak. Aangezien het ehcs-1993 een lineair is 
worden de krachten zo goed verdeeld dat het beschadigen van de folie zelden tot nooit 
zou kunnen gebeuren. Tevens bestond er het gevaar dat de schroefbevestiging zou 
loswrikken doordat wisselend links en rechts door de folie aan de bevestiging wordt 
getrokken. Een derde nadeel was dat er teveel materiaal voor het systeem benodigd 
was. Alle drie deze nadelen zijn ondervangen door de schroefbevestiging in het 
onderelement aan de zijkant te plaatsen. Dat wil zeggen niet in het midden van het 
element maar om en om links en rechts in het element. De schroef kan weliswaar nog 
wel tegen de folie aankomen bij indrukken van het element in de isolatie, echter de 
folie wordt niet tegengehouden en zal dus gewoon omhooggeduwd kunnen worden. 
Tevens zal de schroef minder invloed ondervinden van de wisselende dynamische 
belasting. Door deze ingreep wordt niet alleen materiaal bespaard in het onderelement 
(omdat de ruimte die nodig was om de schroef aan te brengen in het midden van het 
element nu niet meer nodig is en het element dus smaller kan worden) maar doordat 
het onderelement smaller kan worden, kunnen ook het midden- en bovenelement 
smaller uitgevoerd worden. 
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2. Het onderelement van het ehcs-1993 heeft een drukverdelingsplaat voor als het element 
wordt toegepast op een zachte isolatielaag. Nu zal dit niet altijd het geval zijn waar..' 
door niet altijd die drukverdelingslaag nodig is. Indien we nu het onderelement . 
opsplitsen in de 'paddestoel' en de drukvèrdelingsplaat kan er bij een harde isolatielaag 
materiaal bespaard worden. Het onderelement van het ehcs-1993 is ook van aluminium, 
een hoogwaardig materiaal dat eigenlijk onder de dakfolie niet nodig is. Onder de 
dakfolie staat het materiaal immers niet bloot aan de weersinvloeden van buitenaf. Daar 
komt nogeens bij dat het onderelement overgedimensioneerd is omdat het element 
gebaseerd is op de minimale wanddiktes in verband met de productie, en de eisen die 
gesteld zijn opdat de folie soepel en veilig geklemd kan worden, en niet op de krachten 
die op het element zullen werken. Om de mogelijkheid van het gebruik van kunststof
fenvoor het onderelement van het EHCS-1993 systeem te onderzoeken, zijn de 
eigenschappen van twee verschillende kunststoffen (Hoge Dichtheid PolyEtheen 
(HDPE) en PolyVinylChloride (PVC» vergeleken met de waarden van aluminium. 
Vervolgens wordt de opbuiging van het EHCS-1993 systeem voor alle drie de gevallen 
berekend en een prijs- en uitzettingsvergelijking gegeven. 

E-modulus (N/mm2
) 

Bruikbaarheidstemp (OC) 
Uitz.coëff, a (l0·6/K) 
Dichtheid (kg/m3

) 

Opbuiging, Ö (mm)2 
Prijs onderel. Cf) 

Regeneraat: 
Nieuw mat.: 

Matrijskosten (f) 
Uitzetting (mm-~T=lOO°C) 

HDPE 
800 
-50 t/m 105 
200 
950 

1,6 

t29 
1,98 

9450,--
20 

PVC 
2800 
-5 tlm 60 
75 
1390 

0,45 

0,82 

9450,--
7 

Aluminium 
70*103 

tot 650 
23,4 
2700 

0,02 . 

2,753 (ongeanod.) 
3,60 (geanod.) 
4400,--
2,34 

Gezien de toelaatbare opbuiging van 1.6 mm en 0.45 mm bij een steunpunt om de 200 
mm zouden beide kunststoffen kunnen voldoen als onderelement. Door de beperkte 
bruikbaarheidstemperatuur van PVC is dit materiaal echter niet geschikt om op het dak 
toe te passen daar de temperaturen daar op kunnen lopen tot plusminus 80°C en dalen 
tot -20°C. De kosten van het HDPE steken ook gunstig af tegen Aluminium, het 
onderelement in kunststof is 28% goedkoper (indien dezelfde doorsnede) dan in 

2 De opbuiging hier vermeld betreft de opbuiging van het samenwerkende midden- en onderelement. Voor 
de kunststoffen is de opbuiging bekeken indien zowel midden- als onderelement van kunststof zijn. 
Aangezien deze uitbuigingen ruimschoots voldoen is het niet nodig om de uitbuiging te bekijken indien 
het middenelement van aluminium is en het onderelement van kunststof. 

De opbuiging is berekend volgens EHCS-1993, § 5.1.3 formule [1.7]: 1= 9455 mm4 

3 EHCS-1993, pagina 23 
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aluminium. In de prijs per meter (excL schroeven) levert dit een winst op van 20%. 
Voorgesteld wordt dan ook om van het huidige ECHS-1993 ontwerp het onderelement 
van aluminium te vervangen door een onderelement van HDPE. Het onderelement 
dient nog wel gecontroleerd te worden op toélaatbare spanningen en eventueel dienen 
de wanddiktes daaraan aangepast te worden. Er dient tevens gelet te worden op een 
eventuele lagere hardheid en verlaging van de sterkte bij hogere temperatuur (spanning 
in het element). Tevens zal er regelmatig gedilateerd moeten worden om de uitzetting 
van 20 mmlm op te kunnen vangen en er zullen slobgaten voor de schroeven gemaakt 
moeten worden. Indien we nu echter het onderelement verdelen in twee elementen 
wordt de montage bewerkelijker en doordat het HDPE veel goedkoper is dan alumini
um zal de besparing in materiaal minder groot zijn dan de extra arbeidskosten. Het is 
daarom beter om het onderelement in zijn geheel te handhaven en uit te voeren in 
HDPE. 

3. Doordat het onderelement van kunststof is, bestaat er geen gevaar voor corrosie tussen 
de stalen schroef en het aluminium. Aluminium wordt in een vochtig milieu aangetast 
door staal. 

Het EHCS-1994 kort samengevat 

Voordelen van het EHCS-1994: 
+ Alle materiaal heeft een onmisbare functie in het systeem 
+ Het systeem combineert de voordelen van een puntbevestiging (midden- en bovenele

ment) met die van een lijnbevestiging (onder- en middenelement). 
+ De enige nabewerkingen die er nodig zijn is het op maat zagen van de extrusieprofie

len en het anodiseren ervan. 
+ Doordat de folie teruggebracht wordt op het dakvlak onstaat er geen rommelig gezicht 

door eventuele plooien in de folie, en zal de folie minder snel en minder hoog 
opwaaien waardoor het klappereffect minder is. 

+ De folie kan niet door het systeem beschadigd worden. 
+ De schroeven worden slechts in één richting belast. 
+ Het systeem garandeert een goede bevestiging die niet met de losse hand is te demon

teren, echter wel met enig hulpgereedschap. 
+ Indien onverhoopt toch een bovenelement mocht losraken betekend dit niet dat het 

gehele dak loskomt, de andere bovenelementen nemen dan zijn functie over. 
+ Een eenvoudig hulpgereedschap zal ervoor zorgen dat de montage ergonomisch 

verantwoord is. 
+ Het systeem is goed gescheiden inzamelbaar (geen composieten) en volledig recycle

baar. 
+ De levensduur van het systeem komt overeen met die van de folie. 
+ Het systeem penetreert de dakbedekking niet en kan geheel van het dak afgehaald 

worden en ergens anders weer bevestigd worden, zonder materiaalverlies. 
+ Doordat de schroef niet in contact komt met aluminium zal hier geen corrosie optreden. 
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+ De windkracht die op het systeem zal inwerken zal de kIemkracht juist doen toenemen 
doordat het samenwerkende midden- en bovenelement zich klem zal drukken tegen het 
onderelement. 

+ Door de lijnbevestiging is de vereiste nauwkeurigheid bij de montage in de orde van 
grootte van enkele centimeters, zowel wat betreft de onderlinge afstand van de 
onderelementen, als de plaatsing van de bovenelementen. Door een goede verdeling 
van de slobgaten is de plaatsing van de schroeven ook niet gebonden aan strenge 
nauwkeurigheidseisen. 

+ De bevestiging is onafhankelijk van het type ondergrond door de toegepaste drukverde
lingsplaat. 

+ Het systeem vergt totaal geen onderhoud. 

Aandachtspunten van het EHCS-1994: 
- Er dient aandacht besteed te worden aan de vermoeiingsbreuk van de folie t.p.v. de 

middenelementen. 
Er dient rekening met de vulcanisatienaden gehouden te worden. 
Er moet nog een kim, rand, wand en trim oplossing bedacht worden. 
Houd rekening met de uitzetting van het onderelement ten opzichte van de schroeven 
(slobgaten). 
Bij het kunststof onderelement dient erop gelet te worden dat bij een temperatuur van 
-20 graden het element niet teveel krimpt ten opzichte van de aluminium bovenelemen
ten. 
Bij de lineairen dient een beëindiging ontworpen te worden. 
Het kunststof onderelement is brandbaar. Dit kan beïnvloedt worden door een brand
vertragend vulmiddel. 
Vanwege de lineairen dient het dakvlak horizontaal recht te zijn. 
Er dient aandacht besteed te worden aan het gedrag van het aluminium bij voortduren
de dynamische belasting (relaxatie van de voorspanning van het middenelement). 

t~ ---------------.------ --_._------------._ .. _-_.---_ .. ----_ ......... ------
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Bijlage A 

Overzicht van ideeën ontwikkeld tijdens de brainstormsessie. 



1) Kabels over het dak spannen zodat de 
folie op het dakvlak gedrukt wordt. 

2) Vloeistofmethode; een goot vullen met 
al dan niet verhardende vloeistof. 

3) Plugmethode; ergens een pin insteken 
zodat dit uitzet en de folie in een ander 
element klemt. 

4) Raamwerk over de folie op het dak 
leggen en aan de zijden bevestigen. 

5) Scharnierprincipe; twee bovenelementen 
die door middel van een pin in het mid
den aan elkaar gekoppeld worden en zo 
de verbinding met het onderelement 
maken. 



6) Hetzelfde principe aIs nummer 5 maar 
dan uitgevoerd met twee pinnen aan de 
zijden. 

7) Sainsburry center idee; stalen delen die 
aan de zijden van het dak: of de begane 
grond bevestigd worden en over het dak 
heen liggen zodat deze de folie op het 
dak drukken. 

8) Stalen veer in een onderelement waar
tussen de folie geklemd wordt. 

9) Ronde schijven die door samendrukken 
ovaal worden zodat ze in een rails ge
schoven kunnen worden en door terug
vering de folie in het onderelement 
drukken. 

10) Alleen een draad over de folie leggen 
en die in een contramal drukken. 



11) Paddestoelen op het dak plaatsen waar~ 
omheen een draad gevlochten wordt. 

12) Jam-pot principe; over de folie wordt 
een deksel geschroefd op een onderele
ment. 

13) Hetzelfde principe als idee nummer 12 
maar dan voor een lijnmethode waarbij 
in het bovendeel iets toegevoegd wordt 
zodat dit naar binnen toe klemt. 

14) Slot-principe; ondersleuf waaroverheen 
de folie komt en waarin een "slotplaat" 
komt die met een sleutel op slot ge
draaid kan worden. 

15) Luxaflex-principe; het bovenelement 
bestaat uit een element dat bestaat uit 
twee staven met daartussen scharnie
rende elementen. Het geheel wordt in 
"opgevouwen" toestand in het onder
element over de folie gebracht en 
vervolgens uitgeklapt door aan één van 
de staven te trekken. 



16) Schuif-principe; over een onderelement 
met afwisselende brede en smalle delen 
wordt een contraelement gebracht dat 
verschoven wordt zodat een breed en 
een smal deel boven elkaar komen. 

17) Klik-principe; in en onderelement 
wordt over de folie twee staven gelegd 
die door middel van een bovenelement 
in het onderelement gefixeerd worden. 

18) Twee elementen in de krachtsrichting 
met behulp van weerhaken in elkaar 
drukken. 

19) Wasknijperprincipe; over een onderele
ment wordt een bovenelement, be
staande uit twee delen en met elkaar 
verbonden door een veer, geplaatst die 
de folie fixeert. 

, 



Bijlage B 

Offerte voor het vervaardigen van het EHCS-1993 in PVC en Polyetheen. 



Goordijk 29,7783 BA Gramsbergen 
Postbus 1, 7783 ZG Gramsbergen 
Telefoon 05246 - 1474 
Telefax 05246 - 1513 

Handelsregister: KvX Zwolle 46894 
BTW-TVA: NLO08322132BOl TU Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 
Vakgroep Productie en Uitvoering 
t.a.v. de heer E.H.A. Heunen 
,Postbus 513, Postvak 8 
5600 MB EINDHOVEN 

Vrijblijvende offerte nr. 94/265 

Gramsbergen, 22 maart 1994 

Geachte heer Heunen, 

Naar aanleiding van uw telefonisch onderhoud met onze heer Kemkes en 
uw fax d.d. 21 maart j.l. ontvangt u hierbij een aanbieding voor het 
kunststof profiel volgens uw schets. 

Het profiel is aangeboden in zowel regeneraat PVC als in HDPE (nieuw 
materiaal en regeneraat). Wij hebben technische gegevens van zowel 
PVC als HDPE bijgevoegd. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen 
met ondergetekende. 

Wij bieden u aan: 

PRODUKT: 

MATERIAAL: 

KLEUR: 

AFKORTLENGTE: 
AFNAMEHOEVEELHEID: 
AFNAME PER KEER: 

EHCS-1993 Onderelement voor mechanische 
bevestiging van dakbedekking 

1. hard PVC regeneraat 
2. HDPE 
3. HDPE regeneraat 
ad 1. grijs, variërend van lichtgrijs tot 

donkergrijs 
ad 2. zwart (ook andere kleuren mogelijk, 

eventueel tegen meerprijs) 
ad 3. grijs, variërend van lichtgrijs tot 

donkergrijs 
1000 - 1500 mmo 
20.000 meter per jaar 
minimaal 2.500 meter 
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Vrijblijvende offerte nr. 94/265 
TU Eindhoven, 22 maart 1994 

EBIJS EER HE:TER: 

GEREEDSCHAPSKOSTEN: 

EXTRA BE:WERKINGEN: 

LEVERTIJD GEREEDSCHAP: 
LEVERTIJD PROFIELEN: 
VE:RPAKKING: 

ad 1- hard PVC regeneraat 
afnamehoeveelheid 2.500 meter · f 1,18 · afnamehoeveelheid 5.000 meter f 0,96 
afnamehoeveelheid 10.000 meter of meer: f 0,82 

ad 2. HOPE nieuw materiaal 
afnamehoeveelheid 2.500 meter · f 1,98 · afnamehoeveelheid 5.000 meter · f 1,72 · afnamehoeveelheid 10.000 meter of meer: f 1,56 

ad 3. HDPE regeneraat 
afnamehoeveelheid 2.500 meter · f 1,29 · afnamehoeveelheid 5.000 meter f 1,02 
afnamehoeveelheid 10.000 meter of meer: f 0,86 

Uw aandeel in de gereedschapskosten bedraagt 
f 9450,-, waarvan de helft te voldoen bij 
opdrachtsdatum. Het resterende gedeelte 
wordt bij goedkeuring van het uitvalsmonster 
berekend. 
iedere 200 mmo wordt een gat geboord met een 
diameter van 10 mmo Hiervoor wordt geen meer
prijs ,berekend. Hartafstanden dienen nader te 
worden opgegeven. 
8 à 10 werkweken 
2 à 3 weken 
20 stuks per bundel 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW franko Eindhoven. 

Wij verwachten binnenkort uw reaktie op deze offerte te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

.S\ma; Kunst~toffen 
W .. F •. Wesse.d1:nk 
'vJ~ 

,~.:r(-
, 

B.V. 

Bijlage: technische gegevens 
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