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Inleiding 

Voorveel :mensen die besluiten aan .de THE bouw
kunde te gaan studeren, is het onduidelijk wat 
de bouwkundestudie inhoudt. Nog vager is het 

. . voor hen hoe hun voorkeur voor de verschillen
de' bouwkunderichtingen zich zal ontwikkelen en 
op welk onderwer:p ze uiteindelijk zullen afstu-
deren. · 
Deze onduidelijkheid komt niet alleen voort uit 
de onbekendheid met de bouwkundeetudie maar ·: 
wordt ook nog eens onderstree:pt door het karakter 
van de studie zelf. Wie kan immBrs de grenzen 

-- aangeven van het gebied waarbinnen zich de bouw
kunde beweegt; wie kan beslissen of een projekt 
.wel of niet bouwkundig genoemd mag worden? 
De bouwkdndestudent zal daarom de gelegenheid 
moeten hebben om te onderzoeken wat voor hem 
de bouw}{linde is en welk onderdeel van de bouw~ 
kunde hij verder wil uitdiepen • 

. ~ij dat onderzoek zal hij over de zeer vage gren
zen van het bouwkundegebied heen moeten kijken 
om een zo duidelijk mogelijk inzicht te krijgen 
waarmee het bou~en de omgeving, en de · omgeving 
het bouwen beinvloedt. 

Juist omdat de bouwkunde zo direkt te maken heeft 
met de relatie tussen de mens en zijn omgeving 
mag de bouwkunde nooit losgeko:ppeld worden van 
alles Vlat met dez·e relatie te ma.ken heeft. 
De bouwkundestudie is daarom tevens een zoeken 
naar een houding in de relatie tussen de mens 
en zi.j n omgeving en het kan niet anders dan da t 
de houding t.o.v. deze relatie uit het afstudeer
projekt blijkt hoewel de studiemogelijkheden . 
en de beschikbare tijd aan deze houding hun be
perkingen opleggen. 

Uit het a.fstudeeronderwerp "golfkarton als bouw
materiaal voor een tijdelijk onderdak 11 . Jr.an mijn 
houding t.o.v. de relatie tussen de mens en zijn 
omgeving niet direkt afgeleid worden door de 
~sessies die aan het afstudeeronderwerp gedaan 
zijn t.g.v. de beschikbare tijd maar vooral de 
onbekendheid met het materiaal golfkarton,waar
door n!et alle belangrijke onderdelen van het 
onderzoek naar de gebruiksmogelij kheden van ··.-..' 
golfkarton ala bouwmateriaal behandeld zijn • 

. .. · ... ·" 
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Het idee om een onderzoek te doen naar~de gebruiks
mogelijkheden van het materiaal golfkarton in de 
bouw, is ontstaan tijdens het zoeken naar een 
goedkoop en "miljeuvriendelijk" bouwmateriaal · 
voor de bouw van een 11 miljeud6rp 11 {vgl. De Klei-
ne Aarde). · 
De eerste kennismaking met het materiaal golf- · 
karton wekt de verwachting dat het goedkoop is, 
de produktie ervan weinig vervuiling veroorzaakt . 
en weinig energie vereist, gerecycled kan worden· 
en in de praktijk ook gerecycled wordt, en tevens 
ale bouwmateriaal dienst kan doen 1 zowel voor 
isolatie-doeleinden ale voor invul- en konstruk
tie -doele inden. 
Om alle verwachtingen aangaande de gebruiksmo
gclijkheden van golfkarton als bouwmateriaal 
te onderzoeken, is de afstudeerperiode te kort. 
Het onderzoek naar ~ miljeutechniese aspekten 
is blijven liggen. . 
De bestudering van de produktietechniek van het 
ma.teriaal golfkarton heeft de verwachtingen bier
over echter wel versterkt. 
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Hoofdstuk 1 
· het toepassingsgebied van golfkarton 

In 1856 werd door E.C.Healey en E.E.Allen patent 
aangevraagd op het gebruik van gegolfd papier 
als zweetband in hoeden. · 
In 1871 vroeg A.L.Jones patent aan op het gebruik 
van gegolfd papier voor verpakkingsdoeleinden. 
O.Long kreeg in 1874 patent op het gebruik van 
golfkarton als verpakkingsmateriaal. 

·- --·Sindsdien is golfkarton niet meer ui t de . verpak
kingswereld weg te denken. 
In de laatste jaren wordt golfkarton steeds meer 
ala bouwmateriaal ontdekt. -Zijn lagenstruktuur 
verleent het golfkarton mechaniese eigenschappen ·· 
die het mogelijk maken golfkarton als konstruk• 
tief element in een bouwwerk te gebruiken. 
De verschillende projekten die ih golfkarton 
zijn uitgevoerd,tonen dit aan. 
Omdat golfkarton nog steeds de naam heeft aileen 

- maar verpakkingsnateriaal te zijn , en zeer wein.ig 
mechaniese en fiesiese eigenschappen van golf· 

--·karton bekend zijn, is het moeilijk golfkarton 
als bouwmateriaal te aksepteren. 
Er zullen nog vele .eksperimenten gedaan moeten 
worden en nog vele onderzoeken gepleegd, voordat 
het toepassingsgebied van golfkarton binnen de 
bouVIwereld duidelijk afgebakend is .• 

De volgende voorbeelden zijn een willekeurige 
greep uit de projekten waarbij golfkarton niet 
als verpakkingsmateriaal . wordt toegepaat • 

.,. 
--··-- . '-"""--
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Golfkartonnen kindermeubi-
1air. 
Ontworpen en uitgevoerd door 
Read -Corrugated Cases ltd. 

Golfkartonnen tentoonatellings
ruimte. 
Ontworpen door D.G.E:mmerich. 



- 7-

.. 
0 

:; 

~ . .. 
< 

Golfkartonnen donkere kamer 
ontworpen en uitgevoerd 
door P.Rohlfs. 

Golfkartonnen vouwkonstruktie 
ontworpen door Collin . 
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noodwoning. Golfkartonnen 

Na 25 jaar nog steeds in gebruik. 
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"pavilions in the 
Ontworpen door Keith Critchlow 
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:Bij een oppervlakkige kenrils::naking net het mate .. 
riaal golfkarton komen enkele verwachtingen op 
over het materiaal inmiljeutechnies en bouwkun..; 
dig opzicht. 
Ten eerste ontstaat de verwachting dat golfkar
ton een miljeuvriendelijk materiaal is; d.w.z. 
bij ·de produktie van papier en golfkarton komen 
geen miljeuvervuilende stoffen vrij; de produk
t _ie vraagt niet veel energie en heeft een geslo
ten waterhuishouding; een deel van de grondstof
fen bestaat uit gebruikt materiaal - en golfkar
ton kan zelf ook weer als grondstof voor nieu-
we produktie dienen; wanneer golfkarton niet ge
recycled wordt~ wordt het in ~ de natuurlijke kring• 

· loop opgf:momen. 
Ten- tweede lijkt golfkarton mechaniese en fie
siese eigenschappen te bezitten waardoor· de ver
wachting gewekt wordt dat het ala -bouwmateriaal · 
gebruikt kan worden bv. ala isolatiemateriaal, 
als materiaal voor inbouwpakketten of zelfs als 
konstruktief materiaal. 
Tenslotte lijkt golfkarton gemakkelijk te bewer
ken, wat zou kunnen -betekenen dat het gebruik 
van golfkarton goedkoop is in vergeli.j king met 
bv. hout, ook al omdat het materiaal golfkarton 
zelf niet duur lijkt. 

In de afstudeerperiode· zijn enkele van bovenge
noemde ~erwaohtingen nader onderzocht. 
Allereerst is een uitgebreide studie gemaakt 
van het produktieproses: het maken van papier, 
de golfkartonproduktie, _de bewerkingsmogelijk
heden van golfkarton en de vervaardiging van 
de voor deze drie prosessen benodigde machines. 
Een verslag hiervan is in bijlage I te vinden. 
Vervolgens zijn de gegevens die over het rnateri
aal golfkarton bekend zijn, geinventariseerd. 
Uiteraard zijn. de materiaalgegevens gebaseerd 
op :··het gebruik van golfkarton als verpakkings
materiaal. Voor een bouwkundige toepassing van 
golfkarton moeten veel andere materiaaleigenschap
pen bekend zijn. 

·. Om alle fiesiese en mechaniese eigenschappen 
van golfkarton te bepalen, is de voor het afstu- . 
deren beschikbare tijd te kort• Omdat het vocht
gehalte van golfkarton alle andere materiaalei
genschappen beinvloedt, - is de keus gevallen op 
de bepaling van materiaaleigenschappen die di
rekt met dit vochtgehalte te .maken hebben. 

. .· 
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Allereerst is het vochtgehalte zelf van golfkarton 
bij heersende relatieve vochtigheden belangrijk. 
Een direkt gevolg van het vochtgehalte is de 
uitzetting van .het materiaal. 
Bij het gebruik van golfkarton als bouwmateriaal 
is het belangrijk te weten of in een konstruktie 
waarin golfkarton verwerkt is kondensatie optreedt, 
en zo ja, op welke plaats in de konstruktie. 
Om dit na te gaan moeten damp- en warmteweerstand 
van golfkarton bekend zijn. 
In hoDfdstuk 3 zijn de resultaten van ~ovengenoem
de onderzoeken vermeld. In bijlage II wordt uit
voerig ingegaan op de onderzoeken. 

Als afronding van het projekt is een tijdelijk 
bouwsel ontworpen dat de naam "wisselwoning" 
heeft gekregen. De wanden, het dak en de dragen
de konstruktie bestaan uit golfkartonnen platen. 
De verwachte levenaduur ervan is 5 jaar. 
Nadat ·de golfkartonnen onderdelen door. slij tage 
onbruikbaar geworden zijn. kunnen ze gerecycled 
worden. Een statiegeldsieeteem zal dit proses 
bevorderen. 
In hoofdstuk 4 wordt dit ontwerp uitvoerig be
handeld. 

·' 
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3.1 bekende .ma.teriaaleigenschappen 

.Aa.ngezien golfkarton · tot nu toe bijna alleen 
ala verpakkingsma.teriaal 'Rordt · toegepast, zij n 
alleen de materiaalgegevens bekend die voor deze 
toepassing noodzakelijk zijn. 
Veelal wordt een kant-en-klaar .produkt op zijn 
bruikbaarheid getest; de ontwerper van verpakkin
gen maakt meer gebruik van zijn ervaring dan 
van techniese gegevens over golfkarton. 

De eisen die aan golfkartonals verpakkingsma-
· ·teriaal gesteld worden, zijn voor het eerst be

schreven i~ 11Rule 41 11 van de Uniform Freight 
Classification of the Railroads. Deze eisen zijn 
nog steeds maatgevend voor golfkartonnen verpak
kingen en dienen als basis voor andere eiaenpak
ketten zoals de · "National Motor Freight Classi
fication" en de Amerika.anse "PPP-B~636 Federal 
Specification, .Box, Fibreboard". 

De testen die op papier, golfkarton en golfkarton• 
---- nen verpakkingen gedaan 'worden om te kontroleren . 

of ze aan de eisen voldoen, worden ontwikkeld 
en beschreven door de "Technical Association 
of Pulp and Paper Industry (TAPPI)" ·"American . 
Society for Testing Materials (ASTM~", het 11 In- · 
etitute of Paper Chemistry (IPC)" en het "Pack-

. aging Ins .. titute (PI) 11 • 

Hie ronder volgt een opsomming van de meest gang
bare te sten. 
-De bursting- of Uullentest 'geeft de kracht 

die nodig is om door een golfkartonplaat heen 
te drukken. 

- De beach- of puncturetest geeft de arbeid die 
nodig is om door een golfkartonplaat heen te 
drukken; · deze test is vergelijkbaar met de 
Mullentest. · 

-De flat-crushtest geeft de krach~die nodig 
is om een golflaag plat te drukken • 

.. De short-columntest geeft de kantstui~aarde. 
De ply-seps.rationtest zegt iets over de water
vastheid _van de verlijmingen i~ golfkarton. 

Voor de verschillende golfkartonsoorten die voor 
verpakkingsdoeleinden gebruikt worden, zijn mi
nimum waarden gesteld aan de resultaten van bo
vengenoemde testen. 

I· 

t,. I 
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Kant-en-klare verpakkingen worden op hun degelijk
heid beproefd met o.a. val-, vibratie- en kom-
pre saiete ste n. 

3.2 bepaling van onbekende materiaaleigenschappen 

Voor een bouwkundig gebruik van het materiaal 
golfkarton zijn meer gegevens nodig dan die tot 
nu toe bekend zijn. 
In de eerste plaata zijn de mechaniese eigenschap
pen van golfkarton belangrijk vooral als het golf
karton als een konstruktief element wordt gebruikt. 
Daarnaast zijn de fiesieae · eigenschappen van be
lang. 
Omdat het vochtgehalte van golfkarton alle andere 
materiaaleigenschappen beinvloedt, is het vocht
gedrag van golfkarton als onderwerp van onder
zoek gekozen. 

Allereerat is het vochtgehalte zelf bekeken. 
Eigenlijk houdt d.it een drooggewichtsbepaling 
in • . Het drooggewicht -het gewicht van golfkar
ton bij een relatieve vochtigheid van 0%- is 
belangri.jk omdat in vergelijking hiermee bij 
iedere . relatieve vochtigheid het vochtgehalte 
bepaald kan worden en omdat het drooggewicht 
een uitgangspunt is voor andere proeven. 
In de tabel op blz .t4 is van de 7 soorten beproefd 
golfkarton het vochtgehalte bij een relatieve 
vochtigheid van 60% en een temperatuur van 25 
graden celsius aangegeven iri gewichtsprosenten 
t.o.v. het gewicht van golfkarton bij een rela-
tieve vochtigheid van 6q%. · 

De uitzetting van golfkarton ten gevolge van de 
relatieve vochtigheid van de omgeving is een 
direkt gevolg van het vochtgehalte. 
In de drie richtingen is de uitzetting verschil-
lend deels door de aaiemetrieee op/bouw van de 
lagenstruktuur van golfkarton en deels door de 
vezelrichting in de papiersoorten waaruit golf
karton is opgebouwd. 
Bij relatieve vochtigheden hoger dan ?~ is 
de uitzetting niet meer te meten omdat dan het · 
golfkarton zo verzwakt is dat er te grote onnauw
keurigheden bij de meting optreden. 
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Over de kromtrekking valt weinig te zeggen; de 
stand van het karton heeft invloed op de krom
trekking. Tijdens de proeven is hier geen reke
ning mee gehouden. 

De uitzetting bij een relatieve vochtigheid van 
'Jff/o t.o.v. een relatieve vochtigheid van 0% is 
in prosenten aangegeven in de tabel op blz. lzt • 

·. In ·het voorgaande is al vermeld dat de sterkte
eigenschappen van golfkarton afhankelijk zijn 
van de hoeveelheid water en waterdamp dat in 
golfkarton aan wezig is. 
Bij een toenemende hoeveelheid water en water
damp nemen de sterkteeigenschappen van golfkarton 
af. Vooral de aanwezigheid van water heeft een 
-nadelige invloed op de sterkte van het materiaal 
golfkarton. Het is daarom van het grootste belang 

- -dat vochtindringing van buiten af en het optre
den van kondensatie voorkomen wordt. ' 
Een verf- of coatinglaag kan verhinderen dat 
water van buiten af in het golfkarton dringt. 
Of wel of geen kondensatie optreedt, kunnen we 
berekenen ale de damp- en warmteweeratand van 
het golfkarton bekend zijn. 
De gegevens hierover zijn eveneens in de tabel 
.op blz. 14 te vinden. 

. -- ---·-------- ~----------

I 
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Hoofdstuk 4 · 
het ontwerp van een go1fkartonnen wisse1woning 

4.1 in1eiding 

Ala a.fronding van het projekt is een wisselwoning 
ontworpen die gebruikt kan worden als woonkeet, 
noodwoning, bouwkeet enz. 

·Het doel van het ontwerp_ is niet de wisselwoning 
zelf maar veel eerder de poging om golfkarton 
als bouwmateriaal te gebruiken. Na.derhand kan 
bekeken worden of het ontwerp geschikt is voor 
een of meerdere van bovengenoemde funkties. 
Er is daarom slechts gedeeltelijk rekening ge
houden met de normen die van overheidswege aan 
-~it soort ·bouW\verken gesteld worden in bv. het 
arbeids-, veiligheids- en woonketenbesluit. 

4.2 de uitgangspunten voor het ontwerp 

Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp 
is de mogeli,jkheid tot realisatie. Di t betekent 

-dat een goede kennis van ·de produktietechniek 
van papier en golfkarton, en van de bestaande 
golfkartonsoorten aanwezig moet zijn zodat de 
·Op ·papier ontworpen details gemaakt kunnen wor-
den en de prijs van de wisselwoning niet door 
produktietechniese moeili.jkheden wordt opgedre
ven. ·ne belangrijkste gegevens van het golfkarton 
die uit de produktietechniek voortkomen zijn 
de maksimale afmetingen van een golfkartonplaat 
(211 em in de golfrichting en 700cm in de rrachi- · 
nerichting) en de minimale afstand va~ de rillijn 

· tot de rand van een golfkartonp1aa t. : -. · : ·· 
Hieronder volgen de andere uitgangspunten voor 
het ontwerp van de wisselwoning. · 
- Ret dak, de wanden en de draagkonstruktie wor

den uit golfkartonplaten samengesteld. 
- De levensduur van de wisselwoning moet minimaal 

5 jaar zijn zodat de wisselwoning zonder ver
vanging van onderdelen de maksimale tijd waarin 
een woonkeet volgens het woonketenbesluit ge
handhaafd mag blijven nl. 5 jaar,kan blijven 
bestaan. 
Vooral bij de keuze van coating en verf moet 
met een levensduur van minimaal 5 jaar reke
ning gehouden worden •. 
Wat de levensduur van het hele ontwerp betreftl 
kan alleen maar een schatting gemaakt worden • 

. • . ~-
.. 

. . 
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De we~kelijke levensduur kan vastgesteld wor
den nadat een prototiep gebouwd en -gebruikt 
is. · 

- Nadat de golfkartonnen onderdelen versleten 
zijn, moeten ze gerecycled kunnen worden; dit 
betekent dat een ev~tuele toevoeging aan het 
golfkarton of een samenstelling met andere 
materialen de recycling van het golfkarton niet 
onmogeli.ik mogen :rraken. 

- De wisselwoning meet zonder de onderdelen er
van te beschadigen gedemonteerd kunnen worden 

. zoda t ze :weer opnieuw opgebouwd kan worden. 
uit dezelfde onderdelen, . 

- Aangezien de warmte- en dampwe.erstand bekend 
is, moeten zo mogelijk kondensatieproblemen 
opgelost worden en een redelijke warmte-iso
latie bereikt worden. Zie hiervoor paragraaf 
4.5.1 en 4.5.2. 

- De wisselwoning meet bestaan uit ee~~eden 
die geschakeld kunnen worden zodat ruimtes 
van verschillende afmetingen kunnen ontstaan 
en uitbreidingen plaats kunnen vinden. 

4,3 keuze van de golfkartonsoort 

Golfkartonsoorten verechillen onderling in hun · 
papierlagen-opbouw, de kwaliteit van de gebruik
te papiersoorten en de verlijming van de papier-
lagen. . . . 

·Bij de keuze van de golfkartonsoort voor het 
antwerp van de wisselwoning is van de volgende 
eisen uitgegaan: · 
- de papierlagen waaruit het golfkarton is op

gebouwd, rooeten onderling watervaet verlijmd 
zijn zodat, wanneer er tech water in het golf
karton dringt, de lagenstruktuur behouden blijft 
en het karton na .droging weer zijn oorspron-
kelijke sterkte bereikt; · 

- omdat golfkarton een goede 11 schijnbare 11 warmte
geleidin(Sskoeffic ient heeft . (zie blz. II-20 
en II-21}, gaat de voorkeur uit naar een golf• 
ka.rtonaoort rnet het maksima.le aantal van drie 
golflagen zodat de hoeveelheid eketra isolatie-

. ma.teriaal zo klein mogeli.jk gehouden kan wor
den; - . . 

·! 

.,. 
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De keuze is gevallen op de golfkartonsoort TW 1100 
van Tri-Wall, een 3-lagige watervast verlijmde 

- ··- g-olfkartonsoort ,met een plaatdikte van 14 rom. 
Zie voor de lagenstruktuur blz. II-4. 

4.4 de vorm van de wisselwoning 

D~ vorm die de wisselwoning krijgt, wordt ener-
__ ..z.i.jds--bepaald door de uitgangspunten -bij het- {)nt

werp zeals schakelbaarheid en de mogelijkheid 
tot demontage van de wisselwoning, en anderzijds 
d.oor produktietechniese faktoren en roateriaal
eigenschappen. Hoewel de "schijnbare" warn:tege
leidingsko~ffici~nt van TW 1100 goed is, is door 
de geringe dikte van een plaat TWllOO de warmte
_weerstand niet groot genoeg om met een plaat 
een goede warmte-isolatie te bereiken . (zie pa-
ragraa.f 4. 5 .1) • . 
De wanden en daken moe ten derr..a.lve ui t meerdere 
platen golfkarton of met warmte-isolerende la-
gen van ander materiaal samengesteld worden. 
Een sareengestelde plaat kan niet meer worden 
vervormd in tegenstelling tot een enkele plaat. 
Vormen als domes en vouwkonstrukties waarin veel 
vouwlijnen voorkomen zijn ongeschikt om uit golf
kartonnen panelen te worden samengesteld omdat bij 
deze vormen op iedere vouwlijn de panelen met 
elkaar verbonden moeten worden en · veel verbin
dingen ontstaan omdat deze vormen uit veel vlak
ken bestaan. Omdat de wisselwoning demontabel moet 
zijn, mogen alleen "droge" verbindingsreiddelen 
·gebruikt worden. De waterdichtheid van de naden 
tussen de panelen eist hierdoor 'ekstra voorzienin
gen. Door de kruip van het ma.teriaal golfkarton 
die uit eerder uitgevoerde projekten aan/Zienlijk 
blijkt te zijn {zie Survival Scrapbook 4, Paper 
Houses blz. 71) is iedere verbinding een risik~ 
wat lekkage betreft. Vandaar dat een vorm met 
weinig verbindingen de voorkeur heeft. 
Bij het ontwerp van een golfkartonnen wisselwo
ning moet dus gestreefd worden naar zo weinig 
mogelijk verbindingen, dus naar zo groot mogelij-

"ke panelen en zo weinig mogelijk verloren ruimte 
binnen de 'Wisselwoning. 

·~ .. 
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De golfkartonnen onderdelen worden uit rechthoe
kige ·platen van maksimaal 211 bij 700 em gesne
den. Het is zaak dat bij bet snijden weinig of 
feen Eateriaalverlies optreedt. Wanneer de grootst 
mogelijke panelen worden samengesteld-, moeten 
deze de rechthoekige vorm benaderen om de hoe-

_veelheid afval gering te houden. 
De konventionele bouwkeet heeft een vorm die 
aan de bovengenoemde punten voldoet. Daarom wordt 
voor de wisselwoningeen vorm gekozendie lijkt 
op de vorm van de konventionele bouwkeet. 

4.5 na teriaaleamens.telling van .de panelen 

4.5.1 warmte-isolatie 

Er is gesteld dat de panelen een redelijk goe
de warmte-isolatie moeten hebben. Deze warmte
isolatie wordt uitgedrukt in de warmteweerstand 
R, of de K-waarde 1/R van het paneel. 
De warmtev1eerstand van de · golfkartonsoort TW 1100 
bedraagt 0.17 m2s°C/J of 0.20 m2h°C/kcal; · 
de K-waarde is 5 kcal/m2h°C. 
De K-waarde van een twee maal halfsteens spouw
rnuur is ongeveer 1.3. 
Deze K-waarde wordt a1s de minima1e iso1atiewaar
de geste1d waaraan de pane1en moeten voldoen. 
Als een paneel enkel uit golfkarton platen wordt 
samengeste1d, moeten vier lagen TW 1100 \Vater-

·vast aan elkaar verlijmd worden om een K-waar
de van 1·.3 te halen. Dit is een dure en vooral 
bewerkelijke op1ossing. De prijs van 1 m2 zal 
aan rna. teriaa.lkosten ongeveer f23.- bedragen. 
Een betere oplossing is de toepassing van een 
luchtspouw die eventuee1 met een warmte-isole
rend :rna.teriaa1 wordt opgevu1d. 
Een paneel samengesteld uit twee platen TW 1100 
met daartussen een 25 mm dikke polystyreenplaat 
heeft een K-waarde van 0.8 en kost ongeveer 
fl5.-/m2. Wanneer ·we echter een polystyreenplaat 
tussen de golfkartonplaten inplakken, is de poly
styreenplaat verloren wanneer het golfkarton 
versleten is en het go1fkarton kan niet meer gere
cycled worden. Deze op1ossing voldoet niet aan 
de ui tgangspunten. · 
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Tussen twee platen golfkarton kan een luchtspouw 
gehandhaafd bli.jven en de twee platen kunnen op 
afstand gebouden worden door recyclebaar materi
aal. In dit geval is de K-waarde 1.2. 
De afstand tussen twee golfkartonplaten kan be
waard blijven door tussen de twee platen een 
paierenboningraat,....struktuur te lijmen. De prijs · 
van bet paneel is in dit geval ongeveer fl2.
per vierkante meter. 
De .papieren boningraat geeft aan bet paneel te
vens een grote stijfbeid en verhindert kromtrek-

-- ---k.eJh Ret -paneel kan nu ·in -zij-n--geheel gerecycled 
worden. 
Hoewel de warmte-isolatie van het _paneel in bet 
laatste geval aan de lage kant is, wordt om ge
noemde redenen voor deze paneelsamenstelling toch 
gekozen. 

- 4. 5 ti"2 konde nsa tie 

Kondensatie in · het golfkarton heeft een achter-
----ui tgang van de sterktee igenschappen van bet golf

karton tot gevolg; na droging ecbter keert de 
sterkte weer terug mite de papierlagen watervast 
met elkeer verlijmd zijn zodat de lagenstruktuur 
bij nat-worden niet verloren gaat. 
Wanneer echter kondensatie optreedt in de honing
raatstruktuur waarvan de papiervezels niet water
vast met elkaar verbonden zijn, valt deze uit 
elkaar en zijn de sterkteeigenschappen die door 
de honingraat aan het paneel ~arden gegeven, 
voorgoed verloren. Het is due van het grootste 
belang dat bet optreden van kondensatie in de 
papieren honingraatstruktuur voorkomen wordt. 

Uit afbeelding 1 op de volgende bladzijde blijkt 
dat zowel in bet golfkarton als in de boningraat 
in bepaalde gevallen kondensatie kan optreden 
wanneer we geen aparte voorzieningen treffen . 
tegen bet optreden van kondensatie. 
Kondensatie kan vermeden worden door bet aanbren
gen van een dampre~mende laag aan de warme kant 
van het paneel, dus aan de binnenkant van de 
wisselwoning. 

; 

l
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Wanneer de dampreii'.IIlende laag op de buitenkant 
van het paneel, aan de binnenkant van de wissel
woning, wordt opgebracht, kan de dampremmende 
laag gemakkelijk beschadigd worden zodat toch 
plaatselijk kondeneatie in de honingraat kan 
optreden. Omdat de honingraat het water sterk 
opzuigt,wordt een groot deel van de honingraat
struktuur vernietigd. 
Beter is het de damprernmende. laag aan te brengen 
aan de binnenkant van het paneel tussen de ho
ningraat en de golfkartonplaat aan de binnenkant 
~van de wisselwoning. 
Een dampdichte folie lijkt hiervoor het meest 

.. .. geschikte middel. De folie moet watervast aan 
zowel de honingraat a.ls aan de golfkartonplaat 
verlijmd worden; hierdoor gaat de folie bij het 
recyclen van het paneel verloren • . 
Omdat de honingraat toch aan de golfkartonpla
ten verlijmd moet worden, kan voor de verlijming 
aan de warme kant van het paneel een dampremmende 

___ lijm worden toegepast. Aan de koude kant moet 
echter een niet-dampdichte verlijming worden toe
gepast omdat het paneel wel moet kunnen ademen. 
De 2-komponentenlijm DG-20 op polyurethaanbasis 
(Sikkens) is een watervaste dampremmende lijm. · 
De dampweerstand R van DG-20 is 13.43 • 109 ~e. 
De 2-komponentenlijm UF-3 op ureumformaldehyde
baeis is een watervaste niet-dampremmende li.im 
(Sikkens) met een dampweerstand van 0.14 • 109 m/s. 
In afbeelding 2 op de vorige bladzijde is het 
dampspanningsverloop bij een bepaalde situatie 
aangegeven in een paneel waarin de bovengenoem
de lijmsoorten toegepast zijn. In de golfkarton
plaat aan de binnenkant van de wisselwoning kan 
in bepaalde gevallen nog steeds volgens de tekening 
kondensatie optreden; in de honingraat niet meer. 
Of . er in de praktijk kondeneatie op zal treden, 
moet . wederom aan de hand van een prototiep vast
gesteld worden. 
Voor de bepaling van de dampweerstand van de lijm- · 
lagen zijn proefstukken gebruikt die bestreken 
waren met 350 gr/m2 lijm. Bij de samenstelling 
van het paneel wordt een lijmlaag van 200 grJm2 
gebruikt. De darnpweerstand van de lijmlagen is 
in de praktijk due lager. 

. ~- . 
... 
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4.5.3 vochtindringing van buiten af 

Naast de aanwezigheid van vocht in het paneel 
ten gevo1ge van kondensatie kan er ook vocht 

·. van buitenaf in het panee1 binnendringen. Om 
deze1fde reden als waarom het optreden van kon· 
denaatie vermeden moet worden, dient ook het bin
nendringen van vocht in het paneel voorkomen te 
worden. De twee buitenste papier1agen van TW 1100 
bestaan uit 440 gr importkraft. Deze 1agen zijn 
tijdens de papierproduktie zo dicht gewa1st 
dat ze waterdicht zijn. Door weersinv1oeden za1 
na ver1oop van tijd het opperv1ak van de buiten
ste 1aag verruwen .waardoor deze 1agen hun water
dichtheid ver1iezen. 
Daarom meet het panee1 we1 tegen van buitenaf 
indringend vocht beschermd .worden. 
Dit kan gebeuren door het panee1 met waterdichte 
verf te beschi1deren. 
De 1evenaduur van de gebruikte verf op het golf· 
karton meet tenminste vijf jaar bedragen (zie 
paragraaf 4.2). 
Ook mag . de te gebruiken verf het recyc1en van 
het panee1 ·niet onmoge1ijk maken. 
Door Sikkens zijn op golfkarton een aanta1 verf
siestemen beproefd. Van de geschikt bevonden 
verven is a1fatex IQ de goedkoopste fl.50/m2, 
en is daarom gekozen. · . _ 
Deze verf is niet dampdicht zodat het panee1 
kan ademen. 

De binnenste papier1agen van TW 1100 zijn poreus, 
voora1 de go1f1agen, zodat ze bij kontakt met wa
ter dit ·sterk opzuigen. De kopse kanten van de 
go1fkartonp1aten dienen daarom dichtgemaakt te 
worden. De simpelste en goedkoopste manier om 
dit te doen, is het afp1akken van de kopse kanten 
van de go1fkartonp1aten met een tape op papier
basis versterkt met tekstie1vezels. Deze tape 
kan met het panee1 gerecyc1ed,~orden. Cmdat deze 
papiertape niet waterdicht is, wordt ze eveneens 
met alfatex IQ overgeverfd. 

. . . 
·.·.~ .. ·_:" _:,.~ 
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4.5.4 brandwerendheid van de panelen 

Golfkarton is zeer brandbaar. 
Wanneer een plaat golfkarton onder een hoek van 
45 graden op 8 em van een brandende bunzenbran
der wordt gehouden, brandt het golfkarton binnen 
10 sekonden. 
Er zijn manieren om het golfkarton onbrandbaar 
te maken door impregnaties met bv. ammoniumzou
ten maar deze middelen zijn oplosbaar in water 
en worden bij hoge relatieve vochtigheden uit-
gespoeld. · 
Door brandremmende verf op het golfkarton aan 
te brengen . b~gint het karton wanneer het met 
vuur in aanraking is, pas na enkele minuten te 
branden, maar wanneer het golfkarton eenmaal 
brandt, is het · vuur moeilijk te doven omdat het · 
vuur zich in de golflagen uitbreidt. 
De mogelijke oorzaken van brand zoals open vuur 
van kachels en koogelegenheden horen vermeden 
of goed afgeschermd. te worden.· Ook mag wari!lte- · 
straling op het golfkarton waardoor het golfkarton 
zijn ontbrandingstemperatuur van 225 graden cel-
sius bereikt, niet voorkomen. 
Ala in de wisselwoning eenmaal branQ is uitgebro
ken, breidt het vuur zich zeer snel uit en zal 
in de meeste geva.ilen niet meer te blussen zijn. 
Daarom moeten er goede mogelijkheden zijn om bij 
brand ongedeerd uit de wisselwoning te komen. 
In een schakeling van twee of meer eenheden die
nen tenminste twee obstakelvrije deuren te zijn. 
Bij een schakeling van 4 of meer eenheden moe-

· ten per schakeling de vluchtvregen sarnen met de 
brandwee·r bekeken worden. 

4.6 konstruktieprinsiep 

Golfkarton heeft de eigenschap dat het . in de 
golfrichting een grotere stijfheid heeft dan 
in de machinerichting. Het konstrueren in golf-

. ka.rton . is gebas.eerd op deze e igenschap. 
In paragraaf 4.4 is de vorm van de wisselwoning 
besproken. Het dak wordt hellend uitgevoerd om 
het regenwa.ter snel af te voeren (zie paragraaf 
4. 7 .1) • . 
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De wanden staan 1oodrecht op de .grand. 
In paragraaf 4.5 is de samenste11ing van de wand
en dakpanelen besehreven. 
Over de sterkte van de pane1en va1t weinig te 
zeggen omdat hiernaar geen · onderzoek gedaan is. 
Een panee1 kan versterkt worden door de randen 
ervan om te vouwen. Dit moet dan we1 tijdens 
de eamenste11ing van de panelen gebeuren want 
na de earr~nste11ing kan het panee1 niet meer 
vervormd worden. 
De door het vouwen ontstane randen van de pane1en 
kunnen dienst doen a.1s bevestigingsranden tussen 
de panelen onder1ing. De beveetiging kan dan 
d.m.v. boutverbindingen tot stand gebraeht wor
den. 
Wanneer nu de vouwranden van de dakpanelen in 
~e vouwranden van de wandpanelen kunnen doorlo
pen, vormen de omgevouwen randen als het ware 
een skeletkonstruktie. De vlakke stukken van 
de panelen kunnen dan invulelementen genoemd wor
den. 

· De omgevouwen randen worden in het vervo1g ribben 
genoemd. 
Deze verstevigen de wand- en dakpanelen, vormen 
de draagkonstruktie en worden gebruikt om de 
panelen met e1kaar te verbinden. 

4.7 de deta111ering van de wisse1woning 

De wisselwoning bestaat uit een sehakeling van 
eenheden waarvan de afmetingen bepaald worden 
door de dakvorm en de maksima1e afmetingen van 
de go1fkartonplaat; 211 em in de go1friehting 
en ,700 em in de maehineriehting. 

4.7.1 bet da.k 

Omdat de sterkte van de dakpane1eri erg afhanke-
1ijk is van het in het paneel aanwezige voeht, 
meet indringing van voeht in de panelen voorkomen 
worden. Hoewe1 de pane1en tege n voehtindringing .· 

/ · 
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door een verflaag beschermd zijn1 moet toch het 
regenwater snel van het dak afgevoerd worden 
en mag er zeker geen water op het dak blijven .:, 
staan omdat dan de kans bestaat dat de verflaag 
door rotting en schimmel aangetast wordt en het 
paneel wordt beschadigd. 
Daarom worden zowel de dakpanelen als de verbin
dingslijnen van de dakpanelen hellend uitgevoerd. 

· Omd.at de . eenheden schakelbaar moe ten zij n, heeft 
bet dak een puntvorm. Om te voorkomen dat de ver

--- bindingslij nen van de eenheden ·horizontaal lo
pen, zijn de wanden in het midden van de zijden 

. van een eenhe id hager . dan in de hoe ken. 
Ret dak van een eenheid bestaat dus uit vier 
panelen ~ die hun laa.gste punt hebben in de hoe-

. . ken van .de eenheid, boger zijn op het midden 
van de zijden van de eenheid, en hun hoogste 
.punt hebben in het midden van het grondoppervlak 
van de ~eenheid. 

In paragraaf 4.4 .is gesteld dat de dakpanelen 
een rechthoekige vorm moeten benaderen en dat 
de afmetingen van de panelen zo groat zijn als 
de ma.ksimale afmetingen van een golfkartonplaat 
dat toelaten. · 
Dit houdt bij de bovengenoemde dakvorm in dat 
de dakpanelen de krachten niet volgens de golf
richting kunnen afvoeren. De·~olven van de karton
platen lopen irnmers prakties evenwijdig aan een 
zijde van het dakpaneel. 
Wanneer nu de golfrichtingen van de beide golf
kartonplaten waaruit een dakpaneel is samengestel~, 
in dezelfde richting lopen, is de stijfheid van 
een dakpaneel in de machinerichting veel klei
ner dan in de golfrichting. Bij belasting van 
het dak worden de optredende krachten niet val
gens de richting van de grootste stijfheid van 
de dakpanelen afgevoerd, en bestaat de kans ... : t. 
dat de panelen uitknikken of breken. 
Vandaar dat de golkartonplaten waaruit een dak
paneel wordt samengesteld kruislings b~ven elkaar 
komen· te liggen wat hun golfrichting betreft. 
Een dakpaneel dat op deze wijze wordt sareenge-

··· steld, heeft overal dezelfde stijfheid zodat er 
geen voorkeursplaatsen zijri voor breken of uit-
knikken door een belasting. · 

; i 
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Een gevolg van het aldus eamenstellen van de 
dakpanelen is dat de dakpanelen een bijna vier- . 
kante vorm hebben. Een gevolg daarvan ie weer 
dat ook de eenheden een vierkante vorm hebben. 
Wanneer de hoekpunten van het dak· van een eenheid 
gefikseerd zijn, is het dak stabiel. Wanneer 
blijkt dat de wanden of de kolommen die de hoek
punten moeten fikeeren de in het horizontale vlak 
werkende krachten van het dak niet kunnen ver
werken, kunnen de ribben van het dak door kabels 
verbonden worden zodat de krachten door de ka
bele worden opgevangen - (zie tekening 1, drsn C). 
Op het punt waar in een schakeling vier eenheden 
bij elkaar komen, wordt het dak door een kolom 
ondersteund die tevens de funktie van hemelwa
terafvoer kan vervullen. 

dakpaneel 
wandpanee~ 
verbindingslijn 

dak- en wandpanelen bij een schakeling van 
vier eenheden 

... 
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In de tekening op de vorige bladzijde is te zien 
dat in het dak geen horizontale vlakken of ver
bindingslijnen voorkomen err;dat de ribben van 
de dakpanelen doorlopen in de ribben van de wand
panelen. 

- -Wanneer de ribben naar buiten -gevouwen worden, 
moeten ze na montage afgetaped worden of met een 
ander dichtingsmiddel tegen regenwater beschermd. 
De montage van de dakpanelen gebeurt van buiten 
af. Bij schakeling van mecrdere eenheden bete
kent dit dat er mensen op het dak moeten kli~n 
om de boutverbindingen aan te brengen door de rib
ben. Hierdoor is beschadiging -van de -verflaag 
op de dakpanelen niet te voorkomen. Omdat met 
de ribben ook de boutverbindingen aan de buiten
kant van de wisselwoningaangebracht zijn, moe
ten ook de gaten in de ribben tegen indringend 
hemelwater beschermd worden. 
Op de vouwlijnen van de golfkartonplaten ontstaan 
holtes waarin het water kan blijven staan en 
rotting kan veroorzaken~ ---· 
Door de ribben naar binnen te vouwen worden de 
panelen van binnen uit aan elkaar bevestigd en 
hoeven geen speciale voorzieningen getroffen te 
worden om de boutgaten en de kopse kanten van 
de ribben waterdicht te maken. 
Enkele proefnemingen hebben aangetoond dat compri
band, mits samengeperst tot het vierde deel van 
zijn oorspronkelijke doorsnede, de naden . tussen 
de panelen waterdicht afaluit. 

binnen 

·- ~~~. •Ill .. 
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De verbindings1ijnen van de dakp1aten ma.ken een 
hoek van 10 graden met de grond. Door deze hoek 
vindt een sne11e afwatering p1aats en kunnen de 
druk- en zuigkraehten door het dak opgevangen 
worden. 
Door de hoek van 10 graden krijgt het dakpanee1 
de vorm van een ruit met hoeken van 88 en 92 
graden. 

De afstand van de ri11ijn tot de rand van de 
go1fkartonp1aat is vo1gens de produktieteehnie
se gegevens minimaa1 11 em. 
Uit proeven is geb1eken dat wanneer geen ri11ijn 
wordt toegepast maar de gehe1e afstand van de 
vouw1ijn tot de rand van de p1aat wordt samen
gedrukt, de minima1e afstand van de vouw1ijn 
tot de rand van de p1aat ? em is. 

De vorm van het dakpanee1, de minima1e afstand 
van de vouw1ijn tot de rand van een go1fkarton
.p1aat TW 1100 en de maksima1e afmetingen van een 
go1fkartonp1aat bepa1en de afmetingen v~n het 
dakpanee1, dus ook de afmetingen van de eenheid. 
De buitenafmeting van de eenheid b1ijkt 380 bij 
380 em te zijn; de binnenafmeting 362 bij 362 
em. 
Zie voor deze ma.atbepa1ing de tekeningen 7·, 8 
en 9. 

4.?.2 de wand 

De ribben van de dakpane1en 1open door in de 
ribben van de wandpane1en zodat de kraehten die 
op het dak worden uitgeoefend via de ribben van 
de 'dak- en wandpanelen naar de fundering worden 
afgevoerd. 
Dit betekent dat de seheidingen in de wandpane-
1en· op .de middens van de zijden van de eenheden 
1iggen. 
Wanneer op de hoeken van een eenheid twee wand
pane1en bif e1kaar komen en de ribben ook daar 
naar binnen gevouwen worden zoals op iedere an
dere verbindingsp1aats, kan er geen boutverbin
ding aangebraoht worden. 

.. 
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Daarom wordt de hoek van een eenheid uit een 
paneel opgebouwd. Een eenheid wordt dus samen
gesteld uit vier hoekpanelen en vier dakpanelen. 
Wanneer de eenheden aan elkaar geschakeld worden, 
worden de hoekpanelen, waar nodig, door rechte 
wandpanelen vervangen. 
Voor een wisselwoning zijn vier verschillende 
golfkartonnen panelen nodig: 
- hoekpanelen; 
- ·rechte-wandpanelen; 
- het spiegelbeeld van de bovengenoemde rechte-
. -wandpanelen; 
- dakpanelen. 

-Wanneer in de plattegrond van de schakeling een 
inspringende hoek voorkomt, dan is ook nog een 
naar buiten vouwend hoekpaneel nodig. 

::'''';'···-~ · ~"o· ._.,l f1rechte-wandpaneel 
' . I I I • I .~ L 

.~: I 1 I I 1 ·: spiegelbeeld van het 

--: ~-"'!-'=- ~:--t--r -~] :~~~~;:~::rdpaneel 
:.·. -~{· !r---t--•._, ..... R.- ~:~~a~~~~en vouwend 
· · I I· I . 

j 11- hoekpaneel 

.. :_L:. Jj t~J: 
~· · · eenheid 

schakeling van 5 eenheden 

De buitenkant van het hoekpaneel bestaat uit een 
golfkartonplaat met een lengte van 4 meter en 
een verikale ril in het midden van de plaat. 
De binnenkant van het hoekpaneel wordt gevormd 
door twee golfkartonplaten die t.o.v. elkaar 
gespiegeld zijn en waarvan een 35mm brede, ver
tikale strook in de hoek .. naar de bui tenste golf
kartonplaat toegevouwen wordt. Deze strook kan 
zo \ 5mal zijn omdat middels een crush-roll de 
strook gevouwen wordt over een hoek van 45 graden 
Door het vouwen van het gehele hoekpaneel wor- • 
den tegelijkertijd de smalle stroken van de bin
nenste golfkartonplaten gevouwen en in de juiste 
stand gefikaeerd. 

,, 
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Wanneer de naadvanhet hoekpaneel aan de binnen
kant van de wisselwoning komt, is het niet no
dig deze verder af . te werken. De sma.lle omgevou
wen stroken van de binnenete golfkartonplaten 
worden stevig tegen elkaar aangedrukt. 
Wanneer eehter de naad aan de buitenkant komt, 
bij een naar buiten vouwend hoekpaneel, wordt 
tussen de twee o:mgevou ... ~ren stroken in de naad 
eompriband ~aangebraeht om voehtindringing in 
het hoekpaneel door de naad te verhinderen. 
Zie verder tekening 2, detail 2 & 3. 

4.?.3 de onderwand 

De wanden van een eenheid lopen vanaf de hoek
punten van de eenheid onder een hoek van 10 
graden op naar de middens van de zijden. 
Het hhogteversehil tussen het hoogste en het 
1aagste punt van de wand van een eenheid is 
33 em. Dit betekent dat de hoogte van een golf• 
kartonnen wandpaneel varieert van 1?8 tot 211 
em. Wanneer de wanden van een eenheid uit alleen 
maar golfkartonnen ·wandpanelen worden opgebouwd, 
varieert ook de binnenhoogte van de wisselwoning 
lange de wanden van 178 tot 211 em. Naar het 
midden van de wisselwoning loopt de hoogte op 
tot 244 em. Door deze geringe binnenhoogte van 
de wisselwoning gaat er veel ruimte verloren 
om bv • . natte eellen te plaatsen. De hoogte van 
bestaande inbouwpakketten is vaak .gebaseerd op 
210 em• ·ook in het woonketenbesluit wordt voor 
woonketen een minimum binnenhoogte van 210 em 
gee ist. 
Om een grotere binnenhoogte te b_ereiken, worden 
de golfkartonnen wandpanelen op een onderwand 
gep1aatst. Deze onderwand vangt tevens veel voor
komende stootkraehten zoals veroorzaakt worden 
door rollende voorwerpen en voettrappen op. 
Bovendien brengt de onderwand de go1fkartonnen 
wandpanelen een stuk boven de grond. De moei1iJ
ke aans1uiting van go1fkartonnen panelen op de 
grond wordt hierdoor vermeden. 
Tenslottevormt de onderwand de verbinding tus
sen de fundering, de vloer en de wandpanelen 
van de wisselwoning. Oak deze verbinding zou 
zonder onderwand problemen opleverem. 

~- .. ~~ ,. -~ 
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Voor de onderwand kan geen golfkarton of ander 
papierprodukt gebruikt worden omdat in dat geval 
de problemen die met de onderwand opgelost ~o~
den worden toch nog blijven bestaan. . 
Om:ia t hou t gema.kkeli.i k te bewerken is en in 
dezelfde sfeer ligt als golfkarton, wordt de 
onderwand uit hout samengesteld. 
De onderwand bestaat uit een houten plaat van 
2 em dikte waartegenaan de golfkartonnen wand
panelen geschroefd worden zodat geen regenwater 
tussen de wandpanelen en de onderwand kan drin
gen. Een boutverbinding houdt de wandpanelen 
in het horizontale vlak op hun plaats; om de 
wandpanelen ook in het vertikale vlak te fikseren 
wordt op de onderwand een balk,je geschroefd waar-
op de wandpanelen komen te rusten. · 
Door de buitenste golfkartonplaat van de wand
panelen over dit balkje heen te laten lopen ont
staat aan de onderkant van de wandpanelen een 
druiprand die verhindert dat vocht optrekt tus
sen de onderwand en de wandpanelen. · 
Om te voorkomen dat van binnen uit de wisselwoning 
vocht . tussen de onderwand en de wa.ndpanelen dringt, 
wordt compriband tussen de onderwand en de wand
panelen aangebracht. 

~------golfkartonnen wandpaneel 
It----· compriband 
11~-- onderwand 

boutverbinding 

~==~~t---tape 
~~~---steunbalkje 

+-~~~~~----druiprand 

buiten binnen 

aansluiting van een golfkartonnen wandpaneel 
op de onderwand 

... 
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;· 
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Omdat de grootste afmeting van houtplaat 305 em 
is, kan de onderwand over een zijde van een eenheid 

. niet uit een plaat gemaakt worden. Een onderwand
plaat is even breed ala de basis van een golf
kartonnen wandpaneel. De ribben van de wandpane
len steken door de onderwand heen naar binnen • 

. Aan de binnenkant van de wisselwoning rusten de 
ribben op een vertikale steunbalk die de optre
dende krachten op de wisselwoning via de ribben 
n"'.ar de fundering afvctert. 
De verbinding tussen de ribben van de wandpanelen 

.. c-en de onderwand is trapsgevlij's ui tgevoerd om · 
in dit punt bi~nendringen van regenwater te voor

. komen. 

. .· ... 

~~~golfkartonnen 
wandpaneel 

&+--~~compriband 

: 
steunbalkj e 

-+--•--:- onderwand 

-r----vertikale steunbalk 

trapsgewijze opbouw van de verbinding tussen 
de ribben van een wandpaneel en de. onderwand 

' . 



De K-waarde van de onderwand i~ erg s1eeht n1. 
a· kea1/m2s °C. 
De hoogte van de onderwand waardoor warmte ver-
1oren kan gaan is 34 em. In de wisse1woning stijgt 
de warmte op .en za1 er weinig warmte door de 
onderwand verloren gaan. Vandaar dat we deze 
hoge K-waarde aksepteren. 

4.7.4 de v1oer 

De v1oer wordt opgebouwd uit een balklaag waar
op houten v1oerp1aten bevestigd worden. 
Om tijdens de bouw het vee1 tijd vergende meten 
en ste1len van de v1oer te vermijden, worden 
balklaag en v1oerp1aten van te voren samengeste1d. 
De vloer is dan maatvaat en de onderwand en de 
golfkartonnen wandpane1en kunnen zonder ate1werk 
op de v1oer gep1aqtat worden. 
Tussen balklaag en vloerplaat is een g1aawo1de
ken (Isover Ro11ig1as tweezijdig kraft) aange
braeht om een goede warmte-iso1atie van de v1oer 
te krijgen. Door de glaawo1deken onder de naden 
van de v1oerp1aten door te laten 1open, zijn de 
naden toehtdieht. 

De v1oer van een eenheid bestaat uit twee v1oer- . 
pane1en van ieder 181 bij 362 em. Deze panelen 
komen tegen e1ka~r te liggen. Om de naad tuaaen 
de twee v1oerpane1en toehtdicht te maken, wordt 
een reep g1aswo1deken in de naad aangebracht. 
De onderwand wordt tegen de v1oerpanelen aange
sehroefd waardoor de onderwand in het horizon
tale v1ak gefikaeerd is: om de onderwand ook 
in het vertika1e v1ak te fikseren ; is aan de 
binnenkant van de onderwand een steunbalkje aan
gebracht waarmee de onderwand op de v1oerpane1en 

· staat. Dit ateunba1kje doet tevens dienst als 
afdiehting .van de naad tussen onderwand en vloer
panee1. 
De eenheden kunnen kwadraties geschake1d worden. 
De vloerpane1en moeten daarom ook kwadraties 
geschake1d kunnen worden. 
Aangezien de opbouw van de v1oerpanelen via de 
onderwand naar de golfkartonnen wandpanelen 
trapsgewijs naar buiten geschiedt, b1ijft bij 
schakeling van eenheden een opening tussen de 
vloeren van de eenheden. 

. ....... " .-
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Deze opening wordt met aparte v1oerde1en opgevuld. 
Om dit te kunnen doen, 1open de v1oerp1aten niet 
door tot de rand van de eenheid, in tegenste11ing 
tot de ba1k1aag. De aparte v1oerde1en kunnen 
daardoor bij de seheiding van de eenheden op de 

. ba1k1aag opge1egd worden. 
Zie verder tekening 4. 

--4.7.5 ·de fundering 

De fundering bestaat uit ~ewo1ma.niseerde perkoe
nen zoo~ een doorsnede van 10 em die die op be
paa1de afstand van e1kaar (zie tekening 7) in 
de grond ges1agen worden en 20 em. boven het 
maaive1d b11jven uitsteken. 
Door deze funderingswijze is het moge1ijk de 
wisse1woning waterpas te ste11en door het bij
tikken van de perkoenen. 
Aangezien de perkoenen niet tot op de sentimeter 
nauwkeurig op de juiste p1aats in de grond ge
slagen kunnen worden, moeten. de v1oerpane1en 
in het horizonta1e v1ak een to1arantie van en
ke1e sentimeters opvangen. Daarom worden de rand
ba1ken van .de v1oerpane1en met de brede kant 
horizontaa1 op de perkoenen gesehroefd. Omdat 
de randba1ken wanneer ze met de brede kant ho
rizontaa1 gebruikt worden, meer doorbuigen dan 
wanneer ze in de andere riehting gebruikt worden, 
worden de v1oerpane1en om de 120 em ondersteund 
in p1aalts van ..om de 150 em. 
De v1oe~pane1en worden met houtdraadbouten ·op de 
perkoenen vastgezet. 
Zie verder tekening 4. 
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apart vloer
deel---- r-

A'· ma.a i veld .. , , 
; .. .. .. .. . .. , ... ·•. 

echeiding 
van de • 
eenheden~ 

echematies overzicht van de verbindingen tussen 
fundering, vloerpanelen en onderwand. 
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4.7.6 deuren 

Omdat de onderwand ·aan de binnenkant van de wissel- · 
woning 44 em hoog is en de hoogte van het golf
kartonnen ·wandpaneel te klein om er een deur 
in aan · te brengen, valt het gat van de -deur ge- . 
deeltelijk in de onderwand en gedeeltelijk in . 
het golfkartonnen wandpaneel. 
De onderwand en het wandpaneel hebben niet de
zelfde dikte en liggen niet in een vlak. Ook 
ie de verbinding tussen onderwand en wandpaneel 
~iet -~tijt genoeg om z6nder versteviging v~n 
deze verbinding de deur goed te laten sluiten. 
Daaro~ moet in de onderwand en het wandpaneel · 
een deurlijst aangebracht worden. 
Nadat een golfkartonnen wandpaneel is samengesteld, 
is rillen en vouwen van het paneet niet meer 
mogelijk; zagen en boren in het golfkartonnen 
wandpaneel is daarentegen zeer eenvoudig. 
Ret deurgat wordt uit de onderwand en het wand

···--- . . .paneel ge.zaagd. Met planken .wordt --de . .onderwand 
· om het deurgat voortgezet; de planken vormen 

een lijst om het deurgat in het golfkartonnen 
·- -~l!~~dpaneel en worden aan het paneel geschroefd. 

In de onderwand en de planken om het deurgat 
wordt de deurlijst geschoven en vaetgelijmd. 

De deur zelf moet licht zijn om te vermijden 
dat zij bij het open en dichtma.ken grote krach
ten op het golfkartonnen wandpaneel uitoefent. 
Hier volgen enkele voorbeelden van lichte deu-

·- ren. 
Zie verder tekening 13 en 14. 

· voorbeelden van 
lichte deuren 

' . 
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4.? . ? ramen 

.ne ruiten worden met peesprofielen in de golf
kartonnen wandpanelen aangebraeht. De peespro
fielen geven ·een water- en toehtdiehte verbin
ding tussen het wandpa.neel en de ruit en zijn 

. gemakkelijk en snel te monteren. Door peespro
fielen te gebruiken kunnen versehillende raam
vormen gemaakt worden. · · 
Wanneer de ramen ronde hoeken hebben met een 
straa.l van tenminste 1? em, kan het peesprofiel 
de· hoeken volgen; waar de twae uiteindenvan het 
peesprofiel elkaar ontmoeten, wordt de naad met 
silikonenkit gedieht. 
Reehte hoeken zijn ook mogelijk; in dit geval 
moet het peesprofiel in iedere hoek verstekt 
en met silikonenkit diehtgemaaktworden. 
Deze metode is bewerkelijker en moeilijker als 
de metode met de ronde hoeken en geeft meer kana 
op lekkage. 
De pezen moeten a.ltijd ~an de buitenkant van de 
wisselwoning worden aangebraeht omdat het pees
profiel aan de buitenkant zeer stevig tegen de 
ruit en het golfkartonnen wandpaneel moet wor
den a.angedrukt om inregenen te voorkomen. 
In het peesprofiel kunnen geen openslaande ra
men worden aangebraeht omdat het peesprofiel 
de kraehten die door openslaande ramen veroor
zaakt worden, niet kan opvangen. 
Wel kunnen jalouzierarnen met een ·glasdik, omrin· 
gend, aluminium profiel in het peesprofiel beves-
tigd worden . · · 

Peesprofielen bestaan in vele vormen en worden 
vaak op wens ontworpen. 
Ret golfkartonnen wandpaneel wordt door zijn sa.~ 
roenstelling ongeveer 5 em dik. Voor een peespro
fiel is deze dikte van 5 em een grote maat. 
Dit betekent dat het ontwerpen van het peespro
fiel voor het wandpaneel veel tijd zal vergen . 
Er bestaat eehter een profiel voor een wanddik~ 
te van·:53 ~:mm. Omdat het waridpaneel door de dik
te van de noningraat aan te passen gemakkelijker 
aan te passen is aan het peesprofiel dan het 
peesprofiel aan het wandpaneel, wordt de dikte 
van bet wandpaneel op 53 mm gebraeht • 

. • .. 
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Ret gat dat voor het aanbrengen van een raam · 
uit het golfkartonnen wandpaneel uitgezaagd moet 
worden, moet rondom 13 mm groter zijn dan de 
ruit die d.m.v. een peesprofiel als raam wordt 
toegepast. 
Zie verder tekening 3, detail 4. 

opening tussen ruit 
en golfkartonnen 
wandpaneel: 13 mm. 

L:lfk~rtonnen 
paneel 
pee eprofiel 

....___,rui t 

4.7.8 ventilatie, verwarming, water en elektra 

wand-

Bij het ontwerp van de : golfkartonnen wisselwoning 
ligt het aksent op het gebruik van golfkarton · 
als bouwmateriaal. Aan de voorzieningen die in 
de wisselwoning aangebracht dienen te worden 
om de wisselwoning leefbaar te maken, is weinig 
aandacht besteed. · 
Enkele opmerkingen aangaande de voorzieningen 
kunnen echter wel gemaakt worden. · 

: 
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ventilatie 

De ventilatie van de wisselwoning kan geschie
door jalouzieramen toe te passen (openslaande 
ramen zijn niet mogeli.jk; zie paragraaf 4.7.7) . 
en ventilatierooaters te gebruiken. 
Wanneer door achakeling van eenheden grote ruim
tes ontstaan, dient ook door het dak geventileerd 
te worden. 
Op het gebied van ventilatie zijn zoveel produk- . 
ten op de ma.rkt dat hieruit ongetwijfeld een ven
tilatiesiesteem gekozen kan worden. 

'Verwarming 

De warmte-isolatie van de golfkartonnen wand
en dakpanelen is slecht (zie paragraaf 4.5.1). 
Hierdoor is het gebruik van elektrisiteit voor 
de verwarming van de wisselwoning onrendabel 
(bv. elektriese radiator). 
Door warmtestralingspanelen te gebruiken, wordt 
niet de lucht direkt verwarmd, maar de voorwer-

. pen en personen binnen het stralingsbereik. 
Deze wijze van verwarmen heeft het voordeel dat 
niet de gehele ruimte verwarmd wordt, maar alleen · 
de plaats waar warmte verlangd wordt, zodat de 
warmte-energie effektief gebruikt wordt. 
Het nadeel van de verwarming door warmtestralinga
panelen is het feit dat . de warmte onbehaaglijk 
is. 
Wartneer de gehele wisselwoning verwarmd moet wor
den, kan dan ook het beste een gas-gevelkachel 
gebruikt worden. De verbrandingsgassen mogen niet 
in de · wisselwoning-vrijkomen vanwege hun schade
lijkheid voor de gezondheid van de gebruikers 
van de wisselwoning, maar ook vanwege het vrij
komen van waterdamp bij de verbranding van gas 
waardoor in de wisselwoning een hoge relatieve 
vochtigheid ontstaat en daardoor de kana op kon
densatie in de golfkartonnen wand- en dakpane
len vergroot wordt (zie paragraaf 4.5.2). 
De gaakachel kan d.m.v. een gasfles van brand~ 
stof worden voorzien. 

water en elektra 

De verzorging van water en elektrisiteit in de 
wisselwoning hangt af van de situatie waarin 

_.!_:· ' . 
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de wisselwoning geplaatst is. De ene keer zullen 
het water en de elektrisiteit van een bestaand 
net afgenomen kunnen worden terwijl de andere . 
keer aparte voorzieningen getroffen moeten worden 
zoale het plaatsen van watertanks, het slaan van 
putten, het opwekken van alternatieve energie 
enz. 
Hetzelfde geldt voor de afvoer van sanitaire 

. installaties. 

4.?.9 verbindingen en dichtingen 

Een van de uitgangspunten bij het ontwerpen van 
de golfkartonnen wisselwoning is de demonteer
baarheid van haar onderdelen (zie paragraaf 4.2). 
Dit wil zeggen dat de wisselwoning zonder de 
onderdelen te beschadigen zover uiteengenomen 

- --kan worden ·dat de verschillende ·gedemonteerde 
onderdelen gemakkelijk vervoerd kunnen worden. 
Ook houdt dit in dat versleten onderdel~n, bv. 
een wand- of dakpaneel, vervangen kunnen worderi 
zonder andere onderdelen te beschadigen. 
De demontabele onderdelen zijn: het dakpaneel, 
het wandpaneel, het onderwandpaneel, het vloer
paneel ende perkoen. 

D.e dakpa.nelen hebben naa.r beneden gebogen randen 
die ten eerste funktioneren als verstijvingsrib
ben voor het paneel, en die ten tweede een be
veatigingsrand vormen voor de bevestiging aan 

--andere pane len. Waar twee golfkartonnen dakpa
nelen bij elkaar korren, worden deze met een bout
verbinding aan elkaar bevestigd door decomgebo-
gen ribben heen. · 
Wanneer de randen van de golfkartonplaten langs 
een rillijn zouden worden gebogen, zouden de 
golflagen van het golfkarton door het aandraai
en van de boutverbindingen ingedrukt worden ten 
gevolge waarvan de rechte rilli j n vervor.md waar
door de golfkartonnen panelen niet meer over de 
gehele breedte van de verbinding strak tegen 

- elkaar aandrukken. Hierdoor is het moeilijk de 

W' • 
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naden tussen de golflm.rtonnen panelen waterdicht 
te maken. Ook bestaat de kans dat de bouten 
bij het aandraaien door het golfkarton heen ge
trokken worden. 
Om de vervorming van de ribben ten gevolge van 
de boutverbinding te voorkomen, wordt de omgebo
gen rand van de golfkartonplaten over de gehele 
lengte en breedte samengedrukt. Deze bewerking 
heet "crush-roll". 

2. 

inimaal 7 em. 

--- - /1 
I; 

/j 
lj 
~ 

'l 
~ 'l 

~-·==-=-j 
4. 

3. 

overzicht 
crush-roll 
pewerking 
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De crush-roll bewerking van golfkarton maakt 
het mogelijk de rand van de golfkartonplaat 
zonder het aanbrengen van een rillijn om te vou
wen. Bij toepassing van een ril is de minimum 
afstand van de ril tot de rand van de golfkarton
plaat 11 em; wanneer de crush-roll wordt toege
past, is de minimum afstand die vanaf de rand 
'van de~Olfkartonplaat platgedrukt en omgevou
wen kan worden ? em. 
De crush-roll ma.akt het mogelijk de boutverbin
ding door de ribben van de golfkartonnen pane• 

-len· ·zeer strak aan te draaien. 
Om de drukkracht van de boutverbinding op de · 

--r~bben over .een groter oppervlak te verdelen, 
wordt onder de boutkop en de moer een karosse
riering aangebracht. 
Co!Ilpriband in de naden van de golfkartonnen pane
len direkt aan de buitenkant van de boutverbin-

- ~ingenlijn maakt de naden waterdicht. 
De waterdichtheid van de naden hangt af van de 
kracht waarmee het compriband wordt samengedrukt. 

---,ussen de boutverbindingen is de druk op het 
compriband kleiner als bij de boutverbinding 
zelf. Uit proeven is gebleken dat bij een bout
afstand van 40 em de kracht op het compriband 
tussen de boutverbindingen in nog juist genoeg 
is om de verbindingen waterdicht te rnaken. 

De plaats van de boutverbinding op de ribbe is 
erg belangrijk, te meer omdat door het aanbren
gen van de crush-roll de lagenstruktuur van het 
golfkarton gewijzigd is en de stijfheid van de 

· ribbe daardoor is afgenomen. · 
Op de bdutverbindingen werken trekkrachten waar
door de ribben kunnen vervormen. Door de bout
verbindingen zo dicht mogelijk bij de aangrij
pingspunten van de krachten te leggen, wordt 
de vervorming ten gevolge van die krachten zo 
veel mogeli.jk verhinderd. 
In de volgende tekeningen zijn .twee oplossingen 
aangegeven voor de verbinding van golfkartonnen 
pane len. 
In oplossing I zijn de gehele doorsneden van 
de panelen met elkaar verbonden d.m.v. een bout
verbinding. De lijn waarover de trekkrachten 
werken, · ligt in het midden van de doorsnede. 
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De boutverbinding ligt buiten de doorsnede. Over 
afstand X zal vervorming plaatsvinden. 
In oplossing II is door een andere konstruktie 
van de buitenste golfkartonplaat de krachtenlijn 
dichter naar de boutverbinding gebracht. De af
stand X waarover de ribbe kan vervormen is klei
ner als bij oplossing I. Hierdoor is in oplos
sing II ook de kana op lekkage bij de naden klei
ner. · 
De vervormine van de ribben kan niet helema.al 
voorkomen worden omdat door de eis van demontee~
baarheid de boutverbinding niet nog dichter bij 
de krachtenlijn gebracht kan worden. 

:;.~ ·.,: .. \ 
-7": ~ .. 

-. 

'? 
: .~ ..... ·. . . . 
·~·- boutverbinding 
··~ . 

::.. ·.-··: :.·.·..:·:,': ·~ :-: .. . -=---.. . . .. . ..... 

oplossing I 
. · oplo.~s·:in:g· II 

Tijdens het ontwerpproees is steeds oplossing 
II aangehouden tot op het moment dat een wand
paneel gernaakt moe s t worden om een idee te krij
gen van de sterkte van het golfkartonnen wand
paneel. Toen bleek da.t de . twee vouwen in de bui
tenste golfkartonplaat niet dicht bij elkaar 
kunnen worden aangebracht. 
Bij nader onderzoek van oplossing I bleek na 
het aanbrengen van het compriband deze niet veel 
te verschillen van oplossing II. Door het ccm
priband worden de ribben van de golfkartonnen 
panelen uit elkaar gedrukt waardoor oplossing I 
hetzelfde ~ruit ziet ala oplossing II. 

~ 

- : , 
.. .,, 

' ' ~ ... 

.. 
. .. 

• 
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. :·: .·: ;.:~·~·:. ·::~·: 
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·= ·· 

..· ... · .: .. . • ... :-.· .. 
. :: .: : .... : .... :: boutverbinding 

--Op de hierboven getekende wijze worden de dak
pane1en onder1ing en de wandpanelen onder1ing 
verbonden. 

Niet a11e verbindingen van de kartonnen panelen 
onder1ing zij n gekonstruee.rd zoa1s hierboven is 
aangegeven. 
Waar de randen van de go1fkartonnen pane1en niet 
gevouwen kunnen worden, waar de panelen na de 
earnenste11ing gezaagd worden of waar de funktie 

---van de rand vouwen niet toela.at, vindt de bout
verbinding plaate dwars door het golfkartonnen 
panee1. In dit geva1 worden in het panee1 ter 
p1aatse van de boutverbindingen buisjes aange
bracht die verhinderen dat door het aandraaien 
van de bouten het panee1 in e1kaar wordt gedrukt 
en dat het panee1 gaat uitscheuren. · · · 
Deze verbindingswijze wordt toegepast bij het 
verbinden van een dak- aan een wandpanee1, een 
wand- en een onderwandpanee1, .. -en een wandpanee1 
en een deurlijst. 

Waar bouten aan de buitenkant van de wisse1woning 
voorkoiP.en, beetaat de kana dat via de bouten 
vocht in de go1fkartonnen panelen binnendringt. 
Daarom worden · de boutgaten met een rubber s1uit
ring eri een rubber kapj e· over de boutkop voor 
vocht afgesloten. 
Dit rubber kapje voorkomt tevens roesten van de 
bouten. 

Zie verder de details 1, 5, s, -7, 8 en 9 op te
kening 2, 3 en 14, en de tekeningen 13 en 14. 

·De onderwand wordt aan de v1oerpanelen vastgemaakt 
door de onderwand tegen de randba1ken van de vloer
panelen te schroeven. Deze schroefverbindingen 

~ .. ·; •. l" ~.·. 
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hoeven niet veel kracht op te nemen . De krachten 
die op de onderwand werken, worden grotendeele 
door de plint en de stijve ho~kverbindingen van 
de onderwand opgenomen. 

De vloerpanelen worden op de perkoenen beveetigd · 
door houtdraadbouten door de randbalken van de 
vloerpanelen in de kopse kant van de perkoenen 
te schroeven . 

De vloerbalken zijn met gripankers tussen de rand
balken van de vloerpanelen opgehangen. 
De glaewoldeken en de vloerplaten worden op de 
rand- en vloerbalken genageld of geschroefd • 

. . 

. ·· 
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In de onderstaande tabel wordt de begroting ge
geven van een wisselwoning die bestaat uit een 
schakeling van twee eenheden op basis van mate
riaalkosten. 
De prijzen mogen niet als definitief beschouwd 
worden; vooral de golfkartonprijzen kunnen nogal 
afwijken omdat de offerte onder speciale voor
waarden is afgegeven. 
Alle prijzen zijn in guldens vermeld· 

175 m2 TW 1100 
~5 m2 honingraat 
170 m2 DG-20 en UF-3 
60 m c ompr i band 
175 m2 niet-brandwerende verf 
verbindingsmiddelen 
perkoenen 
randbalken 
vloerbalken 
vloerplaten 
onderwand 
isover rolliglasdeken 
deuren en ramen 

tota.al 

. 875 
-- 68 

85 
36 

255 
100 

77 
80 
80 

. 180 
80 

100 
2b0 

2216 

Inklusief de arbeidskosten zal de prijs van een 
wisselwoning van 360 bij 720 . cm ongeveer f 5000-
bedragen. 
De ·prijs van een konventionele houten bouwkeet 
ligt tussen f6000- en f7000- . ( voor dezelfde 
afmeting als de wisselwoning). 

Ongetwijfeld kan de totale ·prijs van de wissel
woning lager worden door het toepassen van bv. 
een simpeler vloerkonstruktie als de ontwo.rpen 
vloerkonstruktie · (bv. palletvloer of houten vloer 
op betontegels). 

I 

I 
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In het begin van dit verslag zijn enkele ver
wachtingen opgesomd betreffende het materiaal 
golfkarton ala bouwmateriaal (zie hoofdstuk 2). 
Om enkele van deze ve rwachtingen te kunnen teet
sen, is een wisselwoning ontworpen waarin golf
karton zowel een konstruktieve funktie ala een 
invulfunktie vervult. 
De grootste problemen die tijdens het ontwerp 
van de wisselwoning naar voren kwamen, waren: 

het kiezen van de vorm van de wisselwoning 
zodat de mechaniese eigenschappen van het 
golfkarton voor zover die bekend zijn, uit
gebuit worden en bij het snijden van de golf
kartonplaten zo weinig mogelijk afval ontstaat; 

- het samenstellen van golfkartonnen wand- en 
dakpanelen zodat een voldoende stijfheid van 
de pa.nelen bereikt wordt, een redeli.jke warm
te-isolatie bereikt wordt en kondensatie en 
vochtindringing· van buiten af wordt voorkomen; 

- het verbinden van de golfkartonrien panelen 
zodanig dat de verbindingen waterdicht zijn. 

In het verslag zijn de oplossingen voor de genoem-
de problemen 'beschreven. . · 
Hierbij moet aangetekend worden dat de juist~~t 
heid van de oplossingen niet altijd zijn aan
getoond maar nog in de vorm van een prototiep 
getoetst moeten worden; dit geldt vooral voor 
het konstruktieve gedeelte van de wisselwoning 1 
en de levensduur. 

De voorlopige konklusie na 2 jaar onderzoek is 
dat golfkarton als bouwmateriaal gebruikt kan 
worden bij de uitvoering van tijdelijke bouw
sels. De prijs van de golfkartonnen wisselwo~ 
ning valt tegen maar is toch nog altijd lager 
als de prijs van een vergelijkbare houten wis
.selwoning; wellicht kan de prijs van de golf- · 
kartonnen wisselwoning verlaagd worden door 
andere materialen toe te passen bv. golfkarton
soort CGH 154, of door minder eisen te stellen 
aan de vloer- en funderingskonatruktie • 

. : .· ,;:-
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Introduction 

A Brief History of ·corrugated Board Growth 

Corrugated paper material was first patented in 1856 
in England by Edward C. Healey and Edward E. Allen. 
The material patented was a form of fluted material for 
the sweatbands of hats. As a packing material, it was 
first patented in the United States in 1871 by Albert 
L. Jones, whose patent covered an unlined fluted ma
terial for protecting vials and bottles. In 1874, Oliver 
Long was granted a patent for a lined corrugated ma
terial used for packing bottles and jars. In 1875, Robert 
H. Thompson and Henry D. Norris each started inde
pendently making corrugating materials based on these 
patents, and then joined in a partnership . . They were 
quickly followed by Robert Gair and the Hinde and 
Dauch Paper Company. Gair is credited with develop
ing the regular slotted style box in addition to the glue
end folding carton which he had been manufacturing. 
Hinde and Dauch produced the Climax bottle wrapper, 
a patented bottle wrap which was later used as a lamp 
chimney wrapper. The Climax bottle wrapper is said 
to have been of importance in introducing corrugated . 
boxes to rail freight shipment. 

At first, · corrugated materials were largely used as 
·1 cushioning and wrappers for bottled goods, . then as 
• light parcel post and express boxes ( 1895). Through 

a technicality, the first corrugated box is said to have 
been used around 1897 for freight shipment of lamp 
chimneys in Climax wrappers. The first official excep
tion to freight classifications, permitting the use of cor
rugated bo~es for cereal shipments, was made in 1903. 
An exception was made in 1905 for fruit jars. • • ~t.. 

In 1902, J. E. Fellows started making wood-frame 
solid fiber boxes. He was joined by E . W. Bonfield in 
1904, and the two formed the Illinois Fiber Box Com
pany in Chicago. Solid fiber boxes were first used for 

This growth was largely influenced by the Pridham 
decision which ended discrimination against corrugated 
containers. Today, corrugated board is used for over 90 
percent of the packaged items moved by rail freight. In 
1912, the R. W. Pridham Company of Los Angeles. 
California sought · the same rates eastbound for goods 
packed in fiber boxes as goods packed in wood boxes. 
Pacific Coast railroads denied the petition, charging a 
penalty on eastbound shipments in fiber boxes. The 
Pridham- Company, backed by other fiber box pro
ducers, appealed ·to the Interstate Commerce Com
mission (ICC). Despite the powerful rail, lumber and 
wood box interests opposed to the young fiber box 
industry, the ICC, on April 6, 1914, ruled, in effect, 
that the railroads should no longer discriminate against 
fiber boxes as such. This was a great victory for the 
fiber box industry, ending its earlier role as a sort of 
substitute container, and laying the basis for its sub
sequent phenomenal development. 

Perhaps the most dramatic development of · corru
gated and solid fiber boxes was the V-box of World 
War II. These fiber boxes outperformed other types 
of containers under wet and humid conditions although 
the military forces were originally prejudiced against 
fiber. The parade of new uses continues without end. 
The most recent examples are boxes for lettuce, citrus 
fruits, bananas and other perishable fruits and vege-
tables. · 

Corrugated boxes have brought to packaging cush
ioned PfOtection, light weight, ease of handling and 
storage, and the benefits of mechanical methods . in 
opening, filling, sealing and handling, together v.ith 
attrac~ive appearance and merchandising opportunities. 

cereals, but with Mr. Bonfield's development of equip- PRODUCTS PACKED 
ment for pasting, scoring and slotting of solid fiber, the Besides boxes for shipping canned goods, foods. 
way was cleared for the first formal rule providing meats, clothing, drugs, appliances, rubber prQducts, and 
general specifications for both corrugated and solid countless other commodities, practically every class of 
fiber boxes. This rule was Rule 2-B in Official Classi- heavy goods (furniture, washing machines, radios, tele-
fication, Rule 14 in Western Classification, and Rule vision, etc.) are now shipped in fiber boxes. 

1i _ 4-C in Southern Classification. These three specifica-
[ tions became Rule 41 when the Consolidated Freight A list of all products packed in fiber boxes would be 

. I
·~·:· Oassification was issued on December 30, 1919. The virtually endless. Almost every conceivable item of com-

rule continues today in both the Uniform and Consoli· merce is packed in corrugated or solid fiber boxes, or 
dated Freight Classifications. else some phase of handling the product depends · upon 

j; such packing. A few of the broad classes of products 

11 

•. ;.· w£~;:~::~~~:::: :~:~~:::.:og::: •:::: pa;~;;~;~::~:d containe~ ;~~~~;;~~!·~::, 
urably in the years to follow. Today there is hardly an · Beverages. soft or alcoholic or tin 
item of commerce, large or small, that is not packed . Books Cereals 

- ~~~ corrugated or solid fiber bQxes. Boots. and shoes Chemical products 
-·--------- -----·--:---····=~.~=~~-~·.-~---·-•----·---·---~~~-A=~---~·~------:--,__, __ 
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II Cigarettes, cigars 
and tobacco 

Clothing and dry goods 
Coffee and tea 
Eggs in shell 
Electrical goods 
Fruits, dried and fresh 
Furniture 
Glassware and other 

fragile articles
Hardware 

Matches 
Meats 
Medicines and drugs 
Metal products 
Paints 
Paper and paper products 
Petroleum products 
Radios and television sets 
Refrigerators 
Soaps and cleansers 
Toys and sporting goods 

. ~ 
ij Almost every item shown in the rail classifications 
ij may be shipped in corrugated or solid fiber containers, 
li or at least be protected by corrugated or solid fiber in 
~ some form. Corrugated material. may be used in wood · 
li ~ or other containers as cushioning or inner packing. It 
~ may be used as a cushioning or buffer sheet in loading 
l railroad cars or as a car door protector. It may also 

be used as a single-service pallet even though the item 
packed may be in multi-wall shipping bags or other 
containers. 

BOARD DESIGN 
~ Corrugated board was first made in batches rather 
1; than in a continuous process. The non-pressure roll 

1

' 1,' (or Raffel-type) single facer made single-face ·paper 
which was wound onto a reel. These reels were then 

r 
1

!, unwound onto a combination gluer and double facer. 
I: The double-back web moved directly to a trip or target

. H type cutoff. The pieces were then delivered to a table 
1: where take-off men removed them for further process-

Iii ing. 
,! Later a bridge was inserted between the single facer 
!l and the double facer to accumulate single~f'!ce paper 
;· prior to double facing, making it a continuous process. 

l
i:j;··: Still later, slitting and scoring equipment was placed 

between the double facer and the cutoff for running 
multiple outs and scoring flaps. At about the same time, 
delivery stackers of various kinds were introduced. 

Corrugated board is now made, or combined, on a 
corrugator which is fed by large rolls of linerboard and 
corrugating medium. The corrugator really comprises 
a series of synchronously operated machines placed in 
tandem. It consists of roll stands, liner preheaters, one 
or more single facers, medium preconditioners, bridge 
conveyors, glue units double facer with heating and pull
ing section, slitter creaser, cutoff knives, and a delivery 
unit. 

The corrugator is a highly complex line of machines 
and the heart of quality box production assuming, of 

l 
course, that quality paperboard materials are used. 
However, if the best paperboard materials are improp-

1

. erly formed on the corrugator, the boxes will be lacking 

1. 

in quality. · 
The condition of the corrugating rolls, and their ad-

justment in the single facer; are essential to proper 
flute formation. In addition, the medium must be joined 
to the liner with just the right amount of adhe!>ive and 
pressure to secure a good bond without weakening the 
materials. 

___ , 
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A good sheet is smooth and flat, with a good 'lbusi

ness like'' feel. The factors affecting board quality are 
subject to measurement with proper tests. Maintenance 
of the overall caliper of the combined board is an 
indication of good quality board. If caliper suffers on 
the corrugator, or in subsequent converting operations, 
board quality suffers. 

Corrugated board combines great stiffness and rigidity 
with high cushioning ability. The flutes of the corrugated 
medium are anchored at both sides to liners, forming a 
continuous arch structure, much like the truss structure 
of a bridge. Because of this, basic truss stress formulas 
apply similarly to corrugated board. Since so many 
different types of products are packaged, stored and 
shipped in corrugated containers, under a wide variation 
of conditions. different types of board have been ·de
veloped. It is manufactured in various kinds and grades 
and in various flute forms which differ in height and 
count per foot. 

CORRUGATED BOARD FLUTE TYPES 
There are four different board heights of double-face 

in use. The highest is A flute, followed by C, B and E 
flute, in decreasing order. The most popular is C flute. 
This replaced A flute for general use in the United 
States and Europe, but not iri Canada where very little 
C flute is made. The other types are B flute and E flute, 
the latter being relatively new. Production influences 
and economic and merchandising factors are all respon-
sible for their development. · 

Corrugated board was first used for protecting glass 
shipments before the turn of the century. A flute provid
ed excellent cushioning quality. Boxes made of A flute 
protect the contents from interior damage as well as 
from exterior shipping rigors. In addition, the greater 
thickness of A flute gives it more capacity to resist and 
absorb shock when stacking strength in storage is re
quired. 

Certain articles . are just as well packaged in B flute 
board which is somewhat less expensive because of the 
saving in corrugating medium. Of greater importance is 
the higher flat crush value of B flute over A flute for 
articles requiring no cushioning, such as canned goods. 
B flute, with more flutes per foot and lower arches, is 
stiffer and less shock absorbent but has greater crush 
:esistance since the facing is supported at a greater 
number of points. Fine printing can be controlled better 
on a B-flute board surface than on A or C flute. The 
surface itself is flatter and the tendency to resist crush
ing imparts better feed roll control through the presses. 
For interior trays or pad separators, B flute, since it is 
thinner, reduces the overall box height, effecting a 
board saving. Reduced scoring allowances also reduce 
blank length and width. 

C flute was developed as an economical compromise 
to combine the best features of A and · B-flute board. 

· It approaches the cushioning quality of A flute and ap
proaches the higher flat crush value and reduction in 
medium consumption of B flute. Since C flute can serve 

----------------------------------------~-------------
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{ . e~ually well for either A or B-ftute board, only one 
standard converting machine caliper setting is used. 
This is a valuable production timesaver. 

' E flute, only recently developed; will invade the 
domain of solid fiber since it has almost equal relative 
strength but is lighter and less expensive. It is thinnest 
in caliper and has the greatest number of flutes per foot. 
It offers the greatest resistance to crushing and has the 
most nearly even surface for high-quality printing. In
roads will also be made on folding box board because 
of the added strength and cushioning E flute provides. 
Display stands and special packaging requiring more 
precise multicolor printing offer an added fertile field 
forE flute. 

Single-Faced Corrugated- Single-faced corrugated 
board is made · by gluing a flat sheet of linerboard to a 
sheet of corrugated material which has passed through 
a single facer and been formed into a series of arches. 
This holds the corrugations firm and prevents stretch
ing or flattening. Single face provides a considerable 
amount of cushioning for any product wrapped in it. 
It may be obtained in rolls, sheets, or special shapes. 
The standard roll length is 250 lineal feet and the most 
common width is 36 inches. 

. _, 

Although used principally for wrapping and interior 
packing, single face is also widely used as a decorative 
material in window and point-of-purchase displays. 
Glass articles and other fragile items are often enclosed 
in single face before being packed in a box. It is also . 
used quite extensively by retail stores for wrapping 
merchandise for local delivery and by household goOds 
movers. Single face represents about two percent of-all 
manufactured corrugated board .. 

Double-Faced Corrugated- Double-faced (or sin
gle-wall) corrugated has one flat facing glued to each 
side of the corrugated member. The arch-type construc
tion gives strength and rigidity to the board and serves 
as a cushion for anything which comes in contact with 
it. The sheet may be scored and folded at right angles 
without materially lessening its strength qualities. 

The primary use of douhle face is for shipping con
tainers. More than 90 pcrc~nt of all corrugated boxes 
-----------....,....-

are manufactured from this type of board. Bursting 
strength tests vary frorri 125 to 350 psi. It is also u~d 

in liners, pads, shells, tubes and partitions for packing 
glassware and other fragile articles. Other applications 
include picture backing, wardrobe cabinets, merchandise 
display stands, toys and freight car door protectors. , 

Double-Wall Corrugated- Double-wall corrugated 
fiberboard has three flat facings and two corrugated 
members combined in the following sequence: . a facing. 
a corrugated member, a center facing, a corrugated 
member, .and a facing. It is manufactured in various 
kinds and grades. The . illustration shows double wall 
with an A-B flute construction. It may also be made 
using other combinations of flutes, such as A-C, B-C, 
etc. About five percent of boxes used are double wall. 

The principal use of double wall is for boxes. Be
cause it is stronger than double face, carrier regulations 
permit its use for boxes greater in size and gross 
weights. It has high stacking strength and has found 
wide application in the packaging of cumbersome and 
heavy products . . Bursting strength varies from 200 to 
600 psi, depending upon strength and weight of liners. 

Triple-Wall Corrugated -Seven sheets of paper
board are used in the construction of triple-wall corru
gated board. They arc combin~d as follows: a facing. 

-....... 
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a corrugated member, an inner facing, a corrugated 
member, an inner facing, a corrugated member, ,and 
a facing. Triple wall is manufactured in several grades. 
The illustration shows a B-A-C flute combination, but 
it may be constructed in other flute combinations. · . 

Triple wall, recognized comparatively recently in · 
Rule 41 as a box material, is used alone, or in com
bination with wood, for packing large and heavy arti
cles. When used alone it may reach a bursting strength 
test of 1700 psi. 

Material /or this rhapter was provided by: Mr. Harry Betten
dorf, Publisher, Bettendorf Publirations, Inr • 

~~----------------------~-------------------~~--~----~----~~---------------------,~~ 

(overgenomen· uit: 
Corrugated Box llanufacturers' Handbook 
uitgegeven door 
S&S Corrugated Paper . Machinery Co • . Inc.) 

; .~.;,. 
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Hoofdstuk 1 
papier- en golfkartonproduktie 

l.l .overzicht 
zie .:figuur 1 

Golfkarton wordt samengesteld uit . meerdere la
gen papier. De grondstof voor dit papier is hout. 
Bij het begin van de produktie van papier wordt 
naast hout ook oud papier ale grondstof ingevoerd 
dat ook weer uit hout is geproduseerd. · 
Wat bij de · papier- .en __ golfkartonproduktie aan 
materiaal verloren gaat, wordt direkt bij het 
begin van bet produktieproses weer als grondstof 
voor nieuw papier ingevoerd. 
Het bij de afnemer verbruikte produkt kan als 
oud papier de grondstof vormen .voor nieuw te 
produeeren papier. 
Een gedeelte van bet verbruikte produkt gaat 
voor bergebruik verloren, maar wordt dan in _bet 
natuurlijke kringloopproses opgenomen. 
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1.2 papierproduktie 

1.2.1 oud papier als grondstof voorde . papierproduk-
tie · 

Door de papierfabriek wordt oud papier aangekocht. 
Het komt vermalen en in balen geperst de papier
fabriek binnen en wordt daar opgeslagen totdat 
het in het papierproduktieproees wordt opgeno
men. 
In de 11 pulpur" (zie tekening 3) wordt het oud 
papier onder toevoeging van water in zijn vezels 
ontbonden en tot papierpulp verwerkt. 
Papier dat uit oud papier wordt gemaakt, heet 
grijs papier of schrenz. . 
Voor golfkarton wordt schrenz ale liner gebruikt 
onder ~~1 of geen toevoeging van versterkinge
middelen zoale zetmeel. 

· De kwaliteit van grije papier is sterk verschil
lend in de loop van de tijd. 
De kwaliteit is ten eerste geologies bepaald; 
wat voor soort papierafval komt in het gebied 
waarvandaan de papierfabriek haar grondetoffen 
betrekt vrij. Wanneer bv. grote hoeveelheden 
papier terugkoroen die met waterafstotende stof
fen geiropregneerd zijn, geeft dat een verstoring 
van de goede vochtregeling tijdens de papierpro
duktie. 
Ten tweede is de kwaliteit van grijs papier af-

. hankelijk van de techniese mogelijkheden van de 
betreffende papierfabriek. 
Grijs papier .is inhomogeen en bevat harde deel
tjes zoals zand, glae en papierknopen. 
Bij de produktie van golf$~rtcn uit 
oud papier verouderen door deze harde deeltjee 
enel de riffelwalsen (zie paragraaf 1.3.2). 
Ter vergelijking: · 
levensduur van de riffelwalsen zonder gebruik 
van grijs papier : 60 • 106m; 
met grijs papier : 12 • 106 m. 

Grijs papier heeft in vergelijking met 11 maagde
lijk~ papier een geringe sterkte en geen fraai 
uiterlijk. 

... ... 
'• 

~--~~_.-.:...,..... .. -
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1.2.2 bout ale grondstof voor de papierproduktie 
(cellulosebereiding) 
zie figuur 2 

Rout kan op twee manieren tot grondstof voor 
papier verwerkt worden. 
Rout kan vermalen worden tot zeer kleine deeltjee 
en direkt als grondstof gebruikt worden. 
Uit het bout kan echter ook de cellulose onttr~ 
ken worden wat dan ala grondstof voor papier 
gebruikt wordt. 
Door de chipper wordt het bout vermalen tot de 
zogenaamde chips (zie tekening 1). 
De volgende bewerking van het hout is het ont
aluiten van de cellulose. Dit gebeu~t in een kook
buia (zie tekenin~ 2) onder toevoeging van che
mikalian waarvan (NH4)2S03 de voornaamste is. 
Naast cellulose blijft na verwerking van de chips 
in de kookbuis over: 
- vaste stof als overblijfsel van de chips; 
- chemikali~n als NH3 en 502 die via een absorp-
·~~ tietoren weer teruggebracht worden tot de uit

· gangsstof (NH4)2S03; 
- 6 m3/h vervuild water. 

De verdere bewerking van de aldus verkregen cel
lulose bestaat uit persen, wassen en drogen van 
de cellulose. 
Bij deze bewerkingen komt ' nogmaals twee maal 
6 m3/h vervuild water vrij dat samen met het 
in de kookbuia vervuilde water wordt opgevangen. 
Dit vervuilde water, "black liquor", bestaat 
uit afgebroken suiker dat ala veevoer gebruikt 
kan worden, en ammoniumzouten. 
Na indampen en drogen van de black liquor .wor
den de vaste delen verbrand. Hierbij komen H2o, 
C, NO, N02 en N03 vrij. 
De cellulosebereiding is hierdoor de grootste 
vervuilende schakel in de papier- en golfkarton
produktie. 
9~ Van de totale vervuiling in deze industrie 
is afkomstig van de cellulose bereidirig •. 

Per uur wordt 13 ton hout ingebracht om 5 ton 
droge cellulose per ·JUur te krij gen. 
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Uit naaldhout wordt kraftcellulose gemaakt in de 
USA en Skandinavi~ (bij de bronnen: bossen en 
energie). Ret kraftcellulose kan worden gebleekt 
en wit papier leveren. 
Papier uit kraftcellulose heeft een grote sterk-

. te en wordt daarom gebruikt voor de liners van 
het golfkarton (zie paragraaf 1.3.1). 

Uit loofhout (berk, beuk, amerikaanse eik en 
wegens het tekort aan hout ook wel de eucaliptus) 
wordt loofhoutcellulose gemaakt. 
Ret papier dat_ uit loofhoutcellulose wordt gemaakt, 
semi-chemical, heeft een grote stijfheid en wordt 
daarom gebruikt voor de golflagen van het golf
karton. 

Uit 1 ton loofhout wordt 375 kg papier gemaakt; 
uit 1 ton naaldhout wordt 277 kg papier gemaakt. 

Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om als 
hout voor de papierindustrie uitdunningshout te 
gebruiken, en zo weinig .mogelijk te kappen. 

Over het algemeen geldt dat · papier dat ·,va.n 
een houtsoort met een langzame groei (lange ve
zel) gemaakt wordt, een grotere sterkte heeft 
dan papier dat gemaakt wordt van een houtsoort 
met een snelle groei {korte vezel). . ... 
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l~al r,'iew of drum chipper. 

tek • . 1 
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tek .• 2 
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1.2.3 de papierproduktie 
z ie figuur 3 
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De belangrijkete grondstoffen voor de papierpro
duktie zitn oud papier, loofhout- en naaldhout
cellulose. 
Uit de grondstoffen wordt pulp bereid; de pulpur 
(zie tekening 3) vermaalt en mengt de grondstof
fen en verdunt ze tot een 1%-vaste-oplossing 
(d.w.z. 1~~ vaste stof en 99% water). 
Hiervoor is 15 m3 water per minu_ut nodig. 
In de pulpur is een raffinageinrichting opgeno
men voor de verwijdering van bv. folies en meta
len de len. 
Vervolgens wordt d~ zo ontstane pulp gereinigd 
van bv. zand, glasdeeltjes en papierknopen. 
Bij deze bewerkingen wordt de pulp enke1e ma1en 
ingedikt en weer verdund. · 
Tens1otte blijf een 1%-vaste-oplossing over die 
de papiermachine ingaat. 

De hoofdbestanddelen van de papiermachine zijn: 
- · de natpartij : (zie tekening 4}; · 

deze beetaat uit een pu1pverdeler die de pulp 
gelijkmatig aanbrengt op een lopende band die 
uit een kunststOf gaas beetaat, ook we1 vilt 
genaamd; 

-de perspartij; 
door rollen, vakuurr~uigers en persen wordt de · 
1%-vaste-oplossing die op het vi1t is aangebracht, 
ingedikt tot een 21%-vaste-oplo s sing; de breedte 

.. _. . .,..vadt:d~ :.papierbaan wordt door een scherpe water
etraal, ·op een werkbreedte van maksimaal 4.40 m 
gebracht; 
de droogpartij; . 
de papierbaan 1oopt over een groot aantal rol1en 
die door stoom verhit worden; midden in de 
droogpartij kan een lijm- of sizepress opge- . 
nomen zijn (zie tekening 5); deze kan verste~ 
vigingsstoffen of kleurstoffen aan het papier 
toevoegen; ook kan een "yankee" opgenomen zijn, 
een wals met een doorsnee van 3 tot 5 meter 

:!:·die een glanslaag op het papier aanbrengt ;. 
de gehele droogpartij is door een "airhood" 
overkapt waardoor het klimaat bij het droog
proses gekontroleerd wordt~ 

.. -.. 
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de rollenpartij;(tekening 6); 
tenslotte wordt het papier dat nu maksima.al 
4,40 m breed is tot rollen met een gewicht 
van 10 ton opgerold en eventueel versneden 
tot rollen met een kleinere breedte. 

We onderscheiden de volgende papiersoorten: 
- enkellaags papier; 

- kraft: gema.akt uit kraftcellulose; wordt 
gebruikt als liner; 
kan gebleekt worden met bv. carboxymethyl; 

- semi-chemical: gemaakt uit loofhoutcellulo
ee; wordt gebruikt als golflaag; 

- schrenz of grijs papier: gemaakt van oud 
papier; wordt gebruikt als liner; 

- dubbellaags papier of dupleks; bv. testliner 
of bico: be~taat uit een drager van 145 grams 
schrenz en een toplaag van 45 grams kraft; 
deze papiersoort wordt alleen gebruikt als 
liner en kan konkurreren met een 125 grams 
kraftliner; · 

- drielaags papier: bv. euroliner: bestaat uit 
· drie lagen papier wa.arvan de bovenlaag 45. grams 
kraft, de middenlaag 35 grams schrenz ( om . 
parafine en vetten van het kraft op te vangen) 
en de onderlaag uit 70 grams schrenz bestaat. 

Om 1 kg papier te produseren is 36.5 liter water 
nodig. 
In het afvalwater treedt een stofverlies op van 
3400 ton per jaar. 
95% Van het water dat in het bedrijf gebruikt 
wordt, wordt deels na zuivering, deels ongezui
verd opnieuw bij de papierproduktie gebruikt. 

r '· 

,. 

. I 

.. 



'• 

. : . I-16 · · i 

' . 
I 

I 

j . 
1 
J 
' I . 
I '" 
I . 

~ 
~ . ~ 

~ 

~~ ~~ 
... ~ , '-l 

~\') ~ V)~ 
\.) 

I 

·~ '· . .. •lr ., 

~ ~~ 
~~ ~~ ~ f--

~ 
- ~ ~ ~~ 
~ ~' ~~ I 

~ 
~ fV) ..... 
~ I' 

~ ~ 
~ ~ 

~ '~ ~ 
' ~ -

It 
~ ~ I 
~ ~ ~ ~ . ~ 

~ ~ 
~ 
~ 

i 
'-l 
\J ~ 

~ .. I 

··I' ~ ~ 
•If 

Q . 

... ~ 
~ 

~ 
'J 

~ ~ 

~ ...... "'< · 

~ ·" 
~ ~ ·~ 

\ . ~ 
~ 

~ 
~ ~ 

~ 
~ 

I~ 
.. 

~ 
~ 

... ~ ~ ', ~ 

~~ .. 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ 

" " ~~ ,., ~ --...... . ~~ 



! 

i 
I . 
I 

I 

l 

TRANSFER 
PRESS 

.. 

BREAST 
ROLL 

WRINGER 
PRESS 

: . 

SMOOTHING 
PRESS 

. .. 

------, . 

I Tank-type pulp~: 

WIRE RETURN 
ROUS 

CALENDER REEL 

tek . 3 

WIRE DRIVE 
ROLL 

Pan. of Q fourdrlnier paper ma(.-hine. 
,: . 

,; t··~k .·4 ,.:: ;: 
;tCI<< . . . 

: .. 

. _,,· ,; " \'• 

SUCTION 
PICKUP 

ROLL 

I 



• . 

.. . 

. ·• . 

CALENDER 
STACK 

I-1.7 · - · 

· Vertical and hori;:;ontal ai:.e pressm. 

t . 

tek.5 

·'·' 

/ 

· t ek.6 



I 
I 
i 

I I . 

1·18 . 

1.3 go1fkartonproduktie 
zie figuur 4 

1.3.1 termen en benamingen 

Golfkarton is uit papierlagen opgebouwd. 
De papierlagen kunnen in twee aoorten onderachei
den worden: 
- de gegolfde papierlaag die medium, flute of 

fluting genoemd wordt; 
- de vlakke papierlaag die liner genoemd wordt. 

De golfkartonsoorten kunnen als volgt onderver~ 
deeld worden: 
- single-faced: bestaat uit 1 liner en 1 medium; 

dit golfkarton kan in de machi
nerichting gebogen worden; 
de naam wordt ook gebruikt voor 
golfkartonsoorten die beataan 
uit een gelijk aantal mediums 
en liners. · 

- double~faced: deze go!fkartonsoorten zijn aan 
de twee buitenkanten afgedekt 
met liners; de voorkomende aoor
ten zij n: 

single-wall: bestaat uit 1 mediuffi tussen 
1'\j~ · 2 liners; de golfhoogte is meestal 
.J-~ 1, 3 -of 5 mm; 
- dubbel-dubbel: bestaat uit 2 mediums en 

3 liners; meestal heeft het ene 
medium een golfhoogte van 3 mm, 
en het andere medium een golf
hoogte van 5 mm; 

triple-wall: bestaat uit 3 mediums en 
~ 4 line-rs. 

De intrekkoeffici~nt van een medium is het aantal 
meter papier dat nodig is om 1 m medium te krij
gen. Deze is afhankelijk van de golfhoogte en 
de golfbreedte, maar onafhankelijk van de papier-
kwaliteit. · 

Een medium. kan verschillende golfhoogtes en golf
breedtes hebben. Deze zijn gestandaardiseerd. 
In de volgende tabel zi.j n deze golfhoogtes en 
golfbreedtes gekodeerd, · en van de meest voorkomen
de is de intrekkoefficient aangegeven. 
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De voornaamste . onderdelen van de golfkartomr.a.
chine zij n: 
- de rollenstoel of mill-stands waarin de papier-

rollen worden opgehangen; · 
de voorverwarmer of preheater (zie tekening 7) 
bestaat uit een tweetal door stoom verhitte 
walsen die het papier dat als liner gaat die
nen de goede temperatuur geven om bij het ver
lijmen van de liner met het medium een goede 
hechting te krijgen en om na de verlijmin~ 
kromtrekken te voorkomen; (zie tekening 8); 

- de preconditioner bestaat uit een aantal kra
nen die door stoom het papier dat als medium 
gaat dienen verwarmen en bevochtigen zodat 
het papier 11 kneedbaar" ·wordt en gernakkelijk 
gegolfd kan worden; (zie tekening 8); 

- de riffelwals brengt de golven aan in het medium; 
r deze bestaat uit twee walsen die als brede 

tandwielen in elkaar grijpen (zie tekening -8) 
en waartussendoor de papierbaan .geleid wordt; 

- de singl~-facer verlijmd het medium met de li
ner zodat single-faced golfkarton ontstaat; 
(zie tekening 8); 

-·· 
-. 1'i..; 
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- de double~backer brengt op een singled-faced 
golfkarton een bottomliner aan (zie tekening?); 
tevens kunnen in de double-backer meerdere 
single-faced golfkartonsoorten aan elkaar ver
lijmd worden en van een bottomliner worden voor
zien; hiervoor is nodig dat enkele single-facers 
parallel geschakeld zijn; 

- de droogplaten verhitten het geproduseerde 
golfkarton dat in de double-backer verlijmd 
is tot 160-190 graden waardoor de lijm snel 
droogt; om het golfkarton met de hand van de 
golfkartonmachine te kunnen pakken, wordt het 
na droging van de lijm snel afgekoeld. 

De golfkartonbaan is maksirnaal 211 em breed (de 
golfrichting) • · · 
Aan het einde van de golfkartonmachine zijn snij
en rilmogelijkheden zodat sommige produkten, bv 
de amerikaa.nse standaarddoos, kant en klaar uit 
de golfkartonmachine komen. 
De minimumcmaat waarop de golfkartonbaan op de 
golfkartorimachine zelf kan worden afgesneden, 
is 64 em. De maksimale afmeting wordt door de 
transportmogeli.jkheden binnen en buiten de golf
kartonfabriek bepaald en bedraagt ongeveer ? m. · 
De golfkartonrnachine kan tot 200 m/min golfkarton 
met een breedte van 2.11 m produseren. · 
De snelheid neemt af voor dikkere soorten golf
karton. Bij --he t produseren van de golfkartonsoort 
TW 1100 wordt bv. een snelheid gehaald van 50 
m/min. 

, 
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•. 

·1.3.3 bewerkingen op golfkarton 

Op de golfkartonmachine ze1f bestaat de moge1ijk
heid om go1fkartonp1aten te snijden en te ri11en. 
lmar meesta1 krijgen de go1fkartonp1aten, nadat 
zij van de go1fkartonmachirie zijn afgekomen, een 
verdere bewerking. 
Omdat go1fkarton tot nu toe uitsluitend a1s ver
pakkingsmateriaa1 gebruikt wordt, zijn de machi
nes voor de verdere bewerking op dit doel afge
stemd . (dozen, hu1zen enz.). 

De belangrijkste bewerkingen zijn de volgende: 
- snijden : (zie tekening 9): dit kan gebeuren 

door ronde messen die kontinu het doorgevoer
de golfkarton in de doorvoerrichting snijden; 
het snijden kan ook gebeuren dwars op de door
voerrichting (zie tekening 10) door messen die 
in de 1engterichting op een as zijn bevestigd; 
de minimum snijafstand is hierbij 80 em; 

- atansen: stansmessen worden op houten platen 
beveatigd; er zijn twee uitvoeringsmoge1ijk
heden; 
- vlakstansen (zie tekening 11): de messen 

zijn op een v1akke houten plaat bevestigd 
die steeds op een golfkartonplaat neerkomt 
en daarbij de vorm uitstanst; dit vlakstan
sen is een diskontinu proses en daarom tra-
ger als rondstansen; · 
rondstansen (zie tekening 12): de stansmessen 
zijn bevestigd op houten cilinders die op 
een as worden gezet; de as gaat draaien en 
de go1fkartonp1aten worden onder de draai
ende cilinder doorgevoerd; rondstansen is 
een kontinu proses en daarom snel1er als 
vlakstansen; het is tevena duurder; 
De tolerantie bij beide stansprosessen is 
plus of min 2 mm onafhankeli.jk van de mate
riaaldikte; 

slitsen of sleuven . (zie tekening 13): het aan
brengen van s1euven in de golfkartonplaten 
zodat bv. doosk1eppen ontstaan; 

- ritsen: het aanbrengen van een gesneden ril; 
de golfkartonplaat wordt doorgesneden tot op 
een liner na .(zie tekening 14); 

. - rillen (zie tekening 15): d.it is .. het vervormen 
van een golfkartonplaat zodat vouwen moge1ijk 
is; dit kan onafhankelijk van de golfrichting 

•' 

.' 

-
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gebeuren; wanneer de rilmessen om een as worden 
bevestigd gebeurt het rillen kontinu; ookbdn 
stansplaten kunnen rilmessen verwerkt worden; 

~ de mee st voorkomende ril vormen zij n de 2-, 
~ ·- 3- en 5-punts ril; wanneer de ril evenwij dig 

aan de golfrichting is aangebracht, kan de 
golfkartonplaat ook tegen de ril in gevouwen 

. worden; de tolerantie is plus of min een hal
ve golflengte; wanneer de ril loodrecht op de 
golfrichting is aangebracht, kan de golfkarton
plaat niet tegen de ril in gevouwen worden; 
de tolerantie is in het laatste geval te ver
waarlozen; 

- perforatie rillen: de rillijn op de golfkarton
plaat wordt op regelmatige afstanden geperfo
reerd, helemaal door of tot op een liner na; 
de tolerantie van de vouw is te verwaarlozen; 

- bedrukken: meestal worden golfkartonplaten 
in een kontinu proses bedrukt door stempels 
die op een as bevestigd zijn; de meeste druk
roachines kunnen meerdere kleuren tegelijk druk- · 
ken; 

- vouwen: als het golfkarton gerild is, kunnen 
de vouwmachines de golfkartonplaten over de 
ril vouwen; 

- dichten: het aan elkaar il!erbinden van twee 
platen golfkarton; dit kan op 3 manieren gebeu
ren: lijmen, tapen of nieten; 
noth-fold {zie tekening 17): bij dikke golf
kartonplaten van gtote afmetingen is het niet 
mogelijkd.m.v. een ril te vouwen; daarom moet 
op de vouwlijn een gedeelte van het golfkarton 
weggefreest worden; 

- crush-roll: samendrukken van de golflagen om 
gemakkelijker te kunnen vouwen of dichten. 

}~estal zijn in een machine een aantal bewerkingen 
gekombineerd bv. de printer-slotter { snijden, 
rillen, bedrukken) • 

•. 
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Hoofdstuk l 
algemeen 

_II-2 

~.1 doel van de proeven 

-Om golfkarton toe te kunnen passen in bouwkundi
ge projekten zullen er verschillende techniese 
gegevens van dit materiaal bekend moeten zijn. 
De eigenachappen van het mater1aal bepalen immers 
de toepasbaarheid. 
Hoewel golfkarton al vanaf 1871 ala verpakkings
materiaal wordt toegepast, zijn er maar weinig 
ma.teriaaleigenschappen bekend omdat bij het ont
werpen van verpakkingen niet van materiaalgegevena 
wordt uitgegaan, maar het eindprodukt zelf op 

· ··zijn geschiktheid wordt beproefd. 

Vocht vormt bij het gebruik van golfkarton het 
grootste probleem. 
Wanneer er vocht in het golfkarton dringt, ver
~iest het ·sterkte en zijn lagenstruktuur als de 
papierlagen niet watervaat met elkaarverlijmd . 
zijn. . 
Met een coating kan het vocht van buiten af te-

-·- -- -·~e..ngehouden worden; maar het optreden _van_.konden
satie in bet golfkarton moeten we eerst berekenen 
met behulp van de damp- en warmteweerstand alvo
rens we maatregelen kunnen nemen. 

Een veranderende hoeveelheid vocht in papier ver
oorzaakt krimp of uitzetting .van het papier waar
door een plaat golfkarton kan gaan scheuren of 
uitbuigen wanneer krimp en uitzetting niet opge
vangen worden, te meer omdat ook de sterkte van 
het materiaal van het vochtgehalte afhankelijk 
is. 

Ala uitgangspunt voor de bepaling van de damp
en warrnteweerstand, en van de uitzetting t.g.v. 
een bepaalde relatieve vocbtigheid moeten we het 
drooggewicht van golfkarton kennen en daarnaast 
de tijd die het golfkarton nodig heeft om zich 
in te stellen op een veranderde relatieve vochtig
heid. 

:r .... 
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1.2 de beproefde soorten golfkarton 

Omdat voor de produktie van go1fkarton erg veel 
soorten papier, ~ .vari!rend in gewicht en samenste1-
l1ng, gebruikt worden, en er verschi11ende 1agen
etrukturen moge1i j k zijn, bestaan er ve1e eoor
ten go1fkarton. 
Hieruit zijn 7 soorten gekozen die een goede 
representatie vormen van de bestaande eoorten. 

De 7 soorten zijn: 
van go1fkartonfabriek De Hoop: 
F 3?, FL 55, GK 49 wit, FGKE 86 en CGH 154; 

-··-van Tri-Wa11 Containers: 
TW 1100 en TW 900. 
In onderstaande tabe1 is de samenste11ing van 
de go1fkartonsoorten beschreven. 
De soorten CGH 154, TW 1100 en TW 900 hebben een 
watervaste papierver1ijming en komen daarom in 
aanmerking voor gebruik a1s bouwma.teriaa1. 

lagenstruktuur van de beproefde go1fkartonsoor-
ten 

kode pap1ersamenste11ing go1fhoogte (mm) 

F 37 120 gr grije 
100 gr s .ch. 3 
100 gr grijs 

FL 55 180 gr bico 
127 gr s .cb. 3 
180 gr bico -

. GK 49 150 gr bico wit 
wit 127 gr s .ch. 5 

150 gr grij s 

FGKE 86 180 gr imp. 
127 gr s.ch. 3 
150 gr grije 
127 gr ·s .. ch~ 5 
150 gr bico 

; 

-· ' 
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lagenstruktuur van de beproefde 
en (vervo1g) 

kode papiersamenstelling 

CGH 154 · 440 gr imp. 
161 gr s.ch. 
180 gr grij s 
161 gr s.ch. 
·440 gr ic.p. 

·'T\V 1100 440 gr il:lp. 
161 gr s.ch. 
205 gr imp. 
161 gr s .ch. 
205 gr imp. 
161 gr e.ch. 
440 gr imp. 

TW 900 440 gr imp. 
127 gr s.ch. 
125 gr imp. 
127 gr s .ch. 
125 gr imp. 
127 gr e.ch. 
205 gr imp. 

s .ch. - semi-chemical 
imp. - importkraft 

II-4 

golfkartonsoort-

golfhoogte (mm) 

3 

5 

3 

5 

5 

3 

5 

5 

T • • ~ -

~ •. 

. . - - --~---~. ---~---



II-5 

Hoofdstuk· 2 
de bepaling van het drooggewicht 

2.1 doel 

Het drooggewicht van golfkarton wordt bepaald 
om een uitgangspunt te hebben bij andere proeven. 
Ale het drooggewicht bekend is~ kan het vochtge
halte van het golfkarton bij iedere heersende 
relatieve vochtigheid uitgerekend worden. 

·verder kunnen we nagaan hoe lang het duurt tot
dat het golfkarton in evenwicht is met een ver
anderde relatieve vochtigheid van de omgeving. 

2.2 meetopstelling en theorie 

Met een stanley-mea worden vierkante proefstuk
ken van 10 bij 10 em gesneden en bij de heersen
de temperatuur en vochtigheid gewogen. 
Bij deze proef is T:25°C en RV=6o%. 
Vervolgens worden de p:x:oefstukken in een eksik~. · · 
kator gelegd. Deze bestaat uit .een luchtdicht 
afgesloten bak waarin schaaltjee staan met fos
forpentoksiede die de waterdamp uit de lucht bin
den volgens de reaktie: · 

P205 + 3H20- 2H3P04. 

Omdat hierdoor de relatieve vochtigheid in de 
lucht daalt, verdwijnt door diffusie het water 
uit de proefstukken totdat de relatieve vochtig
heid van de lucht 0% is en de proefstukken al 
het water hebben afgestaan. 

-:---""" -

() o-· --gewicht 
c;.;;:.i;~:=============~~i?-"J-==:::::::::ar de kplaa t 

,..p,.,.. .,.,., dichtingski t 
~~~~~~~~-------proefstukken 

~~-------rooster · 
•--------glazen bak 

0_;. ·'·· ···TI)--rt--tt----schaal met P205 

. eksikkator 

r 

,. 
' ' .. 

~ ' 
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Om te kontroleren .of de proefstukken al het vocht 
hebben afgestaan, worden ze regelmatig gewogen. 
Het openen van de eksikkator echter verstoort 
het diffusieproses, · en de · proefstukken nemen snel 
vocht op. 
Het is gebleken dat er minstens twee dagen tussen 

-·- ·t'Wee opeenvolgende wegingen moeten liggen omdat de 
proefstukken tijdens de weging meer vocht opnemen 
dan er in een dag door diffusie uitgeha~d wordt. 
De wegingen worden gestopt als bij twee opeenvol
gende wegi~~en het gewichtsprosentenverlies min-
der dan 0 .z;o bedraa.gt. . 
Het laatst genoteerde gewicht noemenwe het droog
·gewicht. 
De hoeveelheid vocht dat een proefstuk bij een 
bepaalde relatieve vochtigheid bevat, vinden we 
d~or het proefstuk te wegen en van het gevonden 
gewicht het drooggewicht af te trekkeri. 
De hoeveelheid vocht wordt uitgedrukt in gewichte
prosenten t.o.v. het gewicht van het proefstuk 

- ----...bij. een bepaalde .relatieve vochtigheid: 

vochtgehalte (%)_ gew. v.h. proefstuk- drooggewicht .100 
· ge~. v.h. proefstuk 

2.3 resu1taten 

Van de 7 go1fkartonsoorten is het drooggewicht 
en het vochtgeha1te bij T~25°en RV-60% bepaa1d. 

kode 

. F 37 
FL 55 · 
GK 49 
FGRE 86 
CGH 154 
TW 1100 

-- TW -900 

drooggewicht 
kg/m2 

0.36 
0.53 
0.50 
0.80 
1.49 
1.96 
1.47 

5.5 
5.9 
5.2 
5.9 
6.3 
5.1 
·5 .9. 

" 

""·· .. 



Nu het drooggewicht bekend is, kan door vergelif
king met proeven waarbij de ekeikkator niet meer 
tueeentijds geopend wordt, de tijd worden bepaald 
waarin het golfkarton d.m.v. diffusie al zijn vocht 
afetaat. Wanneer in de afgesloten ruimte geen 
ventilatie plaatevindt, bedraagt deze tijd 5 dagen; 
wanneer daarentegen wel wordt geventileerd zoals 
in de bouwkundige praktijk bijna altijd het geval 
is, duurt het 5 uur. · 
De genoemde tijden gelden ook voor de aanpassing 
van het golfkarton aan een veranderde relatieve 
vochtigheid. 
Een tijdelijke verhoging van de relatieve vochtig
heid van de omgeving door bv. regen of kookvocht, 
verhoogt niet in gelijke mate de relatieve vochtig
heid in het karton; een tijdelijke hoge relatieve 
vochtigheid levert geen gevaar op voor bet golf
karton. 
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Hoofdstuk 3 
de bepaling van de uitzetting door een verande
rende relatieve voehtigheid 

3.1 doel 

De uitzetting is een belangrijk gegeven voor het 
ontwerpen in golfkarton. 
De uitzetting moet in het ontwerp opgevangen kun
nen worden om uitbuigen en inseheuren van het 
golfkarton - te voorkomen. 

3.2 ~etopstelling en theorie · 

Ret papier waaruit golfkarton is opgebouwd, heeft 
door de produktie een riehting in de vezelstruk-
tuur; het golfkarton zelf heeft een riehting door 
de lagenstruktuur. -
Hierdoor zal de uitzetting in machine- en golf
riehting niet gelijk zijn 

Omdat ---de -opbouw-- .van-- het- golfkarton ---Uit ---zij n ..:..papi.er
lagen meestal asimetries is, trekt het bij veran- _ 
derende relatieve voehtigheid krom. -

Er zijn 4 meetpunten per proefstu~ nodig om de 
uitzetting in alle riehtingen te kunnen meten: 
een in de golfriehting, een in de maehineriehting, 
een van hovenaf loodreeht op het golfkarton -en 
een van onderaf loodreeht op het ~olfkarton~ 

De proefstukken, 10 bij 10 em in het vierkant, 
de zijden loodreeht op en evenwijd.ig aan de ma
ehineriehting, worden voorzien van roestvrij eta
len plaatjes van 1 bij 1 em op de middens van 
de zijden en de middens van de vlakken •. 

~ 
g olfriehting maehineriehting 

d ikteriehting 

.. 
--~~.-
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De meetopstelling bestaat uit een stalen bak waar
in loodrecht op elkaar twee meetklokken bevestigd 
zijn om de uitzetting in de machine- en de golf-
richting te me ten. , 
Om de uitzetting in de dikterichting te meten 
wordt een meetklok loodrecht op een etalen plaat 

··aangebracht. Wanneer de dikte van het proefstuk 
· gemeten is, wordt ook de dikte van het omgekeerde 
proefstuk gemeten en de twee resultaten van elkaar 
afgetrokken om de kans op een verkeerde konklu
sie vamvege de kromtrekking ui t te schakelen. 

Uit een proef waarbij in de klimaatkast de uit
zetting in 4 richtingen kontinu werd gemeten, 
bleek dat de uitzettin§ · t.o.v. de afmetingen van 
het proefstuk bij RV=Olo, afhankelijk ie van de 
aituatie waaruit het proefstuk komt. 
Wanneer het proefstuk komt uit een situatie met 
een hogere relatieve vochtigheid, is de uitzetting 
bij een bepaalde relatieve vochtigheid groter 
dan wanneer het proefstuk komt uit een situatie 
met een lagere relatieve vochtigheid. 
Aangezien we bij deze proef de temperatuur kon
stant hebben gehouden, moeten we konkluderen dat 
golfkarton gemakkelijker vocht opneemt dan afgeeft. 
t .: . Ep 
Bij de proeven ~oeten de beginaituaties van alle 
proefstukken hetzelfde zijn om de uitzetting _van 
de verschillende soorten met elkaar ~e kun~en 
vergelijken. We gaan uit van RV=~~~~~t we kunnen 
kontroleren of de proefstukken h.i~rrr..ee .J.n even-
wicht zijn. ' ' 
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Ret golfkarton wordt in bakken me·t verschillen
de relatieve vochtigheden gelegd. Na 5 dagen zijn 
de proefstukken in evenwicht met de heersende re-
1atieve vochtigheden en worden de metingen ver
richt. 
Ala de relatieve vochtigheid groter is dan 76%, 
is de meting niet meer moge1ijk omdat de kracht 
die de meetklok op het proefstuk uitoefent de 
meting onnauwkeurig maakt daar het go1fkarton 
wordt ingedrukt. 
(De veerkracht van de meetklok bedraagt 150 gr; 
deze wordt door het stalen plaatje verdaald over 
1 cm2; omgerekend is de druk die de meting onnauw
keurig maakt 14.7 • 103 N/m2) 

3.3 resu1taten 

--,-.,·-r.---

In de verschillende bakken heersen relatieve voch
tigheden van 0, 34, 47, 60 en 76%. 
Per go1fkartonsoort hebben 4 proefstukken de 5 
relatieve vochtigheden doorlopen, te beginnen 
bij de laagste. 

Hieronder ·volgt de uitzetting van de golfkarton
soorten bij een relatieve vochtigheid van 76'/o 
t.o.v. de afmetingen van de proefstukken bij q%. 

kode 

F 37 
FL 55 
GK 49 
FGKE 86 
CGH 154 
TW 1100 
TW 900 

... - .. ...,. I 

machine-
richting 
(%) 

0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 

golf- dikte-
richting 
(%) 

richting 
(%) ' 

0.9 0.5 
0.8 0.5 
0.8 0.2 
1.0 0.2 
0.9 0.4 
0.8 0.3 
1.0 0.3 

-.................. ~ 

• 
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De uitzetting b1ijkt in de golfrichting ongeveer 
twee ma.a1 zo groot te zijn a1s in de ma.chinerich
ting. Dit va1t te ver!1aren vanuit de lagenstruk
tuur van het go1fkarton en vanuit de vezelstruk
tuur van het papier. 
In de go1frichting heeft het golfkarton geen struk
turele rem op de uitzetting; in de machinerichting 
daarentegen moeten bij uitzetting de golflagen 
vervormd worden. 
De papiervezels zijn tijdens de papierproduktie 
gericht in de machinerichting. De vochtmolekulen 
dringen tussen de vezels en daardoor zet het papier 
meer uit dwars op de vezelrichting dan in het ver-
1engde van de vezelrichting. 

Over de kromtrekking valt bij deze proeven niet 
veel te zeggen. De ligging van de proefstukken 
heeft hier invloed op, vooral bij hoge re1atieve 
vochtigheden. Omdat hiermee geen rekening gehou
den is, zijn er uit deze proeven geen konklusies 
te trekken. 

In de· volgende grafieken zijn de metingen aange
geven en het kontinuver1oop van de uitzetting 
door een veranderende relatieve vochtigheid in 
beeld gebracht. 

, . 

... 
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Hoofdstuk 4 
de bepaling van de dampweerstand 

4.1 doel 

--De dampweerstand is een van de - gegevens die no
dig zi.j n voor de berekening van de kondensatie
plaats in de met golfkarton saffiengestelde pane
len. 
Door kondensatie verliest het golfkarton sterkte 
en -.kan wanneer de papierlagen niet watervast met 
elkaar verlijmd zijn, de lagenstruktuur verloren 
gaan. 

4.2 meetopstelling en theorie 

Wanneer we aan de twee k~nten van een golfkarton-
.~. plaat een dampdrukverschil aanbrengen, vindt er 

door de golfkartonplaat dampdiffusie plaats tot
dat het dampdrukverschil opgeheven is. 
Als het dampdrukVerschil konstant gehouden wo~dt, 
is er sprake van een konstante dampstroom door 
de golfkartonplaat heen die voor deze dampstroom 
een hindernis vormt. 
De hoeveelheid damp die per tijdseenheid en per 
oppervlakteeenheid bij een bepaald dampspannings
verschil door de plaat golfkarton loopt, is een 
maat voor de weerstand van het golfkarton. 
Door het golfkarton in een afgesloten opstelling 
te plaatsen waarin een konstant dampspanningsver
schil gehandhaafd blijft en de hoeveelheid damp 
die door het golfkarton gelopen is, gemeten kan 
worden, kan de dampweerstand van het golfkarton 
be re ke nd , .WQr.d..~.n • . 
De opstelling bestaat uit twee .glazen kol•en waar
in respektievelijk water en fosforpentoksiede 
aanv:ezig zijn; vlak boven het water is de rela
tieve vochtigheid 100%, vlak boven de fosforpent-

.. oksiede o% omdat deze stof d.e· waterdamp bindt 
volgens de reaktie: 

P205 + 3H20-2H3P04. 

Door na een bepaalde tijd een van beide kolven 
te wegen, weten we hoeveel waterdamp do.or het golf

. karton .gelopen is. 

' . . . 
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Als proefstuk wordt een rond stuk golfkarton ge
bruikt met een middellijn van 5 em. 
Dit proefstuk wordt in een glazen houder gekit 
die tussen de twee kolven bevestigd wordt. 
Hierbij is 4 mm van de rand van het proefstuk 
met kit bedekt zodat het voor de bereke ning van 
de dampweerstand een middellijn van 42 mm heeft. 

Alle proeven vinden plaats bij een temperatuur 
van 25 graden. 
Alvorens een proef wordt ingezet, wegen we de 
kolven. · 
Na 5 dagen worden de kolven opnieuw gewogen en 
uit het verschil met de eerste .weging de waterdamp 
bepaald die tijdens de 5 dagen door het proefstuk 
gelopen is. 

De berekening van de dampweerstand gaat middels 
de formula: 

iR:dp 

waarin i= dampstroomdichtheid in kgjm2s; 
R = dampweerstand in m/s; . 
dp:dampdrukverschil in N/m2 • 

.. 
Bij 25 graden is dp steeds konstant: 
boven het P205: RV=O%-p-0 N/m2; 
boven het H20 ·: :RV-lOo%- p 3168 N/m2; 
dp:;3168 N/ m2 • . 

De oppervlakte van het proefstuk waardoorheen 
de waterda,diffusie plaats vindt: · 
0- '1T"r2= rr. 0 .021) 2 =.13 .84 • l0-4 m2. 

. .. 



--.--

.. Il-16 

De duur t van de proef is 5 dagen, due 432 • 103 a. 

De dampweerstand R-=dP/i=dP. 0. t/x-·1.89 • 109/x, 
waarin x het aanta1 gra~men waterdamp is dat gedu- 
rende 5 dagen door het proefstuk is gediffundeerd. 

De opste11ing ze1f heeft ook een dampweerstand 
die we kunnen meten door een proef te doen zon-
der proefstuk en in bovenstaande forrnu1e het aan
ta1 grammen waterdamp in te ·vu11en dat gedurende 
5 dagen door het fosforpentoksiede gebonden is. 
De dampweerstand van de opste1ling blijkt te zijn: 
0.19 . • 109 m/s. _ 

De berekeningsformu1e voor de dampweerstand van 
een soort go1fkarton: 

Rdamp= ( 1~89 - - 0.19) • 109 m/s -

waarin xhet aantal gram waterdamp . is: dat geduren
de 5 dagen bij een temperatuur van 25 graden celsius 
door het proefstuk is ge.diffundeerd. 

Om een vergelijking te kunnen maken met andere 
ma.terialen berekenen we de "schijnbare" dampdif-
fusiekoE!fficiE!nt: A= d/R~ • 
Deze dampdiffusiekoefficient is schijnbaar, om
dat ze gedefinieerd is voor homogene rr~teria1en. 
Golfkarton is een inhomogeen materiaa1 en dus 
mogen we de dampdiffusiekoefficiE!nt niet ·gebrui
ken om de dampweerstand van enkele van het totaa1 
aanta1 papier1agen van een plaat golfkarton te 
berekenen. 

Wanneer de dampweerstanden van de de go1fkarton
soorten bekend zijn, kunnen ook de dampweerstan
den van op go1fkarton aangebrachte 1agen berekend 
worden. Hiervoor gebruiken we a1s proefstuk een 
stuk go1fkarton met de daarop aaO/gebrachte laag 
en trekken van de berekende da.mnweerstand de 
dampweerstand van het gebruikte- stuk go1fkarton 
af. · 

· Zo is de dampweerstand van de 2-komponentenlijmen 
.-- - DG-20 en UF-3 van Sikkens berekend. · 

l , 

-
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4.3 reeu1taten 

~1!'1"'"-, -

Op iedere go1fkartonaoort zijn 5 proeven uitge~ 
voerd. 
Hieronder vo1gen de gemidde1de meetwaarden. 

kode damp- eehijnbare dampdiffueie-
weeretand koE!ffieii!nt 
( .109 m/e) ( .10-12 e) 

F 3? 0.21 12 
FL 55 0.35 9 

· GK 49 0.30 1? 
FGKE 86 0.41 18 
CGH 154 0.56 16 
TW 1100 0~60 24 
TW 900 0.64 20 

DG 20 13.43 
UF3 0.14 

Uit de tabe1 kunnen we af1eiden dat de eehijnba
re dampdiffusieko~ffiei~nt van go1fkarton toeneemt 
wanneer de go1fkartonp1aten dikker worden. 
De re1atief grotere hoevee1heid 1ueht bi j dikke
re go1fkartonp1aten is hier de oorzaak van. 

Ter verge1i,jking vo1gen hier enke1e dampweerstan
den en dampdiffusieko~ffieiE!nten van enke1e prak
tiese 1agen en materia1en. 

praktiese 1aag dampweerstand 
(x1_09 m/s) 

9 em sti1staande 1ucht 0.5 
5 em veze1p1aat 0.5 
20 em steen 1600kg/m3 ? 
10 ·em beton 1:4 25 
laag dak1eer 15 

_dampdichte 1aag 150 

' t· 

.. 

/ 



ma.teriaal 

stilstaande l~cht 
hout 
steen 1200 .kg/,m3 
steen ·1600 kg/,m3 
steen 1800 kgjm3 
beton 1:4 
beton 1:9 
kalkmorte1 
cementmorte1 
veze1p1aten en gasbeton 

II-18 

dampdiffusieko~fficient 
(x1o-l2s) 

180 
2 - 20 
20 - 60 
20 - 40 
14- 40 
2 - 6 
10 - 20 
10 - 20 
10 13 
20 - 160 

... 
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Hoofdstuk 5 
·de bepa1ing van de warmteweerstand 

5.1 doe1 

Naast de dampweerstand hebben we de warmteweer
stand nodig · om te kunnen berekenen of er -konden
satie za1 optreden. 
Door kondensatie ver1iest het go1fkarton sterkte 
en gaat de 1agenstruktuur ver1oren wanneer de 
papier1agen niet watervast aan e1kaar ver1ijmd 
zijn. 

5.2 meetopste11ing en theorie 

Door aan de twee kanten van een go1fkartonp1aat 
een temperatuursYerschi1 aan te brengen, gaat 
er door de go1fkartonp1aat een warmtestroom 1open 
van de kant met de hoge naar de kant met ·de 1age 
temperatuur totdat het temperatuursverschil is 

· opge heven • 
Wanneer aan de warme kant de temperatuur konstant 
wordt gehouden en aan de koude kant de warmtestroom 
wordt ·opgevangen door een 1ichaam waarvan de soor
te1ijke warmte bekend is en. de temperatuur kan 
worden gemeten, kan de warmtestroom door het golf
karton en dus ook de warmteweerstand ervan worden 
berekend. 

. . 

De temperatuur aan de warme ·kant is 100 graden 
door op het karton eeri bak · met kokend water te 
zetten die de warmte door de bodem aan de go1f
kartonp1aat doorgeeft. 

· De oppervlakte van de bodem in de gebruikte op- -
stelling ·is 15.894 • l0-4 m2. ·. · _ . 
Voor het lichaam aan de koude Y~nt is een koper-

. blok gebruikt van 0.34 kg en een soorte1ijke warmte 
van 38.456 • 10 J/kg°C. . . 

Ale proefstuk gebruiken we een vierkant gesneden 
stuk golfkarton van 10 bij 10 em waarvan de kan
t .en met tape zij n afgeplakt om konvektie naar 
buiten te voorkomen waardoor er warmte verloren 
gaat. 

De opstelling staat in een · ruimte met een tel!lpe- · 
ratuur van .25 graden en een relat ieve .vochtigheid 
van 60% • .{:.t: 

.. "'j' 
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Wanneer de proef is ingezet, wordt gedurende een 
half uur de temperatuur van bet koperblok door 
een scbrijver genoteerd. 
De scbrijver noteert een stroom die door een termo-

-koppel in bet koper bepaald wordt. . 
Als de stroom i tegen de tijd logaritmies wordt 
uitgezet, krijgen we een rechte lijn. 
De tangens die deze rechte met de stroom-as maakt, 
wordt gebruikt in de formule ter berekenirig van 
de ·warmteweerstand. 

t k--------+(z f 
t/3} 

/eyi(h} ~~~J 
/ty,·~ 

De formule om de warmteweerstand te berekenen 
is: 

{(~ 

waarin tg.x. 
A 

de bovengenoemde tangens; · 
: de oppervlakte waardoor de warm

testroom loopt: 15.894 • lo-4 m2; 
: de ma.ssa van bet koperblok: 0.34 kg; . \ M 

I 

c 

2.303 

- : de soortelijke warmte van koper: 
38.455 • 10 Jjkg.,C; - - . 
een konstante voor de herleiding 
van een_ natuurlijke logaritme 

-·naar een gewone logaritme • . 

Om de. warmte-isolerende eigenschap van golfkarton 
te kunnen vergeli.jken met die van andere rnateri
alen, b~r:J.ten~n we de 11 _schijnbare" ~mt~gelei~ 
dingskoefr~ciE!nt >...=d/R'· ~·· 

- ~j 
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II-21 

Deze warmtegeleidingsko~ffici~nt is schijnbaar 
omdat ze gedefinieerd is voor homogene materia
len. 
Golfkarton is een inhomogeen ·materiaal en dus 
mogen we de warmtegeleidingskoer"fici~nt niet ge
bruiken om de warmteweerstand van sleohts enke-
le van het totaal aantal papierlagen van een pl~at 
golfkarton te berekenen. 

5.3 resu1taten 

Op iedere go1fkartonsoort zijn 3 proeven uitge~ 
voerd. Hieronder volgen de gemidde1de meetwaar
den. 

kode _ 

F 37 
FL 55 
GK 49 
FGKE 86 
CGH 154 
TW 1100 
TW 900 

warmte
weerstand 
(m2se~C/J) 

0.04 
0.04 
0.06 
0.10 
0.11 
0.1? 
0.16 

TW 1100 0.13 
(niet afgeplakt) 

warmtegeleidings
kol!fficil!nt 
(J/ms 0 0) 

0.06 
o.os 
0.08 
0.07 
0.08 
0.08 
0.08 

0.10 

Ter vergelijking volgen hier enke1e warmtegelei
dingsko~ffioil!nten van andere materia1en. 

materiaal 

koper 
aluminium 
ijzer 
staa1 
water 
luoht 
g1as 
bet on 
baksteen 
hout 
kurkp1aat 

warmtegeleidings
koE!ffioi~nt 
(.T /ms "C) 

415 
-228 
73 

-17 - 59 
0.60 ;; ;i;·-;·.fO .•. 024 ~ .:··~~.. ~ . ~ . 

. ''"''C> . 5.· - 1 • tr:t:. ~- . 
o .. 7. .. 1.;3 ·. 
0.7 - 5 .b . _· ' : 
·o.l - o:~~~ 
0.035 · 

' . 'O:ji 
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