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Samenvatting 

Met de ontwikkeling van constructieve flexibele leidingvloeren is een nieuw probleem 
ontstaan. Bij aile constructieve flexibele leidingvloeren die momenteel op de mark! aanwezig 
zijn, is gedurende de ontwikkeling geen sprake geweest van een integrale aanpak. Dit heeft 
geleid tot halfproducten, welke nog moeten worden voorzien van een topvloer. De huidige 
generatie topvloeren voldoen niet aan de randvoorwaarden en eisen van het onderliggende 
halfproduct (constructieve flexibele vloer). Dit heeft tot gevolg dat de voordelen van de 
constructieve flexibele vloeren teniet worden gedaan. 
De constatering van de problemen dan wei tegenstrijdigheden, welke ontstaan bij de 
toepassing van de huidige generatie topvloeren op de constructieve flexibele leidingvloeren, 
was de aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe topvloer, genaamd HeCoFiex
topvloer: een flexibele topvloer met ge'integreerde verwarming en keeling. 

HeCoFiex-topvloer staat voor Heating Cooling Flexible topvloer. Het eerste concept van dit 
product was het resultaat van de Master 3 studie van ondergetekende [Van Haren,2005). De 
ontwikkeling heeft zich voortgezet gedurende het Master 4 project [Van Haren, 2006) en is 
onderwerp van onderhavig eindrapport. Het doel van dit onderzoek is de slagingskans van de 
HeCoFiex-topvloer op de mark! te vergroten. 

De slagingskans is afhankelijk van de toegepaste strategie bij de ontwikkeling van het 
product. De ontwikkelde antwerp strategie is erop gericht de kwaliteit van het product te 
verhogen en de ontwikkelingstijd te beperken. Dit word! bewerkstelligd door de ontwikkeling 
te plaatsen binnen een zo~enaamd kader. Het kader bestaat uit een tweetal visies, 
welteverstaan de slimBouwen visie en de People Planet Profit visie . Met toepassing van het 
kader word! het gebied afgebakend waarbinnen de ontwikkeling plaats vindt. Dit schept direct 
een basis voor randvoorwaarden, welke aan het begin liggen van de productontwikkeling. 
Binnen het kader word! gebruik gemaakt van een ontwikkelingsmethodiek. Deze word! 
onderverdeeld in een vijftal lases: 

idee ---. randvoorwaarden -+ materialisatielgeometrie ---. toetsing -+ product antwerp 
Elke lase omvat een afgesloten traject die nauw samenhangt met de daarop volgende lase. 
Van bovenstaande lases heeft de randvoorwaarde lase de meeste invloed op de uitkomst 
van de ontwikkeling. 

Na het afronden van de productontwikkeling antwerp strategie, is sprake van een concept 
product welke voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Van het concept product zijn echter 
vele varianten mogelijk welke Ievens voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Een 
optimalisatie van het concept product is de volgende slap. In dit rapport is onderzocht of het 
mogelijk is om een bouwkundig probleem (concept product) te formuleren in een wiskundige 
formule. Vervolgens kan door toepassing van deze formule het product worden 
geoptimaliseerd. Er word! hier overigens geen gebruik gemaakt van de vertrouwde Trial and 
Error methode. 
Bij het opstellen van de formule is het van belang dat de verbanden tussen de variabelen, 
welke aanwezig zijn in de verschillende deelgebieden (lees bouwfysica, constructief en 
financieel) worden meegenomen. Om dit te realiseren zijn voor de verschillende 
deelgebieden de formules opgesteld random een "nulpunt". Dit maakt het samenvoegen van 
de afzonderlijke formules mogelijk. 
Uit de oefening is mogelijk gebleken om een bouwkundig probleem te omschrijven in een 
wiskundige formule. Het is hierbij van belang dat aile variabelen random een "nulpunt" 
wiskundig geformuleerd worden, om de onderlinge verbanden te behouden. 

Het voornaamste doel van het onderzoek is de doorontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer. 
Hierbij word! de reeds aanwezige theoretische basis [Van Haren, 2005, 2006], ondersteund 
met praktische toetsingen . In dit rapport is telkens een samenvatting weergegeven van de 
afzonderlijke deelrapporten waarin de praktische toetsing per deelgebied behandeld word!. 
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Het doel van de thermische metingen is het praktisch verifieren van het theoretisch berekend 
afgegeven vermogen. Om het testen mogelijk te maken is een prototype van de HeCoFiex
topvloer geproduceerd en de daarbij behorende testopstelling, bestaande uit een elektrische 
boiler, drukvat, manometer e.d . Onderstaande label geeft een overzicht van de berekende 
vermogens van de verschillende metingen. 

Tabel: Overzicht berekende vermogen verschillende metingen 

meetdatum Ieiding- tijdsduur gemiddelde gemiddelde gemiddelde berekend afgegeven 
materiaal meting watertemp. opp. temp ruimtetemp vermogen 

[min.] ['C] ['C] ['C] [W/m2j 
25 mei staal 190 35,7 27,5 24,5 ± 1,0 35,0 

6 juni : nr 1 staal 165 38,2 27,7 23,0 ± 0,5 37,0 
6 juni : nr 2 staal 121 57,0 31,3 23,6 ± 0,4 77,0 
6 juni: nr 3 staal 64 73,4 34,1 24,3 ± 0,3 98,0 

22 nov. kunststof 390 46,2 15,3 8,5 68,0 

Uit een vergelijking met een herberekend afgegeven vermogen blijkt, dat het geteste 
prototype wat betreft het afgegeven vermogen enigszins achier blijft ten opzichte van het 
berekende model. Dit vall te verklaren door het feit dat gebruik is gemaakt van een 
handmatige fabricage en assemblage van de HeCoFiex-topvloer onderdelen . Een hoger 
afgegeven vermogen van het product mag worden verwacht, wanneer deze op industriele 
wijze word! geproduceerd. De oppervlaktetemperatuur spreiding van het geteste prototype in 
stationaire toestand, voldoet wat betreft de aanwezige delta Toppervlak aan de verwachtingen. 
Uit een specifieke warmtevraag van een voorbeeld waning [ISSO 49], kan geconcludeerd 
worden dat het prototype van de HeCoFiex-topvloer met de vermelde randvoorwaarden kan 
voldoen aan de warmtevraag. 

Het gedrag bij brand van de HeCoFiex-topvloer is oriderzocht met behulp van een CFD 
simulatie en een Voltra berekening (versie 3.1 w). Uit de CFD simulaties is gebleken dat met 
90% zekerheid kan worden vastgesteld, dat de HeCoFiex-topvloer bij een brandies! een 
WBDBO behaalt van 60 minuten. Deze kan verhoogd worden door de vloertegel random te 
voorzien van een bij brand opschuimend band. Hiermee word! bewerkstelligd dat de 
rookverliezen beperkt blijven. 
De resultaten van de Voltra berekening zijn niet betrouwbaar genoeg om uitspraken te doen 
omtrent de materiaalkeuze. De oorzaak hiervoor vall te verklaren doordat de warmteover
gangscoeHficient afhankelijk is van de delta T tussen de standaardbrandkromme en de 
temperatuur van in dit geval beton. Bij de berekening is uitgegaan van een constants waarde, 
wat echter leidt tot een onnauwkeurig resultaat. Daarop volgend is met behulp van 
brandtestresultaten van de Infra• vloer onderzocht, welke materialen toepasbaar zijn voor het 
oplegrubber en de isolatie aan de onderzijde van de vloertegel. Hieruit vloeit voort dat het 
gekozen Reciflex CS® toepasbaar is. Voor isolatiemateriaal is gekozen voor EPS, brandver
tragend gemodificeerd. 

Uit de akoestische analyse van de HeCoFiex-topvloer komi naar voren, dat deze naar aile 
verwachting voldoet aan de gestelde eisen. Een aandachtspunt bij de luchtgeluidisolatie
index is de kierdichting tussen de vloertegels. Om dit te verifieren is het noodzakelijk dat 
labtesten worden uitgevoerd. 
Verder blijkt uit het onderzoek naar de geluidsbeleving binnen een ruimte, dat dit een zeer 
complexe materia is. Het onderzoeksveld omvat verschillende factoren, welke allen een 
verschillend vakgebied beslaan. Deze grote diversiteit aan benodigde kennis verklaard het 
feit dat tot op heden nog maar zeer weinig bekend is in de bouwwereld (praktijk) op dit 
gebied. Verder blijkt dat nader onderzoek omtrent aile factoren is vereist, alvorens uitspraken 
kunnen worden gedaan omtrent deze materia (geluidsbeleving in een ruimte). Het word! 
aangeraden het onderzoek te verspreiden over de verschillende vakgebieden, met een 
centrale coordinator die het gehele onderzoek stuurt. 

Uit he! deelrapport "Constructief gedrag topplaat HeCoFiex-topvloer" blijkt, dat de door de 
fabrikant opgegeven materiaalgegevens, voor zowel de maximaal toelaatbare buigspanning 
alsmede de elasticiteitsmodule, overeenkomen met de resultaten van de vier-puntsbuigproef. 

vi 



Daarbij dient vermeld te worden dat de norm, welke is toegepast om de rekenwaarde van de 
maximaal toelaatbare buigspanning te bepalen, niet aansluit bij het materiaal gipsgebonden 
vezelplaat. Naar aile waarschijnlijk ligt de rekenwaarde hager dan de door de fabrikant 
opgegeven waarde. Nader onderzoek naar het materiaal zal dit moeten uitwijzen. 

Bij een verlijming van een aluminium plaat aan de gipsgebonden vezelplaat, neemt de sterkte 
van het element aanzienlijk toe. Mils een goede lijmverbinding word! aangebracht, is het 
mogelijk om het element te belasten tot circa 35 kN, waarbij deze bezwijkt ten gevolge van 
een schuifspanning in de gipsgebonden vezelplaat. De randvoorwaarde die hieruit voortvloeit, 
heeft betrekking op toelaatbare schuifspanning van de specifieke lijmverbinding, welke 
volgens berekeningen 2,56 N/mm2 bedraagt ter plaatse van de overgang tussen het 
aluminium en de gipsgebonden vezelplaat. 

Uit verschillende berekeningen volgt, dat een vloertegel van de HeCoFiex-topvloer met 22 
mm gipsgebonden vezelplaat en 2 mm aluminium plaat, voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot de doorbuiging. Deze voldoet echter niet aan de gestelde eisen met betrekking 
tot de sterkte. Uit de uitgevoerde proeven blijkt verder dat de toelaatbare buigspanning in de 
onderrand maatgevend is en daarmee voldoet voorgenoemde opbouw wei. 
De opbouw van de vloertegel kan geminimaliseerd worden tot een gipsgebonden vezelplaat 
met een dikte van 18 mm, met daaronder een 2 mm dikke aluminium plaat. Uit een 
herberekening van de thermische eigenschappen blijkt dat deze behouden blijven. 

Het theoretisch berekende koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer is ontoereikend om een 
hoge ruimtetemperatuur weg te koelen (18,9 W/m 2 ten opzichte van 45 W/m2 bij 
conventionele vloerkoelingssytemen). De oorzaak hiervan, zijn de restricties die zijn 
verbonden aan het koelsysteem, zoals de begrenzing van de watertemperatuur en de 
oppervlaktetemperatuur. 
Het vloerkoelingssyteem van de HeCoFiex-topvloer leent zich daarentegen uitstekend, om 
direct invallende zonstraling af te voeren (weg te koelen) in ruimtes waar zich grate 
glasoppervlakten in de gevel bevinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan entrees van gebouwen. 
Bij direct invallende zoninstraling kunnen koelvermogens behaald worden van 166 W/m 2. 

Bij de kostprijs berekening word! geconcludeerd dat de HeCoFiex-topvloer in een hager 
segment van topvloeren uitkomt. Gezien het summiere onderzoek naar de uiteindelijke 
kostprijs, vall op dit moment niet exact te zeggen wat de kostprijs word!. Wat wei blijkt is dat 
de uiteindelijke koper bereidt moe! zijn, om te betalen voor de flexibiliteit die "erbij word! 
gekocht". Bij kostenbesparingen dan wei kostenoptimalisatie, dient nauwlettend in de galen te 
worden gehouden wat de invloed van de wijzigingen is op de thermische, akoestische, 
constructieve en brandeigenschappen van de HeCoFiex-topvloer. 

Concluderend kan worden gesteld dat dit onderzoek een gedegen bijdrage heel! geleverd 
aan de marktintroductie van de HeCoFiex-topvloer. Met dit onderzoek is niet bereikt dat het 
product nu direct geschikt is voor een marktintroductie, maar er kan met zekerheid worden 
gezegd dat de HeCoFiex-topvloer, met gering aanvullend onderzoek, dit wei is. He! 
aanvullend onderzoek dient zich te richten op de kostprijs van het product en de 
uitvoeringstechniek, aangezien deze beide onderbelicht zijn gebleven gedurende deze studie. 
Daarnaast is gebleken dat de HeCoFiex-topvloer tegemoet kan komen aan de vereiste 
thermische prestaties. brandeisen, akoestische eisen en constructief gedrag. In sommige 
gevallen dient dit praktisch te worden geverifieerd, maar er is op dit moment geen enkele 
indicatie dat de HeCoFiex-topvloer niet voldoet. Tevens blijkt dat de HeCoFiex-topvloer bij 
direct invallend zonlicht ook een aanzienlijk koelvermogen bezit . 
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1. lnleiding 

De actieve houding van de overheid in relatie tot het ruimtelijke beleid van Nederland is de 
laatste jaren sterk toegenomen. Talloze rapporten zijn verschenen met betrekking tot het 
verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van de ruimte in Nederland. De status van deze 
rapporten varieren van faciliterend instrument tot een Algemene Maatregel van Bestuur. Met 
andere woorden van een advies tot een wettelijke basis. 

Hoewel de inhoud van de rapporten sterk varieren, delen ze allen een overeenkomst namelijk 
het doel wat zij beogen te bereiken: "Meervoudig en lntensief Ruimtegebruik" (MIR). Dit word! 
tegenwoordig steeds belangrijker gevonden, gezien de nog groeiende bevolking, de wens om 
ruimer te wonen (meer m2 per persoon) en een strengere regelgeving op het gebied van 
natuur en milieu. MIR kan bereikt worden door op de beschikbare grand huisvestingsruimte te 
creeren welke niet functiegebonden is. Met andere woorden de ruimte is geschikt voor tal van 
toepassingsmogelijkheden zonder dat sprake is van hoge bij-investeringen om 
functiewisselingen te realiseren. Dit alles vraagt om creatieve oplossingen. 

Woningbouw gebeurt nog steeds in de vorm van gietbouw of stapelbouw. Kantoren worden 
overwegend middels betonelementen - kolommen, balken en vloeren- en veelal vliesgevels 
gebouwd. AI deze bouwmethodes leiden tot functiebepaalde gebouwen, zonder noemens
waardige flexibiliteit. Een keuzemogelijkheid voor nieuwe innovatieve bouwmethodes, die 
tegelijkertijd flexibiliteit en kwaliteit in gebouwen waarborgt, verkleint de kans op leegstand en 
draagt bij aan een positieve waardeontwikkeling van gebouwen. Dit alles Ievert een positieve 
bijdrage aan het MIR op lange termijn 

1.1. Aanleiding 

Gezien de tijden van hoge dynamiek van het gebruik van ruimten blijkt, dat niet-functie 
gebonden gebouwen inspelen op de eisen en wensen van de gebruiker en investeerder. Uit 
het niet-functioneel bouwen en de daaruit voortvloeiende eisen en wensen, komt de vraag 
naar flexibele bouwsystemen voort. Hierbij is het mogelijk om tot in een laat stadium in de 
antwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase wijzigingen te verwerken. 
Binnen deze flexibele bouwsystemen spelen vloeren een voorname rol. Dit komt door de 
bereikbaarheid van de leidingen die in vloeren worden verwerkt. Keuzes die worden gemaakt, 
in welk stadium van het bouwproces of gebruiksfase dan ook, hebben doorgaans grate 
consequenties voor de leidingen en daardoor ook voor vloeren. 

Een oplossing voor de leidingproblematiek in de vloer 
kan worden gevonden in flexibele leidingvloeren. 
Deze vloeren zorgen voor een scheiding van de 
constructieve functie en het leidingverloop. De 
constructieve flexibele vloeren zijn zo ontworpen dat 
de leidingen in elk stadium van het proces (antwerp, 
uitvoering en gebruik) toegankelijk blijven. Een goed 
voorbeeld van een constructieve flexibele leidingvloer 
is de Infra+ vloer, zie figuur 1.1 (leverancier: Prefab 
Limburg). Figuur 1.1: Infra' vloer 

Door de ontwikkeling van dergelijke constructieve flexibele leidingvloeren is een probleem 
opgelost, maar zorgt echter direct weer voor een nieuw probleem. Bij aile constructieve 
flexibele leidingvloeren die momenteel op de mark! zijn, is bij de ontwikkeling geen sprake 
geweest van een integrale aanpak. Dit heeft geleid tot halfproducten, welke nog dienen te 
worden voorzien van een topvloer. De huidige generatie topvloeren voldoen niet aan de 
randvoorwaarden en eisen van het onderliggende halfproduct (constructieve flexibele vloer). 
Dit heeft tot gevolg dat de voordelen van de constructieve flexibele vloeren teniet worden 
gedaan. 
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De constatering van de tegenstrijdigheden dan wei problemen, welke ontstaan bij de 
toepassing van de huidige generatie topvloeren op constructieve flexibele leidingvloeren (half 
producten), was voor ondergetekende de aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe 
topvloer, genaamd HeCoFiex-topvloer [van Haren, 2005, 2006]. 

Figuur 1.2: Visualisatie ontwikkelde HeCoFiex-topvloer 

De HeCoFiex-topvloer is ontwikkeld in he! kader van het Master 3 en 4 project aan de 
Technische Universiteit Eindhoven (verder in dit verslag vermeld als TU/e). Gedurende deze 
periode is voornamelijk aandacht besteed aan de uitwerking van de conceptgedachte, 
opstellen van de randvoorwaarden en het theoretisch aantonen van de werking van het 
concept van de HeCoFiex-topvloer. De theoretische haalbaarheid is aangetoond, echter deze 
is praktisch nog niet geverifieerd. Deze constatering blijkt ook uit de aanbeveling van het 
Master 3 en 4 rapport. 

1.2. Onderzoeksveld 

He! onderzoeksveld waarbinnen de ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer zich afspeelt is 
niet eenvoudig af te bakenen. De reden hiervoor is dat bij productontwikkeling in zijn 
algemeenheid niet gesproken word! van een specifiek vakgebied waarbinnen de ontwikkeling 
zal plaatsvinden. In aile gevallen omvat de ontwikkeling meerdere vakgebieden, waarbij 
tussen de verschillende vakgebieden ook nog eens een sterke onderlinge relatie aanwezig is. 

Uiteraard is het bij productontwikkeling noodzakelijk om het onderzoeksveld zoveel mogelijk 
af te bakenen. Echter is het voor het eindproduct van belang dat aile aspecten en 
randvoorwaarden die van invloed zijn op de ontwikkeling en daarmee de slagingskans van 
een product be'invloeden, worden meegenomen. Word! het onderzoeksveld te klein 
beschouwd, dan leidt dit tot een product wat in eerste instantie theoretisch voldoet maar 
weinig praktische relevantie bezit. 

De grote diversiteit aan vakgebieden en de onderlinge verbanden hiertussen bepaald in grote 
mate de complexiteit van productontwikkeling. Om een goede succesvolle ontwikkeling te 
realiseren moe! getracht worden met aile vakgebieden en de onderlinge verbanden rekening 
te houden. 
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Figuur 1.2: Complexiteit onderzoeksveld HeCoFiex-topvloer 

Om het overzicht te behouden in deze 'Iichte chaos' van onderzoeksgebieden binnen de 
productontwikkeling, is het belangrijk om een duidelijke structuur aan te brengen. Hierbij 
Ievert de structuur een substantiele bijdrage aan de kwaliteit van het eindproduct zodat de 
slagingskans en de acceptatie op de mark! groter word!. 

1.3. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de doel- en probleemstelling van dit rapport. Verder worden hier de 
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek behandeld. 

Hoofdstuk 3 behandelt de productontwikkeling ontwerp strategie, welke de kwaliteit verhoogt 
en ontwikkelingstijd van het product beperkt. In dit hoofdstuk word! besproken op welke wijze 
deze tot stand is gekomen. Gevolgd door een casus studie "HeCoFiex-topvloer" waarin de 
ontwikkelde strategie getoetst word!. 

Hoofdstuk 4 laat zien dat het optimaliseren van een bouwkundig probleem niet enkel en 
aileen kan gebeuren door Trial and Error. De in dit hoofdstuk besproken theoretische 
optimalisatie, benadert een bouwkundig probleem, vanuit een wiskundige invalshoek. Hierbij 
worden aile variabelen (dikte aluminium, dikte topplaat) aanwezig in het bouwkundige 
probleem, geformuleerd in een wiskundige formule . Oil gebeurd met behoud van de 
onderlinge relatie tussen de variabelen en tussen de hoofdgroepen (bouwfysica, constructief 
e.d.). 

Hoofdstuk 5 behandelt de testfase van de HeCoFiex-topvloer. Hier word! met behulp van 
praktische testen, de theoretische werking van de HeCoFiex-topvloer geverifieerd. Dit 
hoofdstuk is opgebouwd uit samenvattingen van de verschillende deelrapporten welke 
onderdeel uitmaken van onderhavige hoofdrapportage. De volgende deelonderwerpen zijn 
samengevat: 

• Prototype 
• Thermische prestaties 
• Gedrag bij brand 
• Akoestisch gedrag 
• Constructief gedrag 

Hoofdstuk 6 behandelt het koelend vermogen van de HeCoFiex-topvloer. Aan de hand van 
berekeningen word! het koelend vermogen bepaald. 

Hoofdstuk 7 behandelt summier de kostprijsberekening van de HeCoFiex-topvloer. Hierbij is 
enkel en aileen gekeken naar de elementkosten van het product. 

Hoofdstuk 8 bevat overkoepelende conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Doel- en probleemstelling 

2.1. Probleemstelling 

De slagingskansen van producten in de mark!, zo oak van de HeCoFiex-topvloer, zijn 
afhankelijk van verschillende aspecten. Allereerst word! de slagingskans bepaald door de 
wijze waarop hel product in eerste instantie is ontwikkeld, het zogenaamde productontwik
kelingsproces. Ten tweede voldoet het product, welke is ontstaan na het doorlopen van het 
productontwikkelingsproces, wei aan de gestelde randvoorwaarden, maar is deze nag niet 
geoptimaliseerd. 

Uil het onderzoeksveld blijkt dat vele vakgebieden een rol spelen bij een productontwik
kelingsproces. Om te voorkomen dat de relatie tussen de verschillende vakgebieden 
versnippert raakt , is het belangrijk deze te integreren in een integraal ontwikkelingsproces. 
Het opzetten van een productontwikkeling(proces) in de bouwsector ontbreekt en is niel 
eenvoudig. Dit blijkt mede uit het feit dat productontwikkeling voornamelijk plaats vindt bij de 
grotere bedrijven. Van de gehele bouwsector word! maar 2,2 promille van de omzet 
uitgegeven aan research & development investeringen. Dit is erg laag tegenover het 
percentage in kapitaal- en arbeidsintensieve industrieen (de aandelen zijn in deze sectoren 
36 en 17 promille) [de Bruijn, Maas, 2005]. 
De productontwikkelaar krijgt bij de productontwikkeling te maken regelgeving aangestuurd 
vanuit de overheid zoals het Bouwbesluit, alsmede eisen en wensen waarneembaar vanuit de 
mark!. Verder stelt de productontwikkelaar zeit nag aanvullende randvoorwaarden welke een 
bijdrage leveren aan de meerwaarde van het product. Dit alles leidttot een grate variatie van 
verschillende factoren welke gezamenlijk in een integraal proces moeten leiden tot een nieuw 
innovatief product. 

Een belangrijk aspect om mee te nemen bij het productontwikkelingsproces, is de dynamiek 
van de mark!. Voor het slagen van het product is het noodzakelijk dat na het afronden van het 
proces nag steeds een marktbehoefte aanwezig is. Met andere woorden een afzetmarkt dient 
ten aile tijden aanwezig te zijn . Het is derhalve belangrijk dat de ontwikkelingsperiode van een 
nieuw product niet te lang duurt. 
Op dit moment is in de bouwsector acceptabel een productontwikkelingsproces circa 4 jaar 
acceptabel. Het is daarom goed mogelijk dat bij de start van de ontwikkeling een duidelijke 
vraag aanwezig is in de mark!, maar dat deze gedurende het proces afzwakt dan wei 
verdwijnt. Het is van belang dat de ontwikkelingstijd beperkt blijft om zo snel mogelijk aan de 
vraag vanuit de mark! te voldoen. 

Om de HeCoFiex-topvloer gereed te maken voor marktintroductie, word! niet volstaan met 
enkel het aantonen van de theoretische werking van het concept [van Haren, 2005, 2006]. De 
theoretische werking van de HeCoFiex-topvloer biedt namelijk geen garantie voor de 
praktische werking. Het is noodzakelijk dat de HeCoFiex-topvloer zowel theoretisch als 
praktisch voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Oil kan slechls worden aangetoond door 
middel van praktische proeven. 
Daarnaast speelt de kostprijs van de HeCoFiex-topvloer een grate rol bij een succesvolle 
marktintroductie en acceptatie. De kostprijs is echter oak weer afhankelijk van meerdere 
factoren, zoals materiaalkosten en productietechnieken. Deze hebben een grate invloed op 
het definitieve antwerp van de HeCoFiex-topvloer en de daarmee samenhangende kostprijs 
van het product. 
Kortom met het optimaliseren van de HeCoFiex-topvloer word! de kwaliteil van het product en 
daarmee samenhangend de slagingskans op de mark! vergroot. 
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2.2. Doelstelling 

Het onderzoek heeft als doel de slagingskans van de HeCoFiex-topvloer op de mark! te 
vergroten . Dit hang! at van verschillende factoren. 

De slagingskans is allereerst afhankelijk van de toegepaste strategie bij de ontwikkeling van 
het product. Er word! onderzocht of het mogelijk is om een productontwikkeling ontwerp 
strategie te ontwikkelen, welke de kwaliteit verhoogd en ontwikkelingstijd van het product 
beperkt. 

Het voornaamste doel van het onderzoek is de doorontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer, 
waarbij de theoretische basis met praktische toetsingen ondersteund word!. Met andere 
woorden een optimalisatie welke praktisch word! getoetst. Het resultaat van deze stap in de 
productontwikkeling bepaald namelijk in grote mate of het product geschikt is voor een 
marktintroductie. 

2.3. Onderzoeksvragen 

Het productontwikkelingsproces van de HeCoFiex-topvloer omvat meerdere vakgebieden. 
Vanwege het ondoorzichtige proces van deze productontwikkeling, zie hiervoor het 
onderzoeksveld, gebeurt het snel dat aspecten vergeten worden. Het is van belang die 
onderzoeksvragen te stellen die leiden tot beantwoording van de probleemstelling. 
Onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden zijn : 

1. Wat is een geschikte strategie voor het ontwikkelen van bouwproducten? 
2. Voldoet de HeCoFiex-topvloer aan de gestelde bouwfysische eigenschappen, 

zoals deze zijn bepaald in het Master 3 en 4 rapport [van Haren, 2005, 2006]? 
3. Wat zijn de eigenschappen van de HeCoFiex-topvloer met betrekking tot brand 

en voldoet deze hiermee aan de gestelde eisen? 
4. Wat zijn de constructieve eigenschappen van de HeCoFiex-topvloer en voldoet 

deze hiermee aan de gestelde eisen? 
5. Wat zijn de kosten per eenheid product en waar zijn deze van afhankelijk? 

Uit het brede scala aan onderzoeksvragen blijkt de diversiteit van vakgebieden welke een rol 
spelen bij de doorontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer. Deze worden deels afgeleidt uit de 
onderzoeksvragen en deels bepaald door praktische aspecten. De van toepassing zijnde 
vakgebieden zijn onder andere: 

• Bouwfysica (thermisch, geluid, brand) 
• Constructief (doorbuiging, breuklast) 
• Praktijk (kennis vanuit de praktijk Ievert aandachtspunten op) 
• Bedrijfskunde (productiekosten, kostprijs, marktprijs) 
• Uitvoeringstechniek (montage, transport) 

2.4. Wetenschappelijke relevantie 

Met het vormen van een productontwikkeling ontwerp strategie word! structuur aangebracht 
in het ontwikkelen van producten. Dit leidt tot nieuwe inzichten in het productontwikkelings
proces. Wat vervolgens weer een positieve uitwerking heeft op nieuwe ontwikkelingen van 
bouwproducten. Het gebrek aan dergelijke inzichten en kennis in de praktijk leidt vaak tot 
"innovation by addition". Dit houdt in dat innovaties gebaseerd zijn op toevoegingen bij 
bestaande oplossingen. Wat ook word! herkend in het rapport van De Bruijn en Maas: 
"innovatie in de bouw rich! zich vaak op het vinden van oplossingen voor ad-hocproblemen 
die zich op de bouwplaats voordoen" [de Bruijn, Maas, 2005, pag. iii] 
Kortom de productontwikkeling ontwerpstrategie en testfase van de HeCoFiex-topvloer biedt 
andere productontwikkelaars inzichten en handvatten in het proces van een integrale 
ontwikkeling . 
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De bouw word! gezien als conservatieve sector waar alles op een vertrouwde manier blijft 
plaats vinden. Door aan te tonen dat het optimaliseren van bouwproducten niet hoeft te 
gebeuren door middel van proberen (trial and error), maar oak mogelijk is door een 
bouwkundig probleem te benaderen als een wiskundig probleem, ontstaan nieuwe inzichten 
omtrent de optimalisatiefase. 

2.5. Maatschappelijke relevantie 

De filosofie van de toepassing van holle vloersystemen is gebouwen realiseren met een 
maximaal mogelijke flexibiliteit in zowel de antwerp-, de uitvoerings- als de gebruiksfase. 
Uitgangspunt is de gedachte dat leidingen, onafhankelijk van de draagstructuur en afbouw, te 
plaatsen moeten zijn in combinatie met een droge bouwmethode. De toepassing van holle 
vloersystemen geeft de gebruiker alsmede de verhuurder de mogelijkheid om wijzigingen in 
een gebouw eenvoudig te realiseren. De levensduur van gebouwen waarin dergelijke 
vloersystemen zijn toegepast neemt aanzienlijk toe, vanwege de mogelijkheid om het gebouw 
op relatief eenvoudige wijze aan te passen aan de eisen en wensen die op dat moment 
aanwezig zijn. 

Bij de ontwikkeling van dergelijke holle vloersystemen is echter geen aandacht besteed aan 
de topvloerafwerking. Er is dus sprake van een half product welke nag een toevoeging 
(topvloerafwerking) nodig heeft om een volwaardig product te worden. Echter, door de 
toepassing van topvloerafwerkingen op holle vloersystemen, welke niet aansluiten bij de 
filosofie van dergelijke systemen, wordt in veel gevallen de flexibiliteit teniet gedaan. Met 
andere woorden, de bereikbaarheid tot de leidingen gaat verloren doordat in veel gevallen 
gebruik wordt gemaakt van een cementdekvloer als afwerking. De ontwikkeling van de 
HeCoFiex-topvloer beoogd te bereiken dat de knelpunten van de topvloerafwerkingen welke 
tot op heden toegepast worden, worden weggenomen. 

Door het wegnemen van de huidige knelpunten bij de topvloerafwerking en aansluiting te 
zoeken bij het concept van de holle vloersystemen, ontstaat een product welke beter 
tegemoet komt aan de wensen en eisen vanuit de markt dan de bestaande producten. Door 
de grotere marktacceptatie bestaat de kans dat dergelijke bouwsystemen meer toegepast 
worden in huidige bouwpraktijk. 

Naast het vergroten van de marktacceptatie van holle vloersystemen, biedt de productontwik
keling antwerp strategie een handreiking voor het ontwikkelen van nieuwe producten in de 
bouwsector. Door toepassing van deze strategie neemt de kans op geen geslaagde product
onwikkeling toe. 

2.6. Aanpak van het onderzoek 

De ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer vindt zijn oorsprong in ondergetekende zijn Master 
3 project. Gedurende dit project is de basis gelegd voor het product, waarbij de theoretische 
werking van het vloerverwarmingssysteem is aangetoond. Bij de ontwikkeling destijds 
rekening gehouden met een breed scala aan randvoorwaarden. Als vervolg op het Master 3 
project is als voorbereiding op de afstudeerfase gekeken naar de toepassingsmogelijkheden 
en haalbaarheid van het product. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het 
Master 4 project. De afstudeerfase richt zich op de praktische verificatie van de theoretische 
berekeningen van het Master 3 project. Daarnaast wordt een productontwikkeling antwerp 
strategie opgesteld, welke gericht is op het verhogen van de kwaliteit en tegelijkertijd het 
beperken van de ontwikkelingstijd. Een en ander is schematisch weergegeven in figuur 2.1 op 
de volgende pagina. 
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3. Productontwikkeling antwerp strategie 

De bouw staat doorgaans bekend als een weinig innovatieve en conservatieve sector waarin 
veranderingen langzaam plaatsvinden. Toch is de uitspraak dat de bouw niet innovatief is, 
niet geheel gerechtvaardigd. In de bouwsector vinden wei degelijk innovaties plaats, aileen 
zijn deze niet altijd goed zichtbaar voor de buitenwereld. Oil komi omdat in de bouwsector 
voornamelijk sprake is van procesinnovaties en veel minder van productinnovaties. Het gaat 
hierbij om het optimaliseren van eigen productieprocessen en zijn derhalve behoorlijk 
introvert. Op zich zijn deze innovaties logisch in een mark! waarin de prijs een belangrijke 
factor is in het bepalen van de concurrentiepositie ten opzichte van andere vergelijkbare 
producten. Anders gezegd een product onderscheidt door een lage prijs en daarvoor is men 
aangewezen op het efficienter maken van de productieprocessen. 

Het is in de bouwsector ge
bruikelijk om dergelijke proces
innovaties zo lang mogelijk 
door te blijven voeren en pas in 
een laat stadium te gaan 
denken aan het ontwikkelen 
van nieuwe bouwproducten. Als 
we de levenscurve van een 
gemiddeld bouwproduct bekij
ken (figuur 3.1) dan begin! men 
de procesinnovatie aan het 
einde van lase 3. Vanaf dit sta-

dium is geen omzetgroei meer 
mogelijk, maar kan de winst 
nog stijgen door optimalisatie 
van de productie, logistiek etc. 
De procesinnovatie zet zich 
door over lase 4, 5 en 6 (cash 
cow) . 
Vervolgens word! aan het einde 
van 6 pas begonnen met een 
nieuwe productontwikkeling. 
Wat dan gebeurd is dat een 
geforceerde productontwikke
ling plaats vindt om de dalende 
omzet van een product te 
compenseren . Wat eigenlijk 

Figuur 3. 1: De modellevenscurve, met daarin /wee voorbeelden 
te weten een pop-cd en een gemiddeld bouwproducl 

(Lichtenberg, 2002): 
1 Ontwikkelingsstadium. 
2 Product is in de mark/ geJntroduceerd. 
3 In dit stadium lijkl he/ product aan te slaan en stijgl de 

omzet en o.a. door he/ opheffen van de 
kostenverhogende factoren in fase 2 ook de wins/ snel. 

4 In dit stadium is er geen omzetgroei meer. 
5 In dit stadium word/ de concurrentie scherper, waardoor 

de wins/ stabiliseer1. 
6 De concurrentie word/ sterker en ondanks verdere 

optimalisatie aan de kostenkant kan de wins/ niet meer 
worden gehandhaafd. 

7 Omzet en met name wins/ zakken in elkaar. 
8 He/ product lever! verlies en de productie moe/ worden 

gestaakt. 

dient te gebeuren is dat in een eerder stadium, gekeken wordt naar de marktbehoefte en 
vanuit dat uitgangspunt een productontwikkeling op gang word! gezet. Omdat van een 
constante marktbehoefte niet gesproken kan worden dient de ontwikkelingsperiode van een 
bouwproduct zo kort mogelijk te zijn. Oil om te voorkomen dat de vraag naar een specifiek 
product aan het einde van het ontwikkelingstraject is afgenomen. 

3.1. Kader 

Om de kans op een succesvolle productontwikkeling te vergroten en de ontwikkelingstijd 
zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de productontwikkeling plaats vindt binnen 
een afgebakend gebied. Het afgebakende gebied, oftewel kader, heeft een tweetal functies: 

1. Allereerst vloeien hier randvoorwaarden uit voort welke aan de basis liggen van 
de productontwikkeling. 
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2. Uit de eerste lunctie volgt dat een ontwikkeling binnen het kader een grotere 
kans van slagen op de mark! geelt. Met andere woorden he! vergroten van de 
slagingskans. Oil komi door he! lei! dat randvoorwaarden, welke voortvloeien uit 
he! kader, een grotere maatschappelijke relatie hebben dan de randvoorwaarden 
welke specifiek gesteld worden aan de producteigenschappen. 

He! kader welke van toepassing is op de bouwproductontwikkeling strategie bestaat uit een 
tweetal visie's, welteverstaan de slimBouwen® en de People Planet Profit visie. Ondanks dat 
beide hun oorsprong vinden in een ander deelgebied binnen de bouw, hebben deze loch een 
duidelijke relatie met elkaar. De toepassing van beide visie's leveren een toegevoegde 
waarde aan de productontwikkeling ontwerp strategie. 

3.1.1. SllmBouwen® 

De naam SlimBouwen® is ontleend aan slim in de betekenis van 'intelligent', maar ook aan de 
Engelstalige betekenis van 'slank'. SlimBouwen® is in Ieite een eenvoudige visie, die 
voortborduurt op het gedachtegoed van onder andere he! Domino principe van Le Corbusier 
(1914): 

"Gebruik voor het op afstand houden van vloeren slechts kolommen (deze nemen minder 
plaats in dan schijven). Daarnaast zijn dan aileen nog de trappen (verticaal mensentransport) 
een vast element. Voor de rest zijn zowel geve/vul/ing als ruimte-inde/ing volledig vrij". 

Deze visie schept voorwaarden waarmee he! industrialiseren van he! bouwproces word! 
bereikt, terwijl de ontwerpvrijheid in stand word! gehouden. 

SlimBouwen® heeft niet aileen betrekking op de bouwproducten, maar op de wijze waarop 
word! omgegaan met he! gehele bouwproces. De traditionele wijze van bouwen is vooralsnog 
een parallel bouwproces, met aile gevolgen van dien. Met SlimBouwen® kan he! gebouw 
worden opgeknipt in bouwdelen. Dit zowel in technische maar ook organisatorische en 
juridische zin. Achtereenvolgens (dus niet parallel) worden uitgevoerd: 

1. Grondwerk en lundering; 
2. Skelet en flexibele leidingvloer; 
3. Huid (dak en gevels); 
4. lnstallaties; 
5. Binnenalbouw, inclusief topvloer; 
6. Alwerking, inrichting en oplevering. 

Doel SllmBouwen® 
SlimBouwen® heel! tot doel om zoveel mogelijk gebruikmakend van de bestaande 
marktstructuur, te komen tot een ander bouwproces, waarbij door ontkoppeling van leidingen 
en installaties: 
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een sequentieel in plaats van een parallel bouwproces mogelijk word! met een (zo 
goed als) eliminatie van laalkosten; 
de onderlinge afhankelijkheid van bouwdelen word! geminimaliseerd; 
door beide voorgaande kenmerken het bouwproces te industrialiseren (doel: 
verkorting van de procestijd met 70%; reductie arbeidsuren op de bouwplaats van 
70%) 
gebouwen llexibeler zijn (aanpassing aan nieuwe functies mogelijk; consumentgericht 
bouwen word! mogelijk); 
dematerisalisering kan worden bereikt (doel is besparing van 50% van het 
gebouwgewicht) met dezelfde gevolgen voor de reductie op bouw en sloopafval 
(50%) en transport (50%) 
energiezuinige concepten (duurzame energie bronnen) haalbaar worden (doel 
reductie van 50% op de C02 emissie); 
slanker kan worden gebouwd met een nuttiger ruimtegebruik (meer dan 85%); 
een reductie van tenminste 10% op de bouwkosten en 30% op de exploitatiekosten 
word! bereikt. 



SlimBouwen® heeft dus een sterk maatschappelijk belang, waarbij he! feit dat het een open 
systeem is en het gegeven dat aile betrokkenen voordeel hierbij ondervinden, een belangrijke 
randvoorwaarde voor succes is. 

Verder heeft SlimBouwen® geconstateerd dat tijdens de productontwikkeling in de bouw vaak 
"innovation by addition" plaats vindt. Bij een dergelijke productontwikkeling, word! bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten voortgeborduurd op wat reeds bestaat dan wei aanwezig 
is. SlimBouwen® tracht deze wijze van productontwikkeling (innovation by addition) te 
doorbreken. 

3.1.2. People Planet Profit 

In de laatste jaren is vanuit het bedrijfsleven een toenemende belangstelling ontstaan in de 
richting van 'duurzaam ondernemen'. Onder duurzaam ondernemen word! verstaan: "de 
ontwikkeling die de behoeften van het heden verzekert zonder het vermogen van toekomstige 
genera ties aan te tasten"1

• Hierbij word! gestreefd naar een evenwicht tussen sociale 
belangen, milieubelangen en financiele belangen. In het bedrijfsleven gaat het om sociaal
ethische, economische en milieu aspecten [Aigemene Rekenkamer]. Dit word! oak genoemd 
"People, Planet, Profit', verder in dit rapport vermeld als triple P model. 

People 
People (de mens) omvat de sociale kant van de visie. Mensen moeten 
voordeel ondervinden van de ontwikkeling. Hierbij komen waarden en 
behoeften van de mens aan bod zoals gezondheid en veiligheid. Maar 
oak aspecten zoals milieubesef spelen een rol. 
De "menskant" is belangrijk omdat de producten ontwikkeld worden 
voor mensen. Zij zijn de gebruikers en als het ware de beoordelaars 
van het eindproduct. 

Planet 
Planet (de aarde) beschrijft de ecologische kant van de visie. Bij de 
ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de invloed die de 
ontwikkeling heeft op dieren, planten en he! totale ecosysteem. Denk 
hierbij aan het benutten van de grondstoffen, het gebruik van de 
ruimte, recycling van het afval, en dergelijke. 
Het milieu dient zoveel mogelijk ontlast te worden van negatieve 
invloeden. Uiteindelijk maken wij mensen oak deel uit van de aarde en 
ondervinden wij oak de negatieve effecten. 

Profit 
Profit (economie) beschrijft de economische kant van de visie. Het 
einddoel van de ontwikkeling is een zekere mate van financiele wins! 
te behalen uit de verkoop van het eindproduct. Anders gezegd, de 
organisatie moe! in aile gevallen in economisch opzicht op vooruit 
gaan. 

Onder het bedrijfsleven vall uiteraard oak de bouwsector. In deze sector word! met name bij 
het vastgoed gebruik gemaakt van het triple P model. Hierbij word! het model gebruikt om 
een maximaal resultaat te behalen uit investeringen die gemaakt worden. 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds vermeld is, gebruikt de vastgoedmarkt doorgaans traditionele 
bouwmethoden. Hierdoor ontstaan gebouwen welke een relatief korte levensduur hebben 
vanwege het lage flexibiliteitniveau. Met andere woorden het gebouw word! eerder gesloopt 
en vervangen om tegemoet te komen aan nieuwe eisen. 

Brundtlandt, G.H. (ed.) (1987) Our Common Future: report on environment and development, 
Oxford: Oxford University Press 
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Door bij de ontwikkeling van nieuwe bouwproducten en dergelijke gebouwen het triple P 
model toe te passen, ontstaat het besef dat door een geringe verhoging van de investering, 
een hoger maximaal resultaat behaald kan worden. Door bijvoorbeeld niet-functie gebonden 
gebouwen neer te zetten , neemt de levensduur van het gebouw toe, waardoor de start
investering uiteindelijk meer oplevert. Een niet-functie gebonden gebouw is een afweging 
tussen de wensen van de gebruiker (People), de gewenste levensduur van een gebouw 
(Planet) en de gewenste opbrengst van de investering (Profit). 
Om dergelijke gebouwen te realiseren zijn ook bouwproducten nodig welke tegemoet komen 
aan de eisen. Door het triple P model in het kader van de productontwikkeling ontwerp 
strategie word! bij de productontwikkeling, rekening gehouden met deze wensen vanuit de 
vastgoedmarkt. 

3.1.3. SlimBouwen® versus People Planet Profit 

Nu zowel de slimBouwen® als de People Planet Profit visie nader is toegelicht, blijkt dat een 
duidelijke onderlinge relalie zichtbaar is tussen beide. De afzonderlijke P's van het triple P 
model sluiten aan bij de speerpunten van slimBouwen®. Hierbij is het wei belangrijk dat in 
oogschouw word! genomen dat beide visies op verschillende niveaus opereren. Het triple P 
model wordt gebruikt om een maximaal resultaat uit de investering te behalen , waar de 
slimBouwen® visie gebruikt word! om tot een hoger niveau van bouwen te komen . Met een 
hoger niveau word! hier bedoeld de kwaliteit van een gebouw in de brede zin van het woord . 

slimBouwen• speerpunten triple P model 

.._ _ __ F_Ie_x_ib-ilit_e_it _en_co_m_fo_rt_ -----'lt-11 -~~~ People 

Vermindering van afval en C02 uitstoot, 
energiebesparing 

Efficiency (afname faalkosten, 
gewichtsbesparing) 

Figuur 3.2: Onderlinge relatie tussen slimBouwen .. en he/triple P model 

Door beide visies met elkaar te combineren 
ontstaat het productontwikkeling kader, zie 
figuur 3.3. Een productontwikkeling waarbij 
gebruik word! gemaakt van het kader zoals 
dat gevisualiseerd is in figuur 3.3, bereikt 
een maximaal resultaat in het midden van 
het kader. Hier wordt de beste afweging 
gemaakt tussen People, Planet en Profit, 
waarbij ook nog eens rekening is gehouden 
met de slimBouwen® visie. 

Het is uiterst lastig om dit optimum te 
bereiken. In het midden van het kader 
overlappen namelijk aile drie de onderdelen 
van het triple P model elkaar. Oil heeft tot 
gevolg dat elke keuze die gemaakt word! 
invloed heel! op zowel People, Planet en 
Profit. Het is bij het maken van dergelijke 
keuzes aan de productontwikkelaar om een 
zo goed mogelijke afweging te maken 
tussen de gevolgen van zijn keuzes . 
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Figuur 3.3: Productontwikkeling kader 



3.2. Methodiek 

Het kader zoals dit eerder is toegelicht bakent het gebied af waarbinnen de 
productontwikkeling plaatsvindt. Dit biedt echter nog geen enkele zekerheid tot een 
succesvolle ontwikkeling binnen een kort tijdsbestek. Om dit doel te bereiken is het belangrijk 
dat een specifieke ontwikkelingsmethodiek gehanteerd word! binnen het kader. 

Met behulp van een ontwikkelingsmethodiek word! bewerkstelligd dat het proces opgedeeld 
word! in verschillende fases . Elke fase behandeld een apart deelonderdeel van het proces en 
kan na afronding worden afgesloten. De volgende fases zijn te onderscheiden: 

• Fase 1 : Idee 
• Fase 2: Opstellen randvoorwaarden 
• Fase 3: Materialisatie I geometrie 
• Fase 4: Toetsing 
• Fase 5: Product 

Hierbij dient te worden vermeld dat na afsluiting van een fase de mogelijkheid bestaat dat 
door voortschrijdend inzicht nog toevoegingen dan wei aanpassingen kunnen plaatsvinden. 
Hierbij word! bijvoorbeeld gedacht aan ontwikkelingen in de mark! welke ertoe bijdragen dat 
enkele randvoorwaarden veranderen dan wei worden toegevoegd. Dergelijke ontwikkelingen 
kan men echter niet voorspellen. 

3.2.1. Fase 1: Idee 
Elke ontwikkeling begin! met een idee. Uiteraard kan het 
gebeuren dat iemand een briljant idee heeft en dit wil omzetten in 
een product. Hierbij gaat het om unieke gevallen welke niet 

I Idee I concept I 

dagelijks voorkomen. Doorgaans word! vanuit het bedrijfsleven een bepaalde marktbehoefte 
geconstateerd waarop vervolgens word! ingespeeld. In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds 
vermeld dat een dergelijke uitgangpositie, ontwikkelen vanuit een marktbehoefte, veel 
gezonder is dan een geforceerde productontwikkeling. Oftewel, moeten we geen dingen 
maken omdat we er zo goed in zijn, maar omdat er vraag naar is. 

Voor de idee- en conceptvorming is het voor de bouwsector belangrijk 
dat nauwlettend de mark! en de daaruit voortvloeiende marktbehoefte in 
de galen word! gehouden. Op deze wijze kan worden waargenomen 
naar welke specifieke producten (wensen) een vraag ontstaat. 
Bouwmarketing speelt hierin een belangrijke rol. 

Als een marktbehoefte is waargenomen is het zaak om helder te krijgen wat deze exact 
inhoudt, om zo een helder concept te formuleren. Dit concept zal de basis vormen voor de 
verdere ontwikkeling van het product, welke aan de vraag vanuit de mark! dient te voldoen. 
Hierbij dient "de vraag" zo breed mogelijk geTnterpreteerd te worden, waarbij gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld het kostenaspect, de productwerking, en indien van toepassing de 
esthetica, etc. 

3.2.2. Fase 2: Opstellen randvoorwaarden 
Nadal het idee I concept helder is geformuleerd, is het uiterst 
belangrijk om de randvoorwaarden juist te formuleren. Onder 
de randvoorwaarden worden verstaan, de voorwaarden 
waaraan het product aan het einde van de ontwikkeling dient te 
voldoen. Als we hier een vergelijking maken met de wiskunde 
dan blijkt dat elk wiskundig probleem gedefinieerd word! door 
zijn randvoorwaarden. Zo kan een product op onderdeel niveau 
eveneens beschreven worden door een model. Voor elk model van een product (bijvoorbeeld 
constructief , thermisch, kosten enz.) kunnen randvoorwaarden worden gesteld. Het doel is 
om een product te ontwikkelen dat voor aile modellen met gegeven randvoorwaarden een 
optimum word! bereikt. 
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Om een optimaal eindproduct te bereiken, dienen aile relevante randvoorwaarden in een zo 
breed mogelijk veld te worden opgesteld. Uiteraard dient het bouwproduct te voldoen aan de 
van toepassing zijnde regelgeving en vereisten, denkende hierbij aan zaken als het 
Bouwbesluit, NEN-normen en ISO-normen (voorgeschreven in het Bouwbesluit alsmede 
geeist I gewenst vanuit de praktijk). Verder biedt het kader waarbinnen deze methodiek 
toegepast word! een handreiking bij het opstellen van de randvoorwaarden. 

Deze lase is een van de belangrijkste in het gehele productontwikkelingsproces en bepaald 
voor een groat dee I de uitkomst van de ontwikkeling. Als de randvoorwaarden niet juist of niet 
compleet geformuleerd worden, resulteert dit in een eindproduct welke niet voldoet aan de 
verwachtingen van de productontwikkelaar of aan de verwachtingen van de mark!. Dit heeft 
tot gevolg dat het product geen marktwaarde bezit of niet word! geaccepteerd door de mark!. 

3.2.3. Fase 3: Materialisatle I geometrle 

Nu de randvoorwaarden waaraan het nieuwe product dient te 
voldoen bekend en geformuleerd zijn, kan de eerste aanzet 
worden gemaakt tot een fysiek product. Het idee word! 
vormgegeven en gematerialiseerd vanuit de gestelde randvoor
waarden. Hierbij word! onderzocht welke materialen en 
geometrieen voldoen aan de randvoorwaarden van het product. 
Dit onderzoek dient zo breed mogelijk te worden aangepakt. Het 
is hierbij aan te raden om naast de gebruikelijke materialen, oak 
te kijken naar materialen welke ongebruikelijk zijn om toe te 
passen, maar wei voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. Het is namelijk goed mogelijk 
dat zo "oplossingen" worden gevonden waar men in eerste instantie niet aan gedacht zou 
hebben. 
Tegelijkertijd met het materialiseren word! vorm gegeven aan het idee. Beide kunnen niet los 
van elkaar worden gezien. Zo hebben materiaaleigenschappen invloed op de geometrie en 
daar tegenover stelt een specifieke geometrie weer eisen aan bepaalde materiaaleigenschap
pen. 

Aan het einde van de materialisatie en geometrie fase ligt er een concept welke is 
gematerialiseerd en vormgegeven aan de hand van de randvoorwaarden. Het gaat hier om 
een theoretisch antwerp welke op nag geen enkele wijze is getoetst. 

3.2.4. Fase 4: Toetsing 

In de 46 lase word! het ontwikkelde concept getoetst aan de in de 
2e lase opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. 
Afhankelijk van het type product worden in deze lase bijvoorbeeld 
constructieve en bouwfysische berekeningen en een globale 
kostenberekening uitgevoerd, arbo omstandigheden getoetst en 
andere van toepassing zijnde randvoorwaarden berekend en 
getoetst. 

-----

Nadal het concept is getoetst, kan het overzicht worden opgesteld 
van de resultaten. De 4e fase word! afgesloten als het concept 
voldoet aan aile toetsingscriteria. Dit is echter zelden het geval en 
meestal dient het concept te worden aangepast. Vervolgens word! 
deze opnieuw getoetst aan de randvoorwaarden . Dit cyclische 
proces word! pas onderbroken wanneer het concept bij de toetsing 
voldoet aan aile randvoorwaarden. 
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3.2.5. Fase 5: Product 
Nu het concept voldoet aan de opgestelde eisen is sprake van een 
eerste versie van he! product. In he! ontwikkelingsproces van 
eerste idee tot marktacceptatie is he! product nog niet gereed voor 
marktintroductie. In dit stadium heeft he! product een status bereikt 
waarbij gekeken word! wat de mogelijke marktwaarde kan zijn. 
Hierbij word! nog niet direct gekeken naar een mogelijke wins!, 
maar word! onderzocht of gepolst of de mark! ook daadwerkelijk 
interesse heeft in het specifieke product. 

-----1 
~----~----~ I 
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Zoals de omschrijving "eerste versie van he! product" al aangeeft, 
is hier nog geen sprake van een doorontwikkeld product. Een 
verdere optimalisatie van he! product is in nagenoeg aile gevallen 
vereist om zo de marktintroductie commercieel aantrekkelijk te 
maken. Bij een optimalisatie kan gedacht worden aan een betere 
afstemming van de verschillende randvoorwaarden op elkaar en 
he! verlagen van de kostprijs. 

".2'~0!.1 ,!2i~- : 

3.3. Productontwikkeling ontwerp strategie 

In voorgaande paragrafen is he! kader en de ontwikkelingsmethodiek besproken. He! kader 
bakent he! gebied at waarbinnen de productontwikkeling plaats vindt. Hierbij is he! kader 
uiteen gezet in een tweetal visies welteverstaan de slimBouwen® visie en he! triple P model. 
Hierbij is gekeken naar de verschillen en naar de overeenkomsten tussen beide visies en op 
welke wijze beide visies elkaar aanvullen. 
De ontwikkelingsmethodiek behandelt 5 fases waarin he! ontwikkelingstraject word! 
onderverdeeld. Elke fase is een afgesloten traject met een nauwe samenhang met de daarop 
volgende fase. Van deze fases heeft de randvoorwaarde fase de meeste invloed op de 
uitkomst van de ontwikkeling; he! product. 

De productontwikkeling antwerp strategie bestaat uit de samenvoeging van de 
ontwikkelingsmethodiek met het kader, zie figuur 3.4. Deze samenvoeging heeft tot gevolg 
dat he! product een betere aansluiting heeft binnen de bouwsector. In he! gehele 
ontwikkelingstraject is he! namelijk van belang dat he! kader, waarbinnen de ontwikkeling zich 
voltrekt, voortdurend nauwlettend in galen word! gehouden. Oil houdt in dat bij elke fase 
steeds een controle plaats vindt of aile gemaakte keuzes binnen het kader vallen . 

.... ·-~-----~-

slimBouwen" 

Figuur 3.4: Productontwikkeling antwerp strategie 
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Na het afronden van het ontwikkelingstraject van de productontwikkeling ontwerp strategie, is 
een product aanwezig welke voldoet aan de randvoorwaarden, wensen en eisen zoals deze 
zijn geformuleerd gedurende het traject. Daarnaast heeft het, door het product binnen het 
kader te ontwikkelen, een breed draagvlak binnen de bouwsector. Echter, na het afronden 
van het ontwikkelingstraject, wil dit nog niet per definitie zeggen dat het product gereed is 
voor een marktintroductie. 

Het product, wat tot dusver is gerealiseerd, is een product waarbij enkel en aileen is gekeken 
op welke wijze voldaan wordt aan de wensen, eisen en randvoorwaarden. Dit houdt in dat het 
product in dit stadium voldoet aan deze aspecten, maar dat door een nauwkeurige 
afstemming van aile afzonderlijke productonderdelen nog een optimalisatie mogelijk is. Deze 
optimalisatie vindt plaats op verschillende vakgebieden binnen het product. Denkende hierbij 
aan optimalisatie op het gebied van bijvoorbeeld de bouwfysische eigenschappen, het 
constructieve gedrag of een combinatie van vakgebieden. Oil alles om een kwalitatief beter 
productte realiseren tegen een zo laag mogelijke kostprijs . 

optimalisatie ____. toetsing 

-· • I 
I I 

L---------------------------------------~ 

Figuur 3.5: Schematische weergave optimalisatieproces 

3.4. Case studie: HeCoFiex-topvloer 

"marktintroductie" 

In deze paragraaf zal de HeCoFiex-topvloer als case studie gebruikt worden ter illustratie van 
de productontwikkeling ontwerp strategie. De HeCoFiex-topvloer is het resultaat van 
ondergetekende zijn Master 3 en Master 4 project aan de TU/e. Bij de ontwikkeling van dit 
bouwproduct is gebruik gemaakt van de productontwikkeling ontwerp strategie zoals deze in 
voorgaande paragrafen is toegelicht. De tekst in deze paragraaf is grotendeels afkomstig uit 
de Master 3 en 4 rapportage van ondergetekende [van Haren, 2005, 2006) . 
Per fase wordt toegelicht welke specifieke aspecten zijn behandeld, zodat een goed beeld 
ontstaat van het gehele ontwikkelingstraject alsmede het uiteindelijke eindproduct; de 
HeCoFiex-topvloer. 

3-4.1_ Idee 

De aanleiding van de ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer is reeds vermeld in paragraaf 
1.1. Hierbij kwam naar voren dat de tekortkoming van de huidige oplossingen, de concept 
gedachte van de Infra• vloer teniet doen. Mede naar aanleiding van een analyse van de 
huidige oplossingen en om een betere aansluiting te vinden bij de conceptgedachte van de 
Infra• vloer, is he! beset ontstaan dat een nieuwe topvloer een hoge mate van flexibiliteit moet 
bezitten in combinatie met geTntegreerde vloerwarming en keeling. 

Om de doelstelling te bereiken is het idee ontstaan om de variabele overspanning tussen de 
IPE-Iiggers op te vangen door gebruik te maken van liggers over de IPE-Iiggers toe te 
passen. Hierdoor ontstaat een constante overspanning tussen de liggers van de topvloer. Op 
deze liggers worden vervolgens tegels gelegd welke allen individueel te verwijderen zijn, 
waardoor er een mate van flexibiliteit ontstaat. 
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Bij een dergelijke oplossing voor een nieuwe topvloer op de Infra• vloer is toepassing van een 
conventioneel vloerverwarmingssysteem niet mogelijk. Om vloerverwarming en keeling loch 
mogelijk te maken word! de oplossing gezocht in de geleiding van warmte. De liggers zullen 
worden gebruikt voor he! watervoerend systeem en bij de vloertegels zal gebruik worden 
gemaakt van de geleiding van warmte om vloerverwarming te kunnen realiseren. Bij keeling 
werkt he! principe uiteraard andersom. 

3.4.2. Randvoorwaarden 

He! idee van de nieuw te ontwikkelen topvloer geeft aan in welke richting de 
productontwikkeling zich zal gaan begeven. He! is als he! ware he! doel van de ontwikkeling 
en bepaald mede welke randvoorwaarden gesteld worden. Meer concreet vindt een 
inventarisatie plaats van aile relevante kenmerken en eigenschappen van he! concept 
topvloer, waarna deze vertaald worden via materialisatie naar een eindproduct. 

De volgende randvoorwaarden zijn beschouwd: 
Flexibiliteit 

- Systeemgedrag Lage Temperatuur Verwarming systeem 
- Thermisch comfort 

Economisch 
- Constructief 

Brand 
- Arbo 
- Waterzijdig gedrag 
- Akoestisch 

Flexlbiliteit 
Bij de flexibiliteitniveaus die zijn beschreven, word! niet vermeld in welke vorm deze 
flexibiliteit aanwezig is. Is flexibiliteit een keuze die de gebruiker vooraf maakt, of is he! overal 
standaard aanwezig? En zo niet overal aanwezig, waar wil men flexibiliteit als gebruiker 
zijnde? Zou de prijs van de gewenste flexibiliteit geen rol spelen? Wat biedt de flexibiliteit mij 
als gebruiker zijnde. Oil zijn allemaal vragen die ook een rol spelen bij de keuze van waar, 
hoe en of de gebruiker flexibiliteit wil. Zodra een gebruiker voor al deze vragen komi te staan 
zal deze snel geneigd zijn te kiezen voor he! alom vertrouwde product. Om dit te vermijden 
word! bij de productontwikkeling van de nieuwe topvloer met betrekking tot flexibiliteit he! 
volgende gesteld: 

"Fiexibiliteit moet qeen keuze ziin. maar moet standaard aanweziq zijn" 

Systeemgedrag Lage Temperatuur Verwarming systeem 
He! gros van gebouwen is tegenwoordig voorzien van een centrale warmteopwekking met 
een distributiesysteem op basis van water en radiatoren . Deze systemen werden doorgaans 
ontworpen op een temperatuurtraject van 90"C/70"C of 80"C/60"C. In de praktijk worden 
deze hoge temperaturen slechts beperkte tijd bereikt (aileen tijdens piekuren in de 
warmtevraag). He! grootste deel van de tijd, zeker bij toepassing van meer geavanceerder 
regelingen zoals stooklijnregeling, functioneert he! warmte-afgifte systeem op een veel lagere 
temperatuur. 
Toepassing van een Lage Temperatuur Verwarming systeem (L TV-systeem) heeft 
energetische voordelen. Voor lagere temperaturen zijn meer warmtebronnen geschikt als 
voor een hoog temperatuursysteem. Te denken vall aan afvalwarmte uit industriele 
processen, aardwarmte (al dan niet via een warmtepomp), etc. De warmteverliezen van 
opslag en transport zijn voor L TV-systemen bovendien lager dan voor traditionele systemen. 

Bij het systeemgedrag van L TV-systemen is verder gekeken naar de relatie tussen he! LTV
systeem en de afname van de warmtevraag in huidige bebouwing, zonnewarmte en regeling, 
oververhitting in bebouwing, opwarmtoeslag en de luchtkwaliteit. Oil alles in relatie tot he! 
L TV-systeem, en he! afgiftesysteem. 
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Hieruil kwam naar voren dat een L TV-systeem bij aile aspecten voordelen biedt. Zo sluit een 
L TV-systeem bijvoorbeeld beter aan bij de huidige bebouwing, waar steeds vaker een lagere 
piekvraag aanwezig is tijdens extreem koude buitencondities. Dit ten gevolge van de verder 
gaande energiebesparende voorzieningen de benodigde verwarmingscapaciteit steeds 
verder afneemt. Verder kan een L TV-systeem in combinatie met een geschikle 
opwekkingsbron, bij oververhilling uitstekend benut worden om in koeling te voorzien. 

Kortom bij de ontwikkeling van de nieuwe topvloer dient een L TV-systeem als uitgangspuntte 
worden gekozen als verwarmingsmethodiek. Er dient gestreefd te worden naar een ZL TV
systeem (Zeer Lage Temperatuur Verwarming systeem), omdat hierbij nog meer 
warmtebronnen beschikbaar. Met aile bijkomende voordelen van dergelijke warmtebronnen, 
zoals een lagere milieubelasting, lagere stookkosten etc. 

Thermisch comfort 
Het thermisch comfort wordt be"invloed door vele aspecten, zoals luchttemperatuur, verticale 
temperatuurgradient, temperatuurasymmetrie in een ruimte, temperatuurfluctuaties, 
opwarming en koeling, temperatuuroverschrijding, luchtsnelheid, relatieve vochtigheid en de 
persoonlijke waardering. Oil zijn veel aspecten en hel gaat hier te ver om hier uitgebreid op in 
te gaan. 
Wat verder belangrijk is en waar eisen aan gesteld worden bij hel thermisch comfort, is de 
oppervlakte temperatuur bij vloerverwarmingsystemen. Een te hoge oppervlakte temperatuur 
kan klachten zoals zweetvoeten en verhoogd risico van schimmelgroei op voeten 
veroorzaken. Derhalve is het zaak om helL TV-systeem correctte ontwerpen (zie label 3.1) 

Tabel 3. 1: Optimale vloertemperatuur voor thermisch comfort 

Situatie Optimale temperatuur 1 0% ontevreden range 
Met schoeisel 24 "C 20-28 "C 
Zonder schoeisel ('warme vloer') 26 "C 23 -29 "C 
Zonder schoeisel ('koude vloer') 28 "C 26 - 30 "C 

Verder dient, om in een ruimte voldoende thermisch comfort te kunnen garanderen, minimaal 
te worden voorzien in een voldoende verwarmingsvermogen. Het door de installatie (lees 
vloerverwarming) te leveren vermogen is berekend aan de hand van ISSO 52. Bij deze 
warmteverliesberekening is uitgegaan van een standaard kantoorruimle centraal gelegen in 
hel gebouw. Oil houdt in een wand grenzend aan de buitenlucht, drie resterende wanden, 
vloer en plafond grenzend aan naast gelegen verwarmde vertrekken. Het per vertrek per m2 

vloeroppervlak benodigd vermogen bedraagt: 19,8 W 1m2 . 

Economlsch 
Naast juiste producteigenschappen hangt de 
marktacceptatie voor een groot deel af van de 
kosten per eenheid product. Als deze te hoog zijn 
ten opzichte van nagenoeg gelijkwaardige 
alternatieven zal, ondanks mogelijke betere 
producteigenschappen, de keuze worden 
genomen voor het alternatief. Dit komt omdat bij 
de meeste projecten de financieHe aspecten van 
het project een doorslag gevende rol spelen. Het 
is dus belangrijk dat met de gestelde 
randvoorwaarden erop gelet wordt dat de kosten 
per eenheid product zo laag mogelijk blijven. 

De lotale kosten van een product kan men 
grofweg in twee kostenaspecten onderverdelen: 

productiekosten 
montagekosten 
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Deze kostenaspecten kan men niet altijd afzonderlijk beschouwen, omdat deze in sommige 
gevallen een directe relatie met elkaar hebben. Uit een vergelijk tussen een hoog en laag 
industrialisatiegraad van een product, rekening houdend met het aantal producteenheden, 
volgt dat om de totale kosten zo laag mogelijk te houden het meest aantrekkelijkst is om een 
product te ontwikkelen met een hoog industrieel gehalte. Hierbij word! uitgegaan van een 
dermate grote productie, met lage productiekosten per eenheid. Verder is het bij een 
industrieel product beter mogelijk om de kwaliteit beter te waarborgen. 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe topvloer moet gestreefd worden naar een industrieel 
vervaardigbaar product. 

Verder volgt uit een onderzoek naar bouwkosten in relatie tot de verdiepingshoogte, dat bij 
een verhoging van de verdiepingshoogte met 1 em , dit €1 a €1 ,5 per m2 vloeroppervlakte 
kost. Derhalve is het van belang dat bij de ontwikkeling van de nieuw te ontwikkelen topvloer 
gelet word! op de "dikte" van deze topvloer. Deze dient zo "dun" mogelijk te worden in 
verband met de aanverwante kosten, wat in bovenstaande tekst in verklaard . 

Constructief 
Het is vanzelfsprekend dat de topvloer bestand is tegen de daarop werkende krachten. In het 
Bouwbesluit worden geen specifieke eisen gesteld aan topvloeren. Uit het oogpunt van 
veiligheid worden wei eisen gesteld aan vloeren. Bij de ontwikkeling is de topvloer, in aile 
redelijkheid, gelijk gesteld aan vloeren (zoals vermeld in het Bouwbesluit). Hierdoor dient de 
topvloer te voldoen aan constructieve eisen conform NEN 6702. 

De eisen die aan de doorbuiging van vloeren word! gesteld, hebben te maken met een vorm 
van schade die moet worden voorkomen. Het doorhangen van vloeren kan leiden tot 
scheefstand van erop staande stellingen of kasten, tot scheurvorming in scheidingswanden 
(mils deze op de vloer zijn geplaatst) . Bij de doorbuiging word! onderscheid gemaakt tussen 
bijkomende doorbuiging en de doorbuiging in de eindtoestand. 

Brand 
Brandbeheersing, preventie en veiligheid zijn belangrijke onderdelen in de bouwregelgeving, 
maar ook voor een veilig gebruik van een gebouw. Om deze veiligheid te kunnen garanderen 
worden er aan de verschillende gebouwonderdelen eisen gesteld. 

Ten gevolge van de temperaturen welke ontstaan bij een brand, kan de draagkracht van een 
constructie in gevaar komen . De constructie-eigenschappen zijn samengevat in de 'brandwe
rendheid' van een constructie. Afhankelijk van de functie van een bouwdeel word! 
onderscheid gemaakt tussen 'brandwerendheid op bezwijken' en 'brandwerendheid met 
betrekking tot de scheidende functie'. Een combinatie van beide is ook mogelijk. 

Verder worden er eisen gesteld ten aanzien van brandgedrag van materialen: hoe snel gaat 
het materiaal branden, hoe snel verspreiden de vlammen zich over het oppervlak en hoeveel 
rook komt er vrij. In Nederland zijn de materiaaleigenschappen samengevat in de 'bijdrage tot 
de brandvoortplanting' (NEN 6065 met uitzondering die van de bovenzijde van vloeren 
waarvoor NEN 1775 is voorgeschreven) en de 'rookproductie' (NEN 6066). 

De Nederlandse klassering met betrekking tot brand (Bouwbesluit hoofdstuk 2) zullen binnen 
enkele jaren vervangen worden door de Euroklassen. Om bij de ontwikkeling van de nieuwe 
topvloer te anticiperen op komende ontwikkelingen dienen de Euroklassen mee te worden 
genomen. Deze zijn namelijk van groot belang bij de CE-markering van bouwproducten. Het 
gaat hier te ver om aile Euroklassen te handelen. 
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Arbo 
De plaatsing van de topvloer vindt plaats in de afbouwfase. In deze lase is het niet of 
nauwelijks mogelijk om gebruik te maken van mechanische hulpmiddelen bij tilwerkzaamhe
den. Dit heeft tot gevolg dat de arbeider, belast met het plaatsen van de topvloer, veel tilwerk
zaamheden verricht worden. 

Tillen is een vorm van fysieke (lichamelijke) belasting. In het arbobesluit staat daarover het 
volgende: "De arbeid wordt zodanig georganiseerd, (. ... . ), dat de fysieke belasting peen 
gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer". 

Het Amerikaanse lnstituut voor Veiligheid en Gezondheid (National Institute of Occupational 
Safety and Health = NIOSH) is tot de conclusie gekomen dat in de meest optimale situatie 
maximaal 23 kilogram mag worden getild. Dit om gezondheidsschade te voorkomen. Dit 
maximale gewicht geld! aileen als gewerkt word! onder optimale omstandigheden. Bij minder 
goede tilomstandigheden (hoogteverschillen, draaien tijdens het tillen etc.) zal het maximale 
tilgewicht verder dalen. 

Om de exacte toelaatbare tilbelasting te berekenen waarbij de kans op gezondheidsschade 
tot een minimum beperkt blijft , kan gebruik worden gemaakt van de NIOSH-methode. Dit 
word! ook wei het aanbevolen gewicht genoemd. \IVanneer het aanbevolen gewicht lager ligt 
dan het gewicht dat daadwerkelijk word! getild bestaat er een risico op gezondheidsschade. 

Kortom het maximale gewicht dat door een persoon onder ideale omstandigheden getild mag 
worden bedraagt 23 kilogram. Het aanbevolen tilgewicht dient te worden berekend met 
behulp van de NIOSH-mehode. 

Waterzijdig gedrag 
Onder waterzijdig gedrag word! het geheel bedoeld van complexe systeemeigenschappen en 
kenmerken die bepaald worden door water (vloeistof) als energiedrager te gebruiken. 
Hiermee word! bedoeld dat onder andere het type stroming (turbulent I laminair), drukverval 
over de Ieiding, wandruwheid van de Ieiding, debiet, watersnelheid, overgangsweerstanden, 
geometrie, warmte opwekker, regel gedrag, systeem gedrag (Iichte I zware vloer) , allemaal 
met grate nauwkeurigheid op elkaar afgestemd moeten worden omdat het systeem anders 
niet of onvoldoende functioneert. 

De relevante onderdelen van het waterzijdig gedrag welke zijn onderzocht zijn: 
Berekening warmtevraag water 
afgiftevermogen per leidinglengte van 7,2 meter bedraagt 173 W 
Bepaling benodigde diameter buis 
dbuis = 1,32 mm 

- Theorie stromingsverschijnselen (laminair versus turbulent, drukverlies) 
Bepaling laminaire of turbulente stroming 
bij een stroomsnelheid van 4 mls voor het water en een buisdiameter van 1,32 mm, 
ontstaat er een turbulente stroming. 
Praktische toepassing 
Systeem antwerp 

De randvoorwaarden welke voortvloeien uit het waterzijdig gedrag dienen als basis voor het 
antwerp van het vloerverwarmingssysteem en zijn derhalve zeer belangrijk. Het niet juist 
formuleren en meenemen van deze randvoorwaarden zal leiden tot een verwarmingssysteem 
welke niet of onjuist werkt. Met tot gevolg dat er geen geslaagde productontwikkeling plaats 
vindt. Het gaat hier te ver om de relevante onderdelen van het waterzijdig gedrag, zoals 
hiervoor beschreven, uitgebreid te behandelen. 

2 
Arbobesluit art ikel 5.2 
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Akoestiek 
Geluid speelt in ons Ieven een belangrijke rol. Door middel van geluid kunnen we bijvoorbeeld 
met elkaar communiceren. We zijn ook instaat allerlei signalen uit onze omgeving op te 
vangen die nuttig zijn. Naast deze vorm van gewenst geluid zijn er ook talloze vormen van 
ongewenst geluid. De mate waarin mensen door geluid gehinderd worden is een subjectieve 
zaak. Ze is onder meer afhankelijk van persoonlijke instelling en van de relatie met de 
gel uidsveroorzaker. 

De overdracht van geluid van een ruimte naar een andere ruimte is niet aileen afhankelijk van 
de eigenschappen van de betreffende scheidingsconstructie, maar ook van de ruimteljke 
samenvoeging van deze constructie met andere constructiedelen: de zogenaamde 
flankerende overdacht en omloopgeluid. 
Daarnaast spelen de aansluitingen tussen de verschillende constructiedelen (kieren, 
geluidlekken) en de technische voorzieningen een rol. Afhankelijk van het soort geluid (Iucht-, 
contact of afstralingsgeluid) en de situatie zal de bijdrage via elke afzonderlijke overdrachts
weg aan de totale geluidsoverdracht verschillen. 

Er is bij het opstellen van de randvoorwaarden omtrent de akoestische eigenschappen welke 
gesteld zijn aan een topvloer gekeken naar een vijftal typen geluidshinder: 

Luchtgeluid 
- Contactgeluid 

Nagalmtijd 
lnstallatiegeluid 

- Afstralingsgraad 
De randvoorwaarden per type geluidshinder vloeien voort uit de wettelijke eisen welke zijn 
voorgeschreven in het Bouwbesluit, alsmede uit de richtlijnen die zijn opgesteld door de 
Rijksgebouwendienst (RGD). Binnen het kader waarbinnen de randvoorwaarden worden 
opgesteld (zie paragraaf 3.1) worden er, waar nodig geacht, richtlijnen opgesteld welke 
passen in de visie van SlimBouwen®. 

De hiervoor genoemde 'bronnen' van eisen en richtlijnen, Bouwbesluit, RGD en 
SlimBouwen®, vertonen een onderling verband met elkaar. 

I 
BouwBesluit I "publiekrechtelijk" 

I Eisen zijn van toepassing tussen overheid en burger 

1 
"privaatrechtelijk" 

I RijksGebouwenDienst : Richl/ijnen van toepassing tussen prive-ruimten, 
tussen burger en burger 

1 
l"persoonlijk comfort" 

I 
SlimBouwen"' I Richl/ijnen richten zich op bevordering van 

I persoon/ijk comfort I ervaring binnen een ruimle 

Bestaande oplossingen 
De twee meest voorkomende oplossingen in de bouw voor een topvloer van de Infra• vloer 
zijn het toepassen van een geprofileerde staalplaat afgestort met een cementdekvloer en het 
toepassen van omegaprofielen met daarop cementgebonden vezelplaten. Seide systemen 
worden geplaatst op een oplegrubber, welke dient als een onderbreking van het 
contactgeluid. Toepassing van een computervloer bestaat ook tot de mogelijkheid. 

Het nader beschouwen van bestaande oplossingen zorgt ervoor dat naast de 
randvoorwaarden welke gesteld worden vanuit de wetgeving, comfort aspecten, 
systeemeisen en dergelijke, ook randvoorwaarden gehanteerd worden welke een bijdrage 
bieden aan een concurrerend product. Om een concurrerend product te ontwikkelen is het 
ook noodzakelijk om te weten wat de sterke en zwakke punten zijn van (nagenoeg) 
gelijkwaardige producten. 
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3.4.3. Materialisatie I geometrie 
De randvoorwaarden zoals beschreven in de vorige 
paragraaf, alsmede de randvoorwaarden voortvloeiend 
uit de specifieke opbouw van de constructieve 
draagvloer, hebben geleidt tot het concept wat 
hiernaast is geschetst. 

Het concept van de topvloer is opgebouwd uit een 
tweetal elementen: 

wvc-ligger 
(watervoerende constructieve liggers) 
topvloertegel 

De wvc-liggers zorgen voor de constructieve overspanning tussen de IPE-Iiggers van de 
Infra• vloer. Verder zijn in de wvc-liggers de benodigde leidingen ge'integreerd ten behoeve 
van het vloerverwarmingssysteem. 

De vloerverwarming ontleend zijn werking aan de warmtegeleidende laag. Doordat de 
warmtegeleidende laag van de topvloertegel in contact staat met de watervoerende Ieiding 
ontstaat er een contactoppervlak waar door middel van geleiding de warmte wordt 
getransporteerd. Doordat de watervoerende Ieiding niet bevestigd is aan de topvloertegel is 
het mogelijk om de topvloertegel te verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de werking 
van het verwarmingssysteem. 

De bepaling van de materialisatie en geometrie 
van de topvloer kan niet los van elkaar gezien 
worden. Zo hebben de materiaaleigenschappen 
invloed op de geometrie en omgekeerd. De 
beargumentatie voor de gemaakte keuzes met 
betrekking tot de materialisatie en geometrie zal 
hier niet behandeld worden. Het uiteindelijke 
antwerp van de topvloer welke getoetst zal gaan 
worden is in figuur 3.7 en 3.8 schetsmatig 
weergegeven. Figuur 3. 7: Schetsmatige weergave topvloer 
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oplegrubber 

drukvaste isolatie watervoerende Ieiding 

De watervoerende constructieve 
liggers liggen h.o.h. 600 mm van 
elkaar. Op deze liggers worden 
vloertegels geplaatst. 

Figuur 3.8: Oetailschets aansluiting vloertegel op watervoerende constructieve ligger 



3.3.4. Toetslng 
Het ontwerp word! getoetst aan de randvoorwaarden 

Tabel3.2: Overzicht toetsing randvoorwaarden 

Randvoorwaarden Toetsing Voldoet 
Flexibiliteit Topvloertegels kunnen afzonderlijk verwijderd worden -> optimale llexibiliteit in Ja 

combinatie van L TV-svsteem 
Thermisch comfort Toetsing met behulp van computerprogramma Bisco en Trisco -> oppervlakte Nee 

temperatuur bereikt 23"C. Dit is ver onder gestelde eis van 28"C. Verder is er 
een vee I te Qrote 1\ T '""ace van 12 "C. 

Economisch Nog niets bekend over de kostprijs per eenheid product. Het ontwerp leent zich 
echter voor een industriele productie methode wat een gunstige uitwerking 
heel! op de uiteindelijke kostprijs. 

Constructief Kokerprofiel voldoet ruim aan de Qestelde eisen -> optimalisatie moQeliik Ja 
Brand Toetsing niet mogelijk -> kijkend naar de materiaalkeuze en geometrie mag 

gesteld worden dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen, mils het niet 
toeQepast word! in vluchtweQen. 

Arbo De topv1oertegel alsmede de wvc-ligger voldoen aan de gestelde eis Ja 
Waterzijdig gedrag Het ontwerp is afgestemd op de gestelde eisen Ja 
Akoestisch Toetsing niet mogelijk -> bij het ontwerp is wei rekening gehouden met 

contactgeluid door de topvloertegel niet rechtstreeks op de wvc-ligger te 
leggen, maar een onderbreking tot stand te brengen met een oplegrubber. 

Een toetsing van deze randvoorwaarden was niet mogelijk binnen de tijdsperiode welke beschikbaar was voor 
het onderzoek. Het is uiteraard wei mogelijk om de randvoorwaarden te toetsen met behulp van praktijk- en 
labproeven of een computersimulatie. 

Uit de toetsing van het ontwerp, waar dit mogelijk was, is gebleken dat deze nog niet voldoet 
aan aile gestelde randvoorwaarden. Met name het thermisch comfort voldoet niet aan de 
gestelde eisen. Aangezien dit in combinatie met de flexibiliteit de belangrijkste onderdelen zijn 
van het gehele ontwerp dient dit aangepast te worden. 
Verder blijkt uit de toetsing, dat bij sommige onderdelen een optimalisatie mogelijk is. Het 
constructieve element in de wvc-ligger kan namelijk geoptimaliseerd worden. 

Verbeterd ontwerp 
Naar aanleiding van de toetsingsresultaten is het ontwerp op een aantal punten aangepast: 

ten behoeve van het thermisch comfort is de opbouw I samenstelling van de 
topvloertegel gewijzigd. 
ten gevolge van de overdimensionering van het stalen profiel is de geometrie van 
het constructieve element in de wvc-ligger gewijzigd. 

Topvloertegel 
Bij de toetsing van het thermisch comfort is gebleken dat de oppervlakte temperatuur niet de 
gewenste temperatuur van 28 "C bereikt en dat er een ~ Tsurtace van 12 "C ontstond. Om de 
warmtedistributie van het gehele L TV-systeem te verbeteren, dient boven de 
warmtegeleidende laag (aluminium), een warmte verdelende laag geplaatst worden . Deze 
zorgt ervoor dat de warmteafgifte niet direct plaats vindt ter hoogte van de Ieiding, maar dat 
deze verder over het vloerveld verdeeld wordt. Zie figuur 3.9 en 3.1 0. 

l/\l 

Materiaal: aluminium 
Functie: bouwfysisch 

~-----.; 

Materiaal: anydriet 
Functie: constructief 

Figuur 3.9: Origineel ontwerp topvloertegel 

I 
I 

Materiaal: gipsgebonden vezelplaat 
Functie: constructief I bouwfysisch 

I 

I 
Materiaal: aluminium 
Functie: bouwfysisch I constructief 

Figuur 3. 10: Verbeterd ontwerp topvloertegel 
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Wvc-ligger 
De optimalisatie van he! constructieve element in de wvc-ligger heeft een nauwe samenhang 
met de aanpassingen verricht aan de topvloertegel. De keuze van het standaard kokerprofiel 
is gebaseerd op het feit dat naast de isolatie, aan beide zijde nag voldoende ruimte aanwezig 
dient te zijn voor de oplegging van de topvloertegel. Door de wijzigingen in de topvloertegel is 
het mogelijk om een geoptimaliseerd constructief element te ontwerpen, waarbij de 
overdimensionering en het daarbij behorende hoge eigen gewicht verdwijnt. 

Figuur 3. 11: Origineel antwerp constructief element 
gewicht: 7, 11 kg/m' 

Verbeterd antwerp 

6Q 

120 

Figuur 3. 12: Geoptimaliseerd constructief element 
gewicht: 4,77 kg/m' 

De hiervoor besproken aanpassingen hebben geleidt tot een verbeterd antwerp, welke 
aanzienlijke verschillen vertoont met het originele antwerp. Zo is het constructieve element 
van de wvc-ligger geoptimaliseerd, waardoor de isolatie zich nu "in" het stalen profiel bevindt. 
Verder vervullen de verschillende materialen, aluminium en gipsgebonden vezelplaat, in de 
topvloertegel, nu beide een dubbele functie. Seide hebben een bouwfysische alsmede een 
constructieve functie . 

Tevens is om de akoestische eigenschappen van de topvloer te verbeteren, een rubber 
profiel random elke topvloertegel bevestigt. Deze voorkomt dat trillingen, welke ontstaan ten 
gevolge van bijvoorbeeld lopen, "overslaan" naar naastgelegen topvloertegels. 
Oak is he! materiaal van de Ieiding gewijzigd van kunststof naar staal. Hierdoor ontstaat een 
beter warmtetransport tussen he! water en aluminiumprofiel. 

In bovenstaande visualisatie is de topvloer zichtbaar met het oplegrubber welke op de IPE 
van de Infra• geplaatst word!. Verder is in deze visualisatie het rubber profiel zichtbaar welke 
zorgt voor een constante druk naar boven, waardoor de Ieiding tegen he! aluminiumprofiel 
gedrukt word!. 
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Toetsing verbeterd ontwerp 
Het verbeterde antwerp is vervolgens wederom getoetst aan de opgestelde 
randvoorwaarden. Bij deze toetsing zijn echter aileen het thermisch comfort, economische en 
constructieve randvoorwaarden getoetst. 

Tabe/3.3: Overzicht toetsing randvoorwaarden verbeterd antwerp 

Randvoorwaarden Toetsing Voldoet 
Thermisch comfort Toetsing met behulp van computerprogramma Sisco en Trisco -> oppervlakte Ja 

temperatuur bereikt 25,5"C. Dit is onder gestelde eis van 28"C De t.T,rlaca is 
wei terug gebracht tot circa 2 a 3 "C. 
Door bijvoorbeeld het verhogen van de aanvoertemperatuur van het water is 
het mogelijk om de oppervlakte temperatuur te Iaten stiiQen. 

Economisch Het wijzigen van de topvloertegel heel! niet veer consequenties voor de kosten. Ja 
Het geoptimaliseerde stalen profiel is hoger dan het standaard kokerprofiel. 
Hierdoor stijgen de bouwkosten met circa €1 a €1 ,5 per m2 vloeroppervlakte. 
Echter doordat het aantal kilogram staal met het geoptimaliseerde profiel daalt 
van 7,11 kg/m' naar 4,77 kg/m', zal loch een kostenvennindering plaatsvinden. 
Verder zijn beide onderdelen, wvc-ligger alsmede de topvloertegel, nog steeds 
industrieel vervaardigbaar. 

Constructief Geoptimaliseerd profiel voldoet aan de gestelde eisen Ja 

3.4.5. Product: HeCoflex-topvloer 
Het product wat is ontstaan na een ontwikkelingsperiode waarin voorgaande beschreven 
stappen zijn gevolgd, is de HeCoFiex-topvloer. HeCoFiex staat voor Heating, Cooling and 
Flexibility. De nieuw ontwikkelde HeCoFiex-topvloer voldoet met zijn unieke kenmerken aan 
de gestelde randvoorwaarden en past binnen de visie van SlimBouwen®. Het is gelukt een 
topvloer te ontwikkelen welke een vloerverwarmingssysteem (in dit geval een L TV-systeem) 
toepast, zonder dat dit afbreuk doet aan de hoge mate van flexibiliteit die aanwezig is bij de 
HeCoFiex-topvloer. 

Met het systeem is het ook mogelijk om Hoge Temperatuur Keeling toe te passen. Dit komt 
door het feit dat een overmaats Ieiding (1 0 mm) word! toegepast. Hierdoor ontstaat een 
overcapaciteit die het mogelijk maakt om in verhouding veel meer warmte af te voeren (ten 
behoeve van keeling) dan warmte aan te voeren (ten behoeve van verwarming). Dit is een 
gevolg van de maximale oppervlakte temperatuur van 28"C, dat bij voorkeur niet 
overschreden dient te worden bij verwarming. Deze beperking vervalt bij keeling, waardoor de 
hoeveelheid water in het systeem het maximale energie transport gaat bepalen. 

·- ---- -

Figuur 3.13: Ontwikkelingstraject HeCoF/ex-topvloer visueel weergegeven 
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3.5. Conclusie 

Figuur 3. 14: Visualisatie HeCoF/ex-topvloer waarvan de 
Theoretische werking is aangetoond 

In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk is een productontwikkeling antwerp strategie 
ontwikkeld welke als doel heeft het eindniveau en daarmee samenhangend de marktwaarde 
van het nieuw te ontwikkelen bouwproduct te verhogen en tegelijkertijd de ontwikkelingstijd 
ervan te verkorten. De productontwikkeling antwerp strategie bestaat uit !wee 
samenhangende onderdelen. Het kader waarbinnen de ontwikkeling plaats vindt en de 
ontwikkelingsmethodiek. Samen vormen beide de productontwikkeling antwerp strategie. 
Voor het eindresultaat van het productontwikkelingtraject is het opstellen van de randvoor
waarden de belangrijkste lase. Deze bepaald in grote mate de uitkomst van de ontwikkeling. 
Met andere woorden is het dus uiterst belangrijk om de randvoorwaarden zo compleet en 
uitgebreid mogelijk te formuleren om te komen tot een succesvol ontwikkeld bouwproduct. 

De case studie behandeld de productontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer. Zoals hiervoor 
vermeld is, is het zo compleet en uitgebreid mogelijk opstellen van de randvoorwaarden zeer 
belangrijk. Bij de ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer is dit ook uitgebreid gebeurd. Dit 
alles heeft geleidt tot een nieuw innovatief bouwproduct. 
Het is een dermate nieuw en innovatief product dat op een specifiek onderdeel van de 
HeCoFiex-topvloer een octrooiaanvrage is gedaan door de TU/e. Op het moment van 
schrijven is zowel het Nederlands als het Europese nieuwbaarheidsonderzoek afgerond met 
positieve resultaten_ 

Kortom door toepassing van de productontwikkeling antwerp strategie blijkt het dus mogelijk 
om een nieuw innovatief bouwproduct te ontwikkelen. Waarbij het nieuwe bouwproduct, ten 
gevolge van de toegepaste ontwerpstructuur, een goede aansluiting vindt bij de vraag vanuit 
de mark!. Hierbij dient wei te worden opgemerkt dat bij het gehele productontwikkelingproces, 
het kostenaspect van het nieuwe product nauwlettend in de galen moet worden gehouden. 
De uiteindelijke productkosten van de HeCoFiex-topvloer zijn namelijk niet uitgebreid 
meegenomen bij de productontwikkeling, waardoor er aan het einde van het traject nog 
onduidelijkheid bestaat omtrent de kostprijs van het product. 
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4. Theoretische optimalisatie 

Uit de case studie blijkt dat met behulp van de productontwikkeling ontwerp strategie, het 
mogelijk is om een product te ontwikkelen met een potentieHe marktwaarde. Met de 
eigenschappen zoals de HeCoFiex-topvloer ontwikkeld is bij de case studie, voldoet deze dan 
ook aan de gestelde randvoorwaarden. Ondanks dat het voldoet aan de randvoorwaarden is 
het echter nog mogelijk om het te optimaliseren . 

Bij het optimaliseren van een product word! bewerkstelligd, dat een betere afstemming 
plaatsvindt tussen aile variabelen welke aanwezig zijn in het product, zonder dat dit afbreuk 
doet aan de gestelde randvoorwaarden. Dit gegeven is belangrijk omdat als de 
randvoorwaarden bij het optimaliseren buiten beschouwing gelaten worden, de kans bestaat 
dat het product na de optimalisatie niet meer voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Met 
als gevolg een optimaal product zonder marktwaarde, wat uiteraard ook niet de bedoeling is. 

4.1. Mathematisch optimaliseren 

Het optimaliseren van een product kan door gebruik te maken van een trial and error 
methode, met andere woorden eenvoudigweg proberen. Op deze wijze word! net zolang 
geoptimaliseerd totdat voldaan word! aan de eisen dan wei verwachtingen van de 
productontwikkelaar. Met andere woorden, het proefondervindelijk optimaliseren van een 
product. Het gevolg en nadeel van deze methode is, dat de productontwikkelaar geen zicht 
en grip heeft op de aanwezige variabelen welke van invloed zijn op het al dan niet slagen van 
het product. 

Bij de doorontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer is voor een andere benadering gekozen. 
Een welke beter aansluit bij het academisch niveau van de TU/e. Er is gekozen voor een 
mathematische benadering van de optimalisatie. 
De reden dat voor deze wijze van optimaliseren is gekozen is, naast de aansluiting bij het 
wetenschappelijke niveau van de TU/e, dat nagenoeg aile aanwezige variabelen in de 
HeCoFiex-topvloer invloed hebben op elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de dikte van het 
aluminium, welke invloed heeft op het constructieve gedrag alsmede het bouwfysische 
gedrag (thermisch comfort). Bij het toepassen van een "trial and error" methode zou elke keer 
een variabele geoptimaliseerd worden zonder dat gekeken word! naar de invloed van deze 
variabele op de overige variabelen . 

Bij deze wijze van mathematisch optimaliseren word! van een bouwkundig probleem een 
wiskundige formule gemaakt, waarbij de onderlinge verbanden tussen aile variabelen worden 
meegenomen. Met als gevolg dat bij optimalisatie van het product met toepassing van de 
wiskundige formula direct rekening word! gehouden met de onderlinge verbanden van de 
verschillende variabelen . 

4.1.1. Variabelen en parameters 
Bij het mathematisch optimaliseren kan men de wiskundige formule net zo complex maken 
als men zeit wil. De complexiteit van de formule hang! voornamelijk at van het aantal 
variabelen en het wiskundig gedrag van deze variabelen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen 
dat als een variabete een tineair gedrag vertoont, het hierbij eenvoudiger is om een 
wiskundige formule te formuteren dan bij een variabele welke een exponentieet gedrag 
vertoont. 

Het aantal variabeten welke bij de mathematische optimalisatie betrokken zullen worden, kan 
worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen; bouwfysisch, constructief en financieel. Deze 
drie hoofdgroepen oefenen allen op een specifieke wijze invloed uit op elkaar. De onderlinge 
verbanden tussen de drie variabelen hoofdgroepen zijn weergegeven in figuur 4.1. 
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Figuur 4. 1: Schema onderling verband tussen variabelen hoofdgroepen 

Onder bouwfysisch word! in dit geval verstaan he! thermisch gedrag van de HeCoflex
topvloer. Hieronder vallen variabelen welke invloed hebben op de oppervlaktewarmteverde
ling en de daarbij behorende oppervlakte temperatuur. Aspecten met betrekking tot bijvoor
beeld akoestisch gedrag, welke oak onder bouw!ysica vallen, worden niet meegenomen bij 
de huidige optimalisatie. Bij constructief spelen variabelen een rol welke bijdragen aan de 
sterkte en he! doorbuigen van de HeCeFiex-topvloer. Onder financieel. word! hierbij verstaan 
de variabelen welke van invloed zijn op de materiaal en productiekosten van de HeCoFiex
topvloer. Exploitatiekosten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder. Verder moe! worden 
opgemerkt dat er voornamelijk gekeken word! naar de variabelen welke in verband staan met 
variabelen in de overige groepen; bouw!ysisch en constructief. 

o.,. 
o,_, 
B ruimte 

Bwater 

A1oiding 

verbinding 

type Ieiding 

overig 
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: dikte aluminiumplaat [mm] 
: dikte gipsgebonden vezelplaat [mm] 
: ruimtetemperatuur ["C] 
: walertemperatuur ["C] 
: warmtegeleidingscoefficient Ieiding [W/mK] 
: verbindingsmethode van de productonderdelen welke een constructieve functie uitvoeren. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een lijmverbinding dan wei schroefverbinding tussen de aluminiumplaat 
de gipsgebonden vezelplaat . 

: materiaalsoort van de watervoerende Ieiding met specifieke bouwfysische, constructieve en 
financiele eigenschappen. 

: overige kosten welke van invloed zijn op de productie- materiaalkosten, zoals transportkosten, 
uurloon, overige materialen naast de aluminiumplaat en gipsgebonden vezelplaat , etc. 

Figuur 4. 2: Uitgebreid schema onderling verband lussen variabelen hoofdgroepen 



In figuur 4.2. zijn de variabelen, welke van invloed zijn op de verschillende hoofdgroepen, 
weergegeven. Hierin kan worden waargenomen dat oorzaak van de onderlinge verbanden 
tussen de hoofdgroepen te wijten is aan het feit dat bij de verschillende hoofdgroepen 
dezelfde variabelen voorkomen. Zo heeft bijvoorbeeld de dikte van aluminium invloed op het 
thermische gedrag, het constructieve gedrag en de productiekosten. 
In de volgende paragrafen zal geprobeerd worden voor de verschillende hoofdgroepen een 
wiskundige formule te formuleren, waarbij met elke variabele rekening word! gehouden. Het 
einddoel zal zijn een formule waarin aile hoofdgroepen in verwerkt zijn, zodat hiermee het 
optimum kan worden bepaald. Dit is dus een optimum tussen de bouwfysische, constructieve 
en financiele variabelen. 

4.2. Mathematische modellering van het thermische gedrag van de topvloer 

Bij de mathematische modellering van het thermische gedrag van de topvloer zal gebruik 
worden gemaakt van de Physibel software Trisco versie 1 O.Ow. Hiermee word! door te 
varieren met verschillende waarden voor de verschillende variabelen, onderzocht wat de 
invloed van deze zijn op het afgegeven vermogen. Steeds word! een variabele gewijzigd en 
blijven de overige variabelen gelijk. De uitgangssituatie is de toestand waarbij de variabelen 
onveranderd zijn. 

4.2.1. Uitgangspunten 
In onderstaande figuren 4.3 en 4.4 is de doorsnede zichtbaar met bijbehorende geometrische 
en fysische eigenschappen. Deze eigenschappen zijn gebruikt ten behoeve van de 
berekeningen in Trisco. 

"luchtspouw" 

600 

Figuur 4.3: Ooorsnede met bijbehorende geometrische eigenschappen 
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TambOant [K} 

Obovan [W /m'K] 

... ~ .. 

Aslaal 

Atuchl:spouw 
Aisolalie 

Oondar [W/m2K} 

Tamb0an1 [K] 

Figuur 4.4: Doorsnede met bijbehorende fysische eigenschappen 

De variabelen welke van invloed zijn op het thermisch gedrag en welke dus geTntrigeerd 
moeten worden in een wiskundige formule zijn : 

• dikte van de gipsgebonden vezelplaat 
• dikte van de aluminiumplaat 
• A-waarde van de watervoerende Ieiding 
• de watertemperatuur 

• temperatuur van de ruimte 

; Dtop 
; Datu 

; Ateiding 

; Twater 

; Truimte 

(geometrie) 
(geometrie) 
(materiaaleigenschap) 
(randvoorwaarde, geen geometrie 
of materiaaleigenschap 
(randvoorwaarde, geen geometrie 
of materiaaleigenschap 

In label 4.1. staan de verschillende invoergegevens in de uitgangssituatie, welke zijn 
toegepast in de Trisco computerprogrammatuur. De in deze label Iicht gearceerde 
omschrijvingen, zijn de variabelen waarbij er in de berekeningen steeds een gewijzigd is . 

Tabe/4. 1: Algemene invoergegevens Bisco I Trisco computerprogrammatuur 

Omschrijving J.. 9 h dikte 
(W/mK] ["C] [W/m2K] [mm] 

Gipsoebonden vezelplaat 0,44 25 
Rand rubber 0,17 
Aluminium 230,0 2 
lsolatie (onder vloerteoell 0,03 
Oplegrubber 0,17 
Staalprofiel 52,0 
LeidinQ (010 wanddikte 1 mm) 0,22 
lsolatie (In stalen ligger) 0,03 
Luchtspouw 0 15 
Beton 2,0 
Water 35,0 1500 
T arrtlient· boven 20,0 10,0 
T arrbient· onder 20,0 50 
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4.2.2. Modellering geometrie en materiaaleigenschappen 
De warmteverdeling in een materiaal volgt de wetten van natuurkunde. Op microniveau kan 
dit gepresenteerd worden door de formule: 

waarin : A. 
T 
X 

p 
c 
t 

= warmtegeleidingscoefficient 
= temperatuur 
= afstand 
= dichtheid 

= warmte capaciteit 
= tijd 

[W/m·K] 
[K) 
[m) 
[kg/m3] 

[J/kg·K 
[s) 

Dit word! een differentiaalvergelijking genoemd. Dergelijke differentiaal vergelijkingen kunnen 
vaak opgelost worden voor specifieke situaties door middel van een techniek die het 
scheiding van variabelen word! genoemd. Met andere woorden T(x,t) = X(x)·S(t). In het 
onderhavige geval van de topvloer zijn er vijf variabelen. Er zal getracht worden een bepaalde 
prestatie van de vloer te beschrijven als functie van de genoemde vijf variabelen. Wiskundig 
is het dus werkelijk anders, maar het idee kan praktisch zeer nuttig zijn. Het is dus meer een 
meer dimensionale Taylor-reeks ontwikkeling. 

n 

G . = IF . J 1, } 

i=l 

G-1- Tmin = F;,,(D8,)· F2,,(D,op)· FJ)Twater ). F4,t(Truimte) (4.2) 

G2 = Tmax = R.2 (Dalu )· F2,2(D,op )· F3,2(Twater ). F4,2(T ruimte) (4.3) 

G)= Thann.avg = F;,3(Dalu) · F2,3(D,op) · F3,3(T water) · F4,3(T ruimte) (4.4) 

G4 = Pboven = F;,4(Dalu) · F2,4(D,op) · F3,4(Twater )· F4,4(Truimte) (4.5) 
G -5 - Pbeneden = R.s(Da/J · F2,s(D,op) · FJ.s(Twater )· f=.t.s(Truimte) (4.6) 

Aangenomen word! dat de formule zicht bevind in het lineaire gebied van de totale functie . Dit 

houdt in dat er mag geworden gelineariseerd en dat functies F;,j kunnen worden 

weergegeven als. 

F.= 8·. +b· .. X · l,j l,j l,j I (4.7) 

4.2.3. Berekenlng G4 , vermogensafglfte aan de bovenzijde 

Uitwerking; F;,1 = a1,1 + b,,1 · D81u, waarbij a;,; en b;,; onbekende parameters. Deze kan bepaald 

worden door aile vergelijkingen te differentieren naar a;,; en b;,; en vervolgens dit stelsel van 
vergelijkingen op te lassen door middel van matrix-rekenen of door benaderingsmethoden 
zeals Newton, of door het "fitten" aan data verkregen door eindige elementen methoden. 
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oF 
_1_,} =0 

8F 
__ I,_J = 0 

Oa 1,) & 
1,} 

G4 = Il (a,, 4 + b,,4 · x,) 
1=1 

(4.8) 

Er is nu voor een vaste A.1eiding de thermische eigenschap c.q. gedrag van de verschillende 
variabelen gemodelleerd met een hoge nauwkeurigheid. Dit maakt optimalisatie voor een 
bepaalde parameter I variabelen betrekkelijk eenvoudig. 
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29 

28 

[ 27 
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E 24 0 
!! 
1ii 23 
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~ 22 

~ 21 

20 

19 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 ,2 1,4 1,6 1,8 2 2.2 2,4 2,6 2,8 3 3.2 

dlkte aluminium [mm] 

De /ogeritmische trend/ijn 
volgt de curve. De bijbe
horende formule van de 
trendlijn is: 

Pull = 4,67-Ln(Dolu) + 25,67 

Da1u 

Dlopplaal 

Twarer 
Truimte 

A~oi<Bng 

= variabel 
=25mm 
=35 'C 
=20 'C 
=0,22WimK 

Figuur 4.5: Afgegeven vermogen ten gevolge van varierende dikte aluminium (met overige variabe/en constant) 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

dlkte topplaat [mm) 

De /ineaire trendlijn vo/gt de 
curve. De bijbehorende 
formu/e van de trendlijn is: 

Pun = -0,23-Datopploot + 34,99 

Da1u 

Dlopplaal 

Twater 

Truimte 

A~oi<Bng 

=2mm 
= variabel 
=35 'C 
=20 'C 
= 0,22 WlmK 

Figuur 4.6: Afgegeven vermogen ten gevo/ge van varierende dikte topp/aat (met overige variabe/en constant) 
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watertemperatuur ['C) 

De lineaire trendlijn volgt de 
curve. De bijbehorende 
formule van de trendlijn is: 

Pulr = -1,94·Tw•lw + 38,71 

Da1u 

Dropplaar 
Twater 

Truimre 

A Ieiding 

;2mm 
;25mm 
; variabe/ 
;20 'C 
; 0,22 W/mK 

Figuur 4. 7: Afgegeven vermogen ten gevolge van varierende watertemperatuur (met overige variabelen constant) 
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1ii 20 ., 

I 18 

14 

rulmtetemperatuur ['C) 

De lineaire trendlijn volgt de 
curve. De bijbehorende 
formu/e van de trendlijn is: 

Pu~r=-2,07·Tw•<w+ 70,33 

Da1u 

Dropplaar 
Twat9r 

Tru;mre 

A~eid•ng 

;2mm 
;25mm 
; 35 'C 
; variabel 
;0,22 W/mK 

Figuur 4.8: Afgegeven vermogen ten gevolge van varierende ruimtetemperatuur (met overige variabelen constant) 

Conclusie 

Uit de grafieken blijkt dat er geen optimum aanwezig is. Wei kan hiermee de relatie tussen 
materiaalkosten, thermische eigenschappen en constructieve eigenschappen worden gelegd. 
Voorbeeld: 
Een toename van de dikte van aluminium van 1 mm naar 2 mm, Ievert voor de totale 
materiaalkosten van de topvloer een prijsverhoging op van circa 50%, terwijl het afgegeven 
vermogen maar circa 12,5% stijgt. 
Deze gevoeligheidsanalyse geeft indirect alsnog een optimum doordat materiaalafmeting en 
dergelijke (bijvoorbeeld minimum aluminium dikte van 1 mm) gelimiteerd zijn. 
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4.2.4. Modellering A-waarde van de Ieiding 

Nu de thermische eigenschappen die enkel afhankelijk zijn van de geometrie en randtem
peraturen gemodelleerd zijn, word! getracht de afhankelijkheid van de A-waarde van de 
Ieiding proberen te modelleren. De verwachting is dat de a;,i en b;,i afhankelijk zijn van A1eiding 
en dus een lineaire modellering niet mogelijk is. 

Voor de formules (4.2 tot en met 4.6) heeft dit gevolg dat door de toevoeging van A1eiding er 
een nieuwe reeks formules ontstaat. 

Tmin 

Tmax 

Tharm.avg 

Pboven 

Pbeneden 

= ~.1 (Dalu) · F2,1 (Dtop )· F3,1 (T water)· F4,l (T mimte) · Fs,t (-1/eiding) 

= ~.2(Da/u) · F2,2(Dtop )· F3,2(Twater) · F4,2 (T mimte) · Fs,2(A/eiding) 

= ~.3(Dalu) · F2,3 (Dtop ). F3,3 (Twater) · F4,3 (T mimte) · F5,3 (-1/eiding) 

= ~,4 (Dalu) · F2,4 (Dtop) · F3,4 (T water)· F4,4 (Truimte) · F5,4 (-1/eiding) 

= F.t,5 (Dalu) · F2,5 (Drop)· F3,5 (Twater) · F4,5 (T mimte) · Fs,s (-1/eiding) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.12) 

Er zal begonnen worden met het varieren van een Ateidin9-waarde in een bepaald bereik. 

I· -- · -- Logar~rrisch (A: 0,1 tm 1) · · · · · · :_~artlrrisch (A: 1 tm 1 0) -- -- Logartlrrisch (A: 10 tm 230) I 
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E 30 r----------------- - ---- --------
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Larrbdaw aarde Ieiding 

De drie /ogeritmische trend
lijnen vo/gen de curve verdeeld 
over drie A-gebieden. De 
bijbehorende formules van de 
trendlijnen zijn: 

Ao,tr!m 1,0 

Pun= 6,78 -Ln(A~o~dlng) + 38,38 

A1,0 tim 10 

Pun= 1,44 ·Ln(Aroidlng) + 37,80 

Awr!m23D 

Pun = 0,29 -Ln(Aioldlng) + 40,24 

Ds~u 

D'""""'"' 
Twarer 

Truimte 

Aleidmg 

=2mm 
=25mm 
=35 'C 
= variabel 
=0,22W/mK 

Figuur 4.9: Afgegeven vermogen ten gevolge van varierende Ji,..,;ng (met overige variabelen constant) 

Voor A0 tot A, geld! dat: 
Voor A1 tot A10 geld! dat: 
Voor A10 tot A230 geld! dat: 

Puit = 6,78 ·Ln(Ateiding) + 38,38 
Puit = 1,44 ·Ln(Ateiding) + 37,80 
Puit = 0,29 ·Ln(Ateiding) + 40,24 

Deze coefficienten zijn echter aileen geldig voor dit model. Na een zorgvuldige analyse blijkt 
dat a;,i en b;,i sterk afhankelijk zijn van A1eiding en dat een mathematische modellering van de 
vloer waarbij de A1eiding als variabele word! meegenomen niet eenvoudig mogelijk is. 
De formule zoals weergegeven is in 4.9 tot en met 4.13 zijn ongeschikt om de verschillende 
prestaties van de HeCoFiex-topvloer te beschrijven als functie van A1eiding· Formules 4.2 tot en 
met 4.6 zijn wei geschikt onder de voorwaarde dat deze formule slechts geldig zijn bij een 
specifieke Ateiding· 

Pboven = ~.4 (Datu)· F2,4 (Dtop) · F3,4 (Twater) · F4,4 (Truimte) · F5,4 (Ateiding) 

Pboven = (1,94 · Ln(D81u )+ 25,67)· (-,023 · Dtopplaat + 34,99 )· (-1,94 · Twater + 38,71 )· 

(- 2,07 · Truimte + 70,33 ). (6,78 · Ln(-1/eiding )+ 38,38) 
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4.3. Mathematische modellering van het constructieve gedrag van de 

topvloer 

Bij de mathematische modellering van het constructieve gedrag van de topvloer zal gekeken 
worden naar de onderlinge relatie van de aluminiumplaat en de gipsgebonden vezelplaat. 
Door het samenvoegen van beide onderdelen ontstaat een inhomogene doorsnede, waarbij 
de aluminiumplaat de trek aan de onderzijde opneemt en de gipsgebonden vezelplaat de 
druk aan de bovenzijde. De in deze paragraaf verwerkte data is afkomstig uit het deelrapport 
"constructief gedrag HeCoFiex-topvloer" welke onderdeel is van onderhavig eindrapport. 

In de op te stellen wiskundige formule zal het verband van de invloed van de verschillende 
diktes van beide materialen op het constructieve gedrag van de inhomogene doorsnede 
verwerkt worden. De formule, welke kan worden opgesteld bij het constructieve gedrag, is 
gelijk aan die van het thermisch gedrag, namelijk een differentiaalvergelijking. In tegenstelling 
tot bij het thermisch gedrag, zijn bij het constructieve gedrag maar twee variabelen. Namelijk 
de dikte van de gipsgebonden vezelplaat en de dikte van de aluminiumplaat. 

Bij de formulering van de wiskundige formule van het constructieve gedrag zijn er twee 
toetsingscriteria. Ten gevolge van een puntlast van 3 kN (voorgeschreven in het Bouwbesluit) 
zal de gipsgebonden vezelplaat de zwakste schakel zijn. De maximaal toelaatbare buigspan
ning in het materiaal van 2,2 N/mm2, bepaald bij de sterkte dus het bereik van de functie. Bij 
het opstellen van de wiskundige formule behorende bij het toetsingscriterium doorbuiging, 
bepaalt de maximaal toelaatbare doorbuiging van 1 ,0 mm het bereik van de functie. 

4.3.1. Modellering met betrekklng tot sterkte 
De constructieve sterkte eigenschappen van de samengestelde vloertegel van de HeCoFiex
topvloer kan wiskundig worden weergegeven met formule 4.13. Zoals bij de thermische opti
malisatie word! hier ook uitgegaan van een "nulpunt". 

2,2-,--------------------.., 

1,4 +--~-~--.--~-~-~--.----.----.---~ 

16 19 20 21 ~ ~ ~ ~ ~ v ~ 

dlkte topplaat (mm] 

(4.13) 

De polynoom trendlijn volgt de curve. De 
bijbehorende formule van de trendlijn is: 

Obulg = 0,001·Dropp/- 0,082·Droppl+ 2,192 

Ds~u =2mm 
Dropp/aar = variabel 

Figuur 4. 10: Buigspanning ten gevolge van varierende dikte topplaat (met overige variabelen constant) 
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De polynoom trendlijn volgt de curve. De 
bijbehorende formu/e van de trendlijn is: 

CTbuig:: 0,301-D.,}- 2,051-Daut + 4,358 

D.w = variabel 
D,_, =25mm 

Figuur 4. 11: Buigspanning ten gevolge van varierende dikte aluminium (met overige variabe/en constant) 

Voor obuig is kleiner dan 2,2 N/mm2 geldt: obuig = 0,001 ·010~ 2 - 0,082·D1oppl + 2,192 
obuig = 0,301·Datu - 2,051·Da~u + 4,358 Voor obuig is kleiner dan 2,2 N/mm2 geld!: 

Ditlevert bij het invullen van formule 4.13 de volgende formule op: 

G6 = abuig = (0,001 · D~ppl -0,082 · D1oppl + 2,192 ). (0,301 · o:,u -2,051 · Dalu + 4,358) 

voor G6 < 2,2 N/mm 2 

4.3.2. Modellering met betrekking tot doorbulglng 
De eigenschappen met betrekking tot de doorbuiging van de samengestelde vloertegel van 
de HeCoFiex-topvloer kan wiskundig worden weergegeven met formule 4.14. Ook hier wordt 
uitgegaan van een "nulpunt" situatie. 

'E .s 1,1 

"' 1 c 

G, = Doorbuiging 

:~ 0,9 +-------__,.~-----------~ 
-e g 0,8 ., 

0,7 +-------
0,6 +-----------

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

dlkte topplaat [mm] 

(4.14) 

De polynoom trendlijn volgt de 
curve. De bijbehorende formule van 
de trend/ijn is: 

Doorbuiging :: 
o,oo7-oz,-- o,182· o_, + 1,592 

Da~u = 2 mm 
D,_, = variabel 

Figuur 4. 12: Doorbuiging ten gevo/ge van varierende dikte topplaat (met overige variabelen constant) 
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De twee logeritmische trendlij'nen 
volgen de cuNe verdeeld over twee 
gebieden. De bijbehorende 
formules van de trendlijnen zijn: 

Voor Da~u van 1 tot 2 geld!: 
Doorbuiging = 
-0,214 -Ln(D.tu) + 0,608 

Voor D81u van 2 tot 3 geld!: 
Doorbuiging = 
·0, 183 -Ln(D.,u) + 0,587 

Da~u = variabel 

D"'""'aa' = 25 mm 

Figuur 4. 13: Doorbuiging ten gevolge van varierende dikte aluminium (met overige variabelen constant) 

Voor Daiu van 1 tot 2 geldt: 
Voor Daiu van 2 tot 3 geldt: 

Doorbuiging = -0,214 ·Ln(Daiu) + 0,608 
Doorbuiging = -0,183 ·Ln(D31u) + 0,587 

De wiskundige formule behorende bij de sterkte wordt begrensd door het bereik. De 
wiskundige formule behorende bij de doorbuiging wordt "begrensd" door een domein. 

4.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn voor zowel het thermische gedrag als het constructieve gedrag van de 
HeCoFiex-topvloer, wiskundige formules opgesteld. Doordat bij elke formule wordt uitgegaan 
van een "nulpunt" (uitgangssituatie: 25 mm topplaat, 2 mm aluminium plaat, 20"C 
ruimtetemperatuur etc.), wordt bij elke formule aan elke variabele een weegfactor 
meegegeven. Deze weegfactor maakt het samenvoegen van de verschillende formules van 
verschillende hoofdgroepen (bouwfysica, constructief, etc.) mogelijk. Zender deze factor 
wordt er geen rekening gehouden met de onderlinge verbanden tussen de overeenkomende 
variabelen welke aanwezig zijn in de verschillende hoofdgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de invloed van de aluminiumdikte op het thermisch gedrag en het constructieve gedrag. 

Verder is het mogelijk de wiskundige formules uit te breiden met formules welke zijn 
gebaseerd op bijvoorbeeld de financiele aspecten of de invloed op de productiekosten. Hierbij 
is het dan van belang dat steeds vanuit het "nulpunt" gevarieerd wordt met de variabelen 
(bijvoorbeeld Da1u. D1opptaa1). Het is dus mogelijk om een wiskundig model te vormen van een 
bouwkundige situatie, waarbij rekening is gehouden met de thermische eigenschappen, 
constructief gedrag, financiele gevolgen, etc. 

Het oplossen van een geheel uitgeschreven wiskundige formule van een bouwkundig 
probleem (wiskundig model), kan verrassende uitkomsten opleveren. Uitkomsten waarvan in 
eerste instantie gedacht werd dat deze niet zouden voldoen aan de gestelde uitgangspunten 
en welke met een trial and error methode nooit zouden zijn gevonden. Het gaat voor deze 
afstudeertase te ver om de wiskundige formule van de HeCoFiex-topvloer geheel uit te 
schrijven. Maar desondanks kan geconcludeerd worden dat het benaderen van een 
bouwkundig probleem vanuit een wiskundige invalshoek, zeer interessant is en 
mogelijkheden biedt met betrekking tot optimalisering. 
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5. Testfase 

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende testen welke zijn uitgevoerd met de HeCoFiex-topvloer. 
Het doel van de testen is het praktisch verifieren van de theoretisch aangetoonde werking van 
de HeCoFiex-topvloer [Van Haren, 2005, 2006]. Hierbij is gestreefd om het theoretische 
modei evenals de praktijksituatie zoveel mogelijk te benaderen. Waar dit niet mogelijk is, is 
gekeken naar andere oplossingen om tach uitspraken te doen omtrent het specifieke 
onderwerp. 

De uitgevoerde deelonderzoeken hebben betrekking op verschillende eigenschappen van de 
HeCoFiex-topvloer welteverstaan: thermisch gedrag, brand gedrag, akoestiek, constructief 
gedrag. Van elk deelonderzoek is een afzonderlijke deelrapportage geschreven welke 
onderdeel zijn van onderhavige rapportage. Om de omvang van deze rapportage te beperken 
is ervoor gekozen om per deelonderzoek een samenvatting in te voegen. lndien bij een 
onderwerp verder informatie gewenst is, word! verwezen naar een van de volgende 
deelrapportages: 

- Assemblage prototype HeCoFiex-topvloer 
- Thermische prestatie HeCoFiex-topvloer 
- Gedrag bij brand HeCoFiex-topvloer 
- Akoestisch gedrag HeCoFiex-topvloer 
- Constructief gedrag vloertegel HeCoFiex-topvloer 

5.1. Prototype 

In het deelrapport "assemblage prototype HeCoFiex-topvloer" word! besproken op welke 
wijze het prototype is geassembleerd en welke concessies zijn gemaakt ten opzichte van het 
ontworpen model. De tekst in deze paragraaf is een samenvatting van dit deelrapport. 

Alvorens overgegaan kan worden tot het praktisch testen van de HCF-topvloer dient eerste 
een prototype geproduceerd te worden. Bij het maken van het prototype is getracht het 
antwerp, waarvan de werking theoretisch is aangetoond, te evenaren. Zodat de eigenschap
pen en werking van het prototype, het ontwikkelde antwerp zoveel mogelijk benaderen. Het 
prototype bestaat uit een tweetal vloertegels welke zullen worde geplaatst op een tweetal 
watervoerende constructieve liggers (wvc-liggers) . Bij het maken van deze productelementen 
zijn enkele concessie gedaan ten opzichte van het antwerp. De voornaamste oorzaak hiervan 
zijn de kosten welke verbonden zijn aan het maken van een prototype, waarbij het aantal 
productelementen laag blijft. 

De gemaakte concessies hebben betrekking 
op productelementen waarbij een minimale 
afname vereist is om de investeringskosten 
redelijkerwijs te kunnen verrekenen in de pro
ductkosten van het specifieke productelement. 
De productelementen waarbij dit het geval is, 
zijn het geextrudeerde aluminiumprofiel en de 
topplaat van de vloertegel. 

Bij het geextrudeerde aluminiumprofiel is 
sprake van hoge malkosten. Het doorrekenen 
van deze kosten van een viertal geextrudeerde 
aluminiumprofielen zou leiden tot absurde hoge 
kosten voor de aluminiumprofielen in het 
prototype. Derhalve is gekozen om deze 
aluminiumprofielen op een andere wijze te 
produceren, namelijk door de gewenste radius 
uit een staaf aluminium te frezen. 

Figuur 5. 1: Foto prototype: zichtbaar is he I gefreesde 
aluminiumprofiel 
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Verder is bij het prototype gebruik gemaakt van een 28 millimeter dikke gipsgebonden 
vezelplaat ondanks dat uit berekeningen bleek dat deze 22 millimeter dik kan zijn . De reden 
hiervoor is dat een gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 22 millimeter niet in he! 
standaard assortiment aanwezig is . Een dergelijke dikte is wei verkrijgbaar, maar dan is er 
een minimale afname vereist van 5000 stuks. 

Naast concessies met betrekking tot de 
geometrie van de toegepaste materialen zijn 
er ook concessies gedaan ten opzichte van de 
verschillende verbindingsmethoden . Zo blijkt 
een lijmverbinding tussen de aluminiumplaat 
en de gipsgebonden vezelplaat welke 
thermisch geleidend is , de meest ideale 
oplossing. Echter gezien de hoge kosten die 
hieraan verbonden zijn , is gekozen voor 
schroefverbinding tussen beide. 

Naast de verschillend concessies die gedaan 
worden ten opzichte van het antwerp, zijn ook 
andere factoren van invloed op de werking van 
het prototype. Zo word! het prototype 
handmatig geassembleerd . Hierdoor worden 
aile productelementen met verschillende 
verbindingsmethoden handmatig met elkaar 

Figuur 5.2: Bevestiging aluminium plaat op gipsge
bonden vezelplaat m.b. v. schroefverbinding 

verbonden. Het gevolg van het handmatig assembleren is dat er geen constante 
productiemethode is en dat de kwaliteit van het eindproduct per samengesteld 
productonderdeel verschilt en dus niet gegarandeerd kan worden. 

5.2. Thermische prestaties 

In het deelrapport "Thermische prestaties HeCoFiex-topvloer" welke is opgesteld door 
ondergetekende, worden de meetresultaten besproken van een thermische proef met het 
prototype van de HeCoFiex-topvloer. De tekst in deze paragraaf is een samenvatting van dit 
deelrapport. Allereerst word! het doel van de proef besproken en de testopstelling welke is 
gebruikt. Vervolgens zullen de resultaten van de verschillende metingen worden besproken 
welke zijn uitgevoerd. 

Paragraaf 

5.2.3. 

5.2.4. 

5.2.5. 

5.2.6. 
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Beproeving testopstelling 
5 en 12 april 

Analyse meetdata 25 mei 

Analyse meetdata 6 juni 

Analyse meetdata 22 november 

Doe I 

Testen van de werking proefopstelling en het prototype. 
Er worden geen metingen verricht gedurende deze 
proef. 

Meting uitgevoerd met aile meetinstrumenten. Bepalen 
van het afgiftevermogen onder gemeten omstandighe· 
den. 

Meting uitgevoerd met aileen de temperatuursensoren 
en infrarood camera met als doel nauwkeurigere uit· 
spraken te kunnen doen ten aanzien van het afgiftever
mogen van de topvloer. Verwacht word! een hogere ~T 
te meten tussen oppervlakte prototype en ruimtetempe· 
ratuur. 

Het bepalen van het afgiftevermogen van het prototype 
met toepassing van een kunststofleiding in de !estop· 
stelling. 



5.2.1. Doel van de proeven 
Het doel van de metingen is de systeemwerking, zoals deze theoretisch is aangetoond, door 
middel van het testen het prototype te verifieren . Dit gebeurd onder andere door thermografie 
om zo de warmteafstraling en de warmtespreiding aan het vloeroppervlakte te bepalen en in 
beeld te brengen. Op deze wijze word! bepaald of het prototype naar behoren werkt en op 
welke wijze, indien nodig, verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

5.2.2. Testopstelllng 
Om de werking van het vloerverwarmingssysteem van de HeCoFiex-topvloer te testen is een 
testopstelling gebouwd in he! STEW gebouw op he! TU/e-terrein. In dit gebouw is geen 
sprake van een geconditioneerde omgeving. Met andere woorden de ruimtetemperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid zijn niet te be"invloeden. Door middel van een warmtecamera word! 
het warmteverloop over het prototype in beeld gebracht. Op deze wijze kan bepaald worden 
of het prototype naar behoren werkt en op welke manier er verbeteringen aangebracht 
kunnen worden. Verder zijn de volgende meetinstrumenten gebruikt: 

NTC-weerstand (meting oppervlakte temperatuur) 
• TESTO 445 (meting luchtsnelheid boven topvloer) 

Ultrasonic Liquid Flowmeter DF868 (meting vloeistofsnelheid en volumedebiet) 
Escort Junior (meting ruimte temperatuur en r.v.) 
FLIR ThermaCam 565HS (fotograferen thermografische beelden) 

De testopstelling bestaat uit een aantal componenten, welteverstaan een in temperatuur 
instelbare elektrische boiler, een tweetal kogelafsluiters, een pomp, een manometer en een 
expansievat met ontluchtingspunt. Deze zijn allen met elkaar verbonden met behulp van 
Hep20 leidingen. Om het bepalen van de temperatuur en de volumestroom van het water 
mogelijk te maken zijn er op verschillende plaatsen stukken stalen Ieiding geplaatst. De 
testopstelling is in figuur 5.3 schematisch weergegeven. 

elektrische 
boiler 

kogelafsluiter 

Figuur 5.3: Principeschema testopstelling 

HeCoFiex·topvloer 

vul I tappunt 

Het prototype bestaat uit een tweetal thermisch actieve vloertegels met dezelfde afmetingen. 
De oppervlakte van een vloertegel is 606x606 mm, met een totaal oppervlakte van 0,73 m2 . In 
figuur 5.4 is de testopstelling zichtbaar. 
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Figuur 5.4: Testopstelling in het STEW-gebouw 

expansievat 

manometer 

elektrische boiler 

thermografische camera 

pomp 

debietmeter 

prototype HeCoFiex-topvloer 

vul I tappunt 

De oppervlakte temperatuur van de vloertegels kan direct uit de infrarood beelden worden 
afgelezen. Om deze temperaturen te valideren worden ook oppervlakte temperaturen 
bepaald met behulp NTC's. De positie van deze sensoren zijn zichtbaar in figuur 5.5 en 5.6. 

Bij vloertegel T1 bevinden de sensoren 1 en 9 zich boven de watervoerende Ieiding. De 
sensoren 2, 3, 6, 7 en 8 zijn tussen de sensoren 1 en 9 over een gelijke afstand verdeeld. 
Sensoren 1 0 en 11 bevinden zich op 50 mm van at de rand van de vloertegel. Bij vloertegel 
T2 bevinden de sensoren 13 en 15 zich Ievens boven de watervoerende Ieiding en is sensor 
14 in het midden geplaatst. Verder is sensor 16 tegen de zijkant van de tegel geplaatst. 

Figuur 5.5: Locatie sensoren v/oertege/ T1 Figuur 5.6: Locatie sensoren vloertegel T2 
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De aanvoer en retourtemperaturen, ter plaatse van de elektrische boiler alsmede het 
prototype, worden gemeten met behulp van een NTC. Deze worden bevestigd op een stuk 
stalen Ieiding. Deze is uiteraard goed gelsoleerd, zodat de opgenomen temperatuur zo 
nauwkeurig mogelijk gemeten word!. 

5.2.3. Beproeving testopstelling 5 en 12 april 2007 
Bij de metingen van 5 en 12 april is gekeken of de testopstelling (het watervoerend systeem) 
naar behoren werkt. Verder is gekeken of een warmtetransport van de watervoerende 
leidingen naar het oppervlakte van de vloertegel plaats vindt. Daarop volgende is gekeken of 
ook een warmteverdeling plaats vindt aan het oppervlakte van de topplaat. Hierbij is aileen 
gebruik gemaakt van een IR-camera. 

Test 5 april 2007 
In figuur 5.7 is een thermografische foto 
zichtbaar waarop de bovenzijde van de 
vloertegel zichtbaar is met de oppervlakte 
temperatuur verdeling. Hierop is duidelijk 
zichtbaar dat er geen goede 
warmteverdeling plaats vindt aan het 
oppervlakte. Oil blijkt uit het feit dat de 
temperatuur aan oppervlakte aileen stijgt 
ter hoogte van de watervoerende Ieiding. 
De temperatuur in het midden van de 
vloertegel verandert nauwelijks. 

Ontworpen 

Waargenomen tijdens test 

Figuur 5.8: Oorzaak slechte warmteverdeling 

van de topplaat. 

Figuur 5. 7: Thermografische foto 5 april 2007 

Bij het testen van de testopstelling zijn 
de onderdelen van het prototype op 
elkaar gelegd zonder enige vorm van 
een mechanische- of lijmverbinding. Bij 
het optisch controleren van het prototype 
bleek dan ook tussen de aluminiumplaat 
en de toplaat een luchtlaag aanwezig te 
zijn. Deze luchtlaag voorkomt een 
warmtetransport van het aluminium naar 
de topplaat. Oil verklaard dan ook 
waarom in figuur 5.8 geen temperatuur 
stijging is waar te nemen in het midden 

Verder blijkt uit figuur 5.7 dat de oppervlakte temperatuur boven de watervoerende Ieiding 
niet het niveau bereikt wat mag worden verwacht uit de berekeningen. Bij het nauwkeurig 
bekijken van de aansluiting tussen het aluminiumprofiel en de watervoerende Ieiding blijkt dat 
deze niet exact op elkaar aansluiten zoals ontworpen is, zie figuur 5.9. 
Ten gevolge van deze relatief kleine maatafwijking in het aluminiumprofiel is het 
contactoppervlak tussen beide voor een groot deel afgenomen. Hierdoor zal de luchtlaag die 
nu ontstaat gaan optreden als een isolater. Het gevolg hiervan is dat een warmtestroom 
tussen beide niet danwel nauwlijks zal plaatsvinden. 
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Ontworpen 

aluminiumprofiel 

watervoerende Ieiding 

Figuur 5.9: Oorzaak /age oppervlakte temperatuur 

Test 12 april 2007 
Naar aanleiding van de bevindingen van de 
meting van 5 april is he! prototype 
aangepast. Allereerst is het 
aluminiumprofiel opnieuw bewerkt, waarbij 
de inwendige diameter is vergroot naar 10 
millimeter. Deze bleek namelijk 9,9 
millimeter te zijn in plaats van 10 millimeter. 
Verder is de aluminiumplaat met behulp van 
een schroefverbinding tegen de topplaat 
bevestigd. 
Na het verrichten van deze aanpassingen, 
is he! prototype nogmaals getest op 12 april 
2007. In figuur 5.1 0 is een thermografische 
toto zichtbaar, welke is genomen op 12 april 
2007. 

Waargenomen 

aluminiumprofiel 

watervoerende Ieiding 

Figuur 5.10: Thermografische toto 12 apri/2007 

Uit deze figuur blijkt dat nu wei een warmtestroom plaats vindt tot he! midden van de topplaat. 
Verder is waarneembaar dat de oppervlakte temperatuur boven de watervoerende Ieiding nu 
ook sterk is gestegen. Of dit he! gewenste resultaat is zal moeten blijken uit de uitgebreide 
test, maar in ieder geval kan worden geconcludeerd dat de uitgevoerde aanpassingen het 
gewenste resultaat hebben. 

Conclusie 
Uit de beproeving van de testopstelling van 5 april en 12 april kan worden geconcludeerd dat 
voor de werking van he! vloerverwarmingssysteem het uiterst belangrijk is dat aile onderdelen 
nauwkeurig geproduceerd en geassembleerd dienen te worden. Gebeurd dit niet goed dan 
heeft dit tot gevolg dat de warmtestroom vanaf de watervoerende Ieiding naar he! oppervlakte 
onderbroken word!. Oil leidt tot een sterke daling van de oppervlaktetemperatuur en daarmee 
tot een slecht werkend systeem. 

5.2.4. Analyse meetdata 25 mei 2007 
Op 25 mei 2007, tussen 14:10 uur en 18:54 uur is een thermische proef uitgevoerd met het 
prototype waarbij aile besproken meetinstrumenten zijn toegepast. In deze paragraaf worden 
de resultaten van deze proef behandeld. Hierbij worden meetgegevens van vloertegel T2 niet 
besproken aangezien deze gelijk zijn aan vloertegel T1. 

Volumestroom pomp stand 3 180 ± 2 liter/uur 

Ruimteomstandigheden gemiddelde ruimtetemperatuur 24,5"C ± 1.0"C (van 14:10 tot17:20) 
25,6"C ± 0,2"C (van 17:20 tot 18:54) 

relatieve luchtvochtigheid 71,1% ± 2% (gehele test) 
35,7"C (van 14:10 tot 17:20) 

Temperatuur water 
40"C (van 17:20 tot 18:54) 
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Meetgegevens vloertegel T1 
Na het inschakelen van de warmtestroom duurt het circa 5 a 7 minuten voordat er een 
temperatuurstijging waarneembaar is aan het oppervlakte van vloertegel T1. Deze 'vertraging' 
komi doordat het warmtetransport 'gehinderd' word! door verschillende 
overgangsweerstanden (denk hierbij aan de overgangscoefficienten kunststofleiding, 
aluminium en de topplaat). 

Vervolgens stijgt de oppervlaktetemperatuur allereerst aan de zijkanten en verspreidt zich 
gestaag naar het midden van de vloertegel. Goed zichtbaar in figuur 5.11 is dat de sensoren 
die zich wat betreft positionering gespiegeld aan elkaar zijn, hetzelfde temperatuurverloop 
weergeven (zie bijvoorbeeld het temperatuurverloop van sensor 2 en 8). 

Meetgegevens T1 
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Figuur 5. 11: Oppervlaktetemperatuur sensoren vloertegel T1 meting 25 mei 2007 

Uit figuur 5.11 blijkt verder dat de temperatuurstijging van sensor 10 wat achterblijft ten 
opzicht van sensor 11 (spiegelbeeld sensor). Dit is te verklaren dat ter plaatse van sensor 10, 
naast een warmteafgifte aan de bovenzijde, ook een warmteafgifte aan de zijkant van 
vloertegel T1 plaats vindt. Met andere woorden er gaat 'warmte verloren' aan de zijkant van 
vloertegel T1. 

Bij de meting is de temperatuur omstreeks 17:20 uur verhoogd met circa 5 graden naar 40"C. 
Hiervoor is met behulp van de kogelafsluiters tijdelijk he! prototype afgesloten van verwarmd 
water. Nadal het water in de elektrische boiler de temperatuur van 40"C bereikt had, is het 
prototype weer voorzien van verwarmd water. Dit alles is in figuur 5.11 duidelijk 
waarneembaar aan het temperatuurverloop van sensor 1 en 9. Bij beiden is er vanaf 17:25 
uur een daling waarneembaar en om 17:39 uur is een sterke stijging van de temperatuur 
waarneembaar. 

lnfrarood camera 
De nauwkeurigheid van de oppervlakte temperaturen, bepaald met behulp van de infrarood 
toto's, is afhankelijk van de ingestelde randvoorwaarden in de infrarood camera, zoals de 
emissiecoefficient, ruimteomstandigheden, afstand van de camera tot het prototype. 

Emissiecoefficient 
De emissiecoefficient van het materiaal gipsgebonden vezelplaat is niet bekend. Als 
aanname is tijdens de meting 0,86 ingevoerd. Met behulp van de gemeten oppervlakte 
temperaturen en het bij de infrarood camera behorende computerprogramma kan de 
emissiecoefficient berekend worden. 
Om de nauwkeurigheid van de berekende emissiecoefficient te vergroten zijn op 
verschillende tijdstippen op een drietal posities de emissiecoefficient berekend. Bij aile drie de 
verschillende posities komi er een gemiddelde emissiecoefficient uit van 0,94. 
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lntrarood toto's 
Uit de intrarood toto's blijkt dat bij beide 
vloertegels de warmte zich verspreid vanat de 
zijkanten naar het midden van de gipsgebonden 
vezelplaat. Hiermee voldoet het prototype aan de 
verwachtingen van het antwerp. Bij de 
verspreiding van de warmte in stationaire 
toestand is het belangrijk dat de een zo egaal 
mogelijke warmteverdeling bereikt word! aan het 
oppervlakte van beide vloertegels, waarbij de 
delta T zo klein mogelijk moet zijn. Uit intrarood 
toto IR_1554 blijkt dat er een goede 
warmteverdeling plaats vindt met een 
acceptabele delta T van circa 2,6 "C, zie tiguur 
5.12 en tiguur 5.13. Figuur 5. 12: Thermogratische toto: tijdstip 16:42 uur 

~~~===-==----==------==-==-~--------------------------------------~ 

29 

27-~----~----------------~====-----------=--======----==--========~ 
Figuur 5.13: Verloop oppervlaktetemperatuur thermogratische toto tijdstip 16:42 uur 

Conclusle 

Warmteverdelinq 
Uit het vergelijken van de meetresultaten van vloertegel T1 en T2 blijkt dat beide vloertegels 
hetzeltde opwarmingspatroon vertonen . De waargenomen onderlinge atwijkingen zijn te 
verklaren door onder andere een plaatselijk beter contact tussen het aluminiumprotiel en de 
toplaat en een beter contact tussen het aluminiumprotiel en de watervoerende Ieiding. Verder 
is het mogelijk dat de niet-homogene opbouw van de topplaat een oorzaak is voor de 
waargenomen afwijkingen. Door de opbouw van de gipsgebonden vezelplaten zijn plaatsel ijk 
meer vezels aanwezig zijn . Metals gevolg een hogere warmteweerstand. Echter hierover kan 
geen eenduidig antwoord gegeven worden. 
Verder blijkt uit de intrarood toto's dat er een goede warmteverdeling aan het oppervlakte 
plaats vindt. Hierbij is een delta T oppervlak aanwezig van 2,6 "C. Deze delta T oppervtak is 
acceptabel. Vooral als in oogschouw genomen word! dat nog een vloerafwerking op de 
topvloer geplaatst word!. Een vloeratwerking, zoals een projecttapijt, zal zorgen voor een nog 
betere warmteverdeling met een nog lagere delta Toppervlak· 

Afqeqeven vermoqen 
Het atgegeven vermogen word! bepaald door met behulp van de gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur, de warmteoverdrachtscoetticient en de ruimtetemperatuur een 
warmteatgitte per vloertegel te bepalen : 

Q = h · (Topp,gem- Tomgeving) [1) 

Met een gemiddelde aanvoertemperatuur van 35,7"C Ievert vloertegel T1 een vermogen van : 

Q = 1 0 · (27,5 - 24,5) = 30 W / m2 
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5.2.5. Analyse meetdata 6 juni 2007 

Naar aanleiding van de behaalde meetresultaten en de daaruit vloeiende conclusies uit de 
meting van 25 mei 2007, is besloten om de meting opnieuw uit te voeren. Deze meting is 
uitgevoerd op 6 juni 2007. Voor de nauwkeurigheid van de meetresultaten is he! belangrijk 
dat het temperatuurverschil tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur en de 
omgevingstemperatuur zo groat mogelijk is. Derhalve is gekozen om de meting in de nacht uit 
te voeren met de verwachting dat de ruimtetemperatuur lager is. 

De bespreking van de meetresultaten van 6 juni 2007 word! opgedeeld in een drietal 
metingen. De reden hiervoor is dat gemeten is met een drietal verschillende 
watertemperaturen. In figuur 5.3 is een overzicht gegeven van aile gemeten randvoorwaarden 
welke van invloed zijn op he! te berekenen afgegeven vermogen. 

Tabe/5. 1: Overzicht gemeten randvoorwaarden gedurende proef 6 juni 2007 

meetdatum Ieiding· tijdsduur gemiddelde gemiddelde gemiddelde 
materiaal meting watertemp. opp. temp ruimtetemp 

[min.] ["C] ["C] ["C] 
6 juni: nr 1 staal 165 38,2 27,7 23,0 ± 0,5 
6 juni: nr 2 staal 121 57,0 31,3 23,6 ± 0,4 
6 juni: nr 3 staal 64 73,4 34,1 24,3 ± 0,3 

Meting 1: 04:20 uur- 07:05 uur 

Meetqeqevens vloerteqel T1 
Figuur 5.14 vertoond hetzelfde opwarmingspatroon van vloertegel T1 als in voorgaande 
metingen. De nog steeds stijgende curve van met name sensor 3, 6 en 7 geven aan dat he! 
vloerverwarmingssysteem zich nog niet in zijn stationaire toestand bevindt. Derhalve kunnen 
geen uitspraken gedaan worden omtrent de responsietijd. 

Meetgegevens vloertegel T1 
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Figuur5.14: Meetresultaten vloerlegel T1 tussen 4:15 uuren 7:05 uur meting 6 juni 2007 

lnfrarood camera 
Uit de verschillende infrarood toto's blijkt dat een goede oppervlakte warmtespreiding plaats 
vindt. In figuur 5.14 is he! oppervlakte temperatuur verloop zichtbaar. Hierbij is te zien dater 
een maximale temperatuur van 28"C en een minimale temperatuur van 25"C aanwezig is. Oil 
Ievert een delta T op van 3 "C. Hierbij dient wei opgemerkt te worden dat de temperatuur van 
28"C aileen aanwezig is aan de randen van de vloertegels. 
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De gemiddelde oppervlaktetemperatuur berekend over lijn LI01 in thermografische toto 07:05 
uur bedraagt 26 "C. Deze temperatuur komi overeen met de gemeten waarden van de 
sensoren. 
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Figuur 5. 14: Verloop oppervlaktetemperatuur thermografische toto tijstip 7:05 uur meting 6 juni 2007 

Conclusie meting 1 
He! afgegeven vermogen word! bepaald met behulp van formule 1 in paragraaf 5.2.4. 
Vloertegel T1 bereikt na 2 uur en 3 kwartier bij een omgevingstemperatuur van 23 "C en een 
gemiddelde watertemperatuur van 38,2 "C een gemiddelde oppervlakte temperatuur van 
27,7"C. Oil Ievert een afgegeven vermogen van: 

0=10·(27,7-23,0)=37 wjm2 

Oil afgegeven vermogen komi overeen met het eerder berekend afgegeven vermogen in 
paragraaf 5.2.4. 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur nog circa 1 "C zal stijgen . De tijdsduur die hiervoor 
benodigd is, is niet bekend en de invloed op de omgevingstemperatuur is ook niet bekend. Bij 
een stijging van de gemiddelde oppervlakte temperatuur van 1 "C word! het afgegeven 
vermogen : 

0=10·(28,7-23,0)=57 w/m2 

Een stijging van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 1 "C Ievert een stijging van het 
afgegeven vermogen op van 33%. Let wei: hierbij is ervan uitgegaan dat er geen 
veranderingen plaats vinden aan de omgevingstemperatuur. 

Meting 2: 07:19 uur- 09:20 uur 

Meetgeqevens vloerteqel T1 
Door het verhogen van de watertemperatuur naar gemiddeld 57"C stijgt de 
oppervlaktetemperatuur uiteraard. Na 2 uur is de oppervlaktetemperatuur ter plaatse van 
sensor 2 en 8 circa 4,8"C gestegen en ter plaatse van sensor 3, 6, 7 en 11 is de 
oppervlaktetemperatuur circa 3 "C gestegen. 

\ 

Verder is de fluctuatie van de watertemperatuur ook zichtbaar in de meetresultaten van 
sensoren 1 en 9. Uit de gegevens van de watertemperatuur blijkt dat deze zich rond 8:39 uur 
op zijn laagste niveau bevindt. Uit figuur 5.15 blijkt dat bij de curve van sensor 1 duidelijk 
zichtbaar is dat deze rond dittijdstip afvlakt. Rond 8:47 uur vindt er weer een stijging plaats in 
de curve. Deze word! veroorzaakt door he! water rond dittijdstip verwarmd is tot circa 59 "C. 
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Meetgegevens vloertegel T1 
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Figuur 5. 15: Meetresultaten v/oertegel T1 tussen 7: 19 uur en 9:20 uur meting 6 juni 200 7 

lnfrarood camera 
In figuur 5.16 is het oppervlaktetemperatuur verloop 
zichtbaar over vloertegel T1 . Hierbij is een maximale 
temperatuur van circa 30,8 "C en een minimale 
temperatuur van 25,8"C aanwezig. Oil Ievert een delta 
T op van 5 "C. Het gaat hier om een delta T bepaald 
halverwege de meting. Bij het beeindigen van de 29 

meting is het temperatuurverschil lager. Oil blijkt ook 
uit figuur 5.15, waar de eindtemperaturen van de 
sensoren dichter bij elkaar liggen dan op het tijdstip 
7:43 uur waar het oppervlaktetemperatuurverloop hier 
is bepaald. 

Figuur 5.16: Thermogratische toto; tijdstip 07:43 

~-~---=~----------~~~--------------------~------------------~~==~~~ 

27 

26-

Figuur 5. 17: Ver/oop oppervlaktetemperatuur thermogratische toto 07:43 uur meting 6 juni 2007 

Conclusie 
Het afgegeven vermogen word! bepaald met behulp van formule 1 in paragraaf 5.2.4. Het 
berekende gemiddelde oppervlakte temperatuur bedraagt 31,3"C op het tijdstip 09:21, bij een 
omgevingstemperatuur van 23,6"C en een gemiddelde watertemperatuur van 57,0"C dus een 
gemiddelde oppervlakte temperatuur van 30"C. Oil Ievert een afgegeven vermogen van : 

Q = 1 0 · (31,3 - 23,6) = 77 W / m2 

Een stijging van de gemiddelde watertemperatuur van 38,2"C naar 57,0"C (stijging van 
49,2%) Ievert een stijging van het afgegeven vermogen op van 37 W/m 2 naar 77 W/m 2 

(stijging van 1 09%). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gemeten waarden gebruikt bij 
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de berekening van beide afgegeven vermogens nog niet een stationaire toestand bereikt 
hadden. Verder zijn wei aile omstandigheden bij de meting nagenoeg gelijk. 

Meting 3: 09:43 uur- 10:47 uur 

Meetqeqevens vloerteqel T1 
De meetresultaten van vloertegel T1 vertonen een grilliger verloop dan voorgaande 
meetresultaten, zie figuur 5.18. Dit is te wijten aan de fluctuaties in de watertemperatuur. 
Omstreek 10:33 uur vindt bij aile curven een afvlakking plaats en in sommige gevallen een 
daling. Dit tijdstip komi overeen met het tijdstip waarbij een lage watertemperatuur aanwezig 
is. Rond 1 0:00 uur is ook een lage watertemperatuur aanwezig, maar het verschil tussen 
deze temperatuur en de temperatuur aanwezig in de vorige meting is niet groat genoeg om 
een afvlakking van de curven te bewerkstelligen. Derhalve is aileen om 10:33 uur een 
afvlakking aanwezig. 

Bij het beeindigen van de meting is er een oppervlaktetemperatuur van circa 32,2"C. Dit is 
een stijging van circa 1 ,6 "C ten opzichte van de temperatuur bij aanvang van de derde 
meting. Er mag verwacht worden dat de oppervlaktetemperatuur verder zal stijgen als de 
meting niet beeindigd zou zijn. 
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Figuur 5.18: Meetresultaten vloertegel T1 tussen 9:43 uur en 10:47 uur meting 6 juni 2007 

Conclusie 
Het afgegeven vermogen word! bepaald met behulp van formule 1 in paragraaf 5.2.4. Zoals 
eerder vermeld bereikt Vloertegel T1 bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van 24,0"C 
en een gemiddelde watertemperatuur van 73,4 "C een gemiddelde oppervlaktetemperatuur 
van 34,1 "C. Dit Ievert een afgegeven vermogen van: 

0 = 1 0 · (34,1- 24,0) = 98 W / m2 

Bij het berekende afgegeven vermogen moe! wei in oogschouw worden genomen dat de 
meting maar een uur heeft plaats gevonden. De uiteindelijke oppervlaktetemperatuur en 
daarbij behorende afgegeven vermogen in stationaire toestand zal hager zijn. 
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Eindconclusie 
In label 5.2 is een overzicht weergegeven van de berekende vermogens bij de verschillende 
metingen. Wat opgemerkt dient te worden is dat bij deze metingen gebruik is gemaakt van 
een stalen Ieiding ter plaatse van het prototype. 

Tabe/5.2: Overzicht berekende afgegeven vermogens meting 6 juni 2007 

gemeten gem. relatieve gem. ruimtetemp. gem. watertemp. afgegeven 
tijdsduur luchtvochtigheid vermogen 
[min.] [%] ["C] ["C] [W/m2] 

Metino 1 165 57,2+1,3 23,0 + 0,5 38,2 37,0 
Meting 2 121 57,8 ± 1,3 23,6 ± 0,4 57,0 77,0 
Metinq 3 64 61,3 + 2,1 24,3 + 0,3 73,4 98,0 

He! berekend afgegeven vermogen bij de 1 e meting komi overeen met he! berekend 
afgegeven vermogen uit voorgaande paragraaf 5.2.4. De meting uit paragraaf 5.2.4 duurde 
echter 25 minuten Ianger. 

Verder kunnen geen uitspraken gedaan worden omtrent de responsietijd van het systeem, 
omdat het vloerverwarmingsysteem bij de verschillende metingen nog niet de stationaire 
toestand heeft bereikt. Om hierover uitspraken te kunnen doen is het dus nodig om een 
aanvullende test uit te voeren waarbij de tijdsperiode zo lang is dat de stationaire toestand 
wei bereikt word!. 

5.2.6. Analyse meetdata 22 november 2007 
Bij voorgaande metingen is gebruik gemaakt van een stalen Ieiding ter plaatse van het 
prototype. De hoge lambda-waarde van het aluminium heeft tot gevolg dat er een goede 
warmteoverdracht plaats vindt tussen de Ieiding en het aluminiumprofiel. Bij het antwerp is 
echter uitgegaan van een kunststofleiding: HEP20-Ieiding. Kunststof heeft een aanzienlijk 
lagere lambda-waarde dan aluminium. Dit is respectievelijk: kunststof (HEP20-Ieiding) 0,22 
(W/mK) ten opzichte van aluminium 230 (W/mK). 

Tabe/5.3: Overzicht gemeten randvoorwaarden gedurende proef 22 november 2007 

meetdatum leiding-
materiaal 

22 nov. kunststof 

tijdsduur 
meting 
[min.f 
1055 

Meetgegevens vloertegel T1 

gemiddelde 
watertemp. 

["Cl 
lngaand 46,2 
Uitgaand 44,3 

gemiddelde 
opp. temp 

["Cl 
15,3 

gemiddelde 
ruimtetemp 

["Cl 
8,5 

In onderstaande figuur 5.19 is bij sensor 1 en 9 duidelijk de fluctuaties van de 
watertemperatuur zichtbaar. Verder vertoont de grafiek hetzelfde opwarmingspatroon als in 
voorgaande metingen. Aileen sensor 7 vertoont een afwijkend patroon. Verwacht zou mogen 
worden dat deze dezelfde curve zou vertonen als sensor 3, echter vertoond deze dezelfde 
curve als sensor 6. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan niet gegeven worden, aangezien 
dezelfde sensoren zijn toegepast, op dezelfde positie. 
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meetgegevens vloertegel T1 
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Figuur 5.19: Meetresultaten vloertege/ Tt , meting 22 november 
tijdsperiode: tussen 16:09 uur en 09:44 uur 

Conclusie 
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Het afgegeven vermogen word! bepaald met behulp van formule 1 in paragraaf 5.2.4. De 
gemiddelde oppervlakte temperatuur bedraagt 15,3 'C. Dit Ievert bij de vermelde 
ruimteomstandigheden en watertemperatuur een afgegeven vermogen van: 

0=10-(15,3-8,5)=68 W/m2 

Uit de testresultaten is af te leiden dat het circa 390 minuten duurt alvorens de stationaire 
toestand word! bereikt. Uit de halfwaardetijd blijkt dat het 67 minuten duurt voordat 50% van 
het totale afgegeven vermogen bereikt word!. Uit een vergelijk met de responsietijd blijkt 
vervolgens dat 50% van het to tale afgegeven vermogen reeds geleverd word! na 17,2% van 
de responsietijd . Hetzelfde geld! voor de vervaltijd waar blijkt dat na 96,7 minuten 63,2% van 
het totale afgegeven vermogen bereikt word! . Dit Ievert op dat na 24,8% van de responsietijd 
reeds 63,2% van het totale afgegeven vermogen bereikt is. 

5.2.7. Vergelijk theoretisch vermogen met testresultaten 
Om het afgegeven vermogen van het geteste prototype van 68 W/m2 in paragraaf 5.2.6 te 
vergelijken met het theoretisch berekend vermogen is een nieuwe berekening uitgevoerd. 
Hierbij zijn de randvoorwaarden van de test van 22 november aangehouden om een goed 
vergelijk mogelijk te maken. Uit deze berekening blijkt dat het model een afgegeven 
vermogen bereikt van 114 W/m2. 

Het verschil tussen beide afgegeven vermogens is voornamelijk te verklaren door de werking 
van he! prototype. De werking van het vloerverwarmingssysteem in het prototype is sterk 
afhankelijk van de assemblage en nauwkeurige fabricage van het prototype. 
Daarnaast word! bij de berekening uitgegaan van constante variabelen zeals 
luchttemperatuur en watertemperatuur en worden luchtstromingen in de ruimte niet 
meegenomen. Bij de testopstelling is echter wei sprake van variatie in de luchttemperatuur en 
watertemperatuur. Dergelijke aspecten hebben ook invloed op het afgegeven vermogen. 

Het afgegeven vermogen van het uiteindelijke product zal dus naar verwachting hager liggen. 
Dit vanwege de industriele assemblage van het product, waarbij de cruciale onderdelen 
nauwkeuriger samengevoegd worden , met tot gevolg een betere systeemwerking. 
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Oppervlaktetemperatuurspreiding 
In figuur 5.20 is de oppervlaktetemperatuur spreiding weergegeven van zowel het berekende 
model evenals het beproefde prototype met een kunststofleiding. Bij het berekende model is 
een delta T oppervlakte zichtbaar van circa 5 "C, waar bij het beproefde prototype een delta 
Toppervlakte zichtbaar is van circa 3,5"C. 
Wat verder duidelijk zichtbaar is, is dat beide curven dezelfde kromme hebben. Dit betekent 
dat het prototype zich wat betreft het opwarmingspatroon hetzelfde gedraagt als het 
theoretisch model. Het enige verschil is de lagere oppervlaktetemperatuur. Dit is te verklaren 
doordat de warmtestroom bij het prototype meer weerstand ondervindt, dan bij het theoretisch 
model. 
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Figuur 5.20: oppeiVIaktetemperatuur spreiding berekend model en getest prototype 

5.2.8. Conclusle 

Geconcludeerd kan worden dat het prototype wat betreft afgegeven vermogen achter blijft bij 
het berekende model. Dit is te verklaren door de assemblage en de specifieke 
omstandigheden in de testopstelling welke bijdragen tot een lager afgegeven vermogen. Een 
hoger afgifte vermogen van het prototype mag worden verwacht als deze nauwkeuriger 
geassembleerd word! en als de cruciale onderdelen (denk aan het aluminiumprofiel) met 
behulp van nauwkeurigere productiemethoden worden gefabriceerd. Denk hierbij aan een 
extrusieprofiel welke in het prototype kostentechnisch niet haalbaar was. 

De oppervlaktetemperatuur spreiding van het geteste prototype voldoet wat betreft de 
aanwezige delta T oppervlakte wei aan de verwachtingen welke voortvloeien uit he! berekende 
model. De aanwezige delta Toppervlakte bij het prototype is acceptabel gezien het feit dat nog 
een vloerafwerking op de topvloer word! toegepast welke ook een warmteverdelend effect zal 
hebben. Metals gevolg een nog lagere delta Toppervlakte· 

Verder mag worden geconcludeerd dat de HeCoFiex-topvloer met een getest afgegeven 
vermogen van 68 w/m 2 , in nagenoeg aile situaties in een waning aan de specifieke 
warmtevraag kan voldoen. 

TabeJ.· Overzicht specifieke warmtevraag voorbeeld woning (bron: ISSO 49, pag. 26) 

Vertrek Warmtevraag Vloeroppervlak Specifieke 
volgens ISS0-51 warmtevraag 

[W] [m2] [W/m2] 

woonkamer 1140 24,7 46,2 
Keuken 650 7,6 84,9 
Gang 50 5,3 9,7 
Slaapkamer 1 540 10,7 50,3 
Slaapkamer 2 400 7,0 57,1 
Badkamer 430 6,3 68,7 
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5.3. Gedrag bij brand 

In het deelrapport "Gedrag bij brand HeCoFiex-topvloer" word! op verschillende manieren 
onderzocht wat het gedrag van de HeCoFiex-topvloer bij brand is. De tekst in deze paragraaf 
is een samenvatling van het deelrapport. 

5.3.1. Wettelljke elsen 
Brandbeheersing, preventie en veiligheid zijn belangrijke onderdelen in de Nederlandse 
bouwregelgeving, maar ook voor een veilig gebruik van een gebouw. Om deze veiligheid te 
kunnen garanderen worden aan de verschillende gebouwonderdelen eisen gesteld . Deze 
eisen worden geformuleerd in het Bouwbesluit. De doelstelling hierbij is het voorkomen van 
dat een eventuele brand gevaar oplevert voor personen of voor de directe omgeving . De 
eisen zeals deze staan vermeld zijn beknopt: 

• Mogelijkheid tot vluchten binnen rookvrije vluchtroute van 30 minuten. Deze eis 
word! verhoogd naar 90 minuten indien van de hoofddraagconstructie een vloer 
hoger ligt dan 5 meter boven meetniveau. (ald. 2.2 Bouwbesluit) 
Bovenzijde van een vloer heeft een bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan 
klasse T1 (ontvlambaarheid van 30 seconden) of T3 (ontvlambaarheid van 15 
seconden), afhankelijk van de bovenliggende functie. (afd. 2.12) 
Een constructie-onderdeel heeft een rookdichtheid van ten hoogste 1 0 m ·1

. (afd 
2.15) 
De weerstand tegen rookdoorgang van een rookcompartiment naar een besloten 
ruimte is niet lager dan 30 minuten. (afd 2.16) 
De WBDBO tussen rookvrije vluchtroutes bedraagt ten minste 30 minuten. (afd 
2.17) 

Naast landelijke eisen worden op Europees niveau ook eisen gesteld aan bouwproducten. Zo 
gelden voor de gehele Europese Unie de Europese brandklassen. Deze maken deel uit van 
de CE markering van een product. Zender een dergelijke markering mag een product niet 
verhandeld worden binnen Europa. Binnen deze markering zijn een viertal brandtesten 
aangewezen, welteverstaan: 

De kleine vlamtest (EN ISO 11925-2) 
Hiermee word! het begin van een brand gesimuleerd en word! bepaald of een 
product gemakkelijk en snel ontbrandt. Meestal is dit de eerst uitgevoerde test en 
de reactie is bepalend of verdere proeven worden uitgevoerd. 
De SBI-test (Single Burn Item test, EN 13823) 
Deze test bepaalt onder andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifle van 
gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling . 
De "Calorische bom" (EN ISO 1716) 
Een toestel waarmee de totale calorische waarde word! bepaald. Oat is de 
mogelijke maximale verbrandingswaarde van het product ofwel de bijdrage die een 
product aan een brand kan leveren. 
De onbrandbaarheidsproef (EN ISO 1182) 
Een proef voor het vaststellen van de onbrandbaarheid van een product. 

Het doel van de Europese brandklassen is dat in heel Europa dezelfde brandproeven en 
klasseringen toegepast worden. Dit maakt een objectief vergelijk mogelijk. 

5.3.2. Brandscenarlo's 
De HeCoFiex-topvloer word! altijd toegepast als afwerking op een onderliggende 
constructieve draagvloer en is in eerste instantie ontwikkeld op een flexibele constructieve 
draagvloer genaamd de Infra• vloer. Om deze reden is het niet mogelijk om het gedrag van 
de HeCoFiex-topvloer bij brand, los te zien van de onderliggende draagvloer. De twee 
bouwkundige elementen vormen tezamen de scheiding tussen twee vertrekken. 
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Brandscenarlo's 
Bij een vloerconstructie zijn een tweetal brandscenario's mogelijk. Zo kan de onderzijde van 
de constructieve draagvloer worden belast met een vuurlast en kan een brand ontstaan aan 
de bovenzijde van de vloer, waarbij de topvloer belast word! met een vuurlast. 

Brand aan de onderzijde 
Bij een brand aan de onderzijde zal de 
constructieve draagvloer de eerste 
brandwerende scheiding vormen 
tussen de twee ruimten. In dit geval 
zal het de betonschil van de Infra• 
vloer zijn welke als eerste blootgesteld 
wordt aan de stijgende temperatuur. 
Uit een brandtest blijkt dat de 
weerstand tegen vlamdoorslag 145 
minuten bedraagt (TNO Bouw, 2000]. 

2 Brand aan de bovenzijde 
Doorgaans word! een constructieve 
draagvloer aileen getest met een Figuur 5.20: Verschillende brandscenano's 

brandlast aan de onderzijde. Dit is ook begrijpelijk aangezien aile draagvloeren tot kort 
geleden voornamelijk bestonden uit massief beton (al dan niet voorzien van kanalen) . Zijn 
constructieve gedrag word! ontleend aan het gehele betonpakket inclusief wapening. 

Met de ontwikkeling van de Infra• vloer ontstaat echter een nieuwe situatie. Deze draagvloer 
ontleent zijn constructieve gedrag grotendeels aan de IPE-Iiggers, welke zijn ingestort in een 
betonschil. lndien deze IPE-Iiggers bij een brand worden blootgesteld, dan zou hun sterkte 
gedurende brand afnemen. Dit kan tot gevolg hebben dat de Infra• vloer bezwijkt. In dit geval 
is het dus wei van belang dat een brand aan de bovenzijde wordt onderzocht. 

5.3.3. Testmethoden 

Om voorgenoemde aspecten te onderzoeken dienen brandtesten te worden uitgevoerd. 
Binnen de faciliteiten van de TU/e bestaan echter geen mogelijkheden en het uitbesteden van 
dergelijke proeven val buiten het budget van de unit Product Development. Om toch 
uitspraken te doen omtrent de verwachtingen van de HeCoFiex-topvloer bij een brandtest is 
gebruik gemaakt van computersimulaties. 

Computational Fluid Dynamics berekening (CFD) 
Deze simulatie is in samenwerking met ondergetekende uitgevoerd door een extern bedrijf, 
welteverstaan Van Hoof! Adviesburo B.V. te Rijkevoort. 

Op basis van de resultaten van de 
berekening wordt geconcludeerd dat 
de temperatuur aan de onderzijde 
van het plafond (lees betonnen schil) 
maximaal 350 "C bereikt. Bij de 
bovenzijde van het plafond blijft de 
temperatuur beperkt tot 50 "C. 

Uit gesprekken welke zijn gevoerd 
door ondergetekende met dhr. L. van 
Hoof! (directeur) volgt dat volgens 
hem de HeCoFiex-topvloer in 
combinatie met de Infra• vloer, voor 
90% zekerheid een WBDBO behaalt 
van 60 minuten bij een brandproef. 
Hierbij word! wei opgemerkt dat 
enige lekverliezen optreden met 
betrekking tot rook. Daarbij wordt 

Figuur 5.21: Bovenaanzicht na 900 second en 
Het zwarte gedeelte heeft een temperatuur 
van 50,8 graden 
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vermeld dat de rookverliezen blijven onder 0,5% van het oppervlak welke rookdoorlatend mag 
zijn. 
Ondanks dat de HeCoFiex-topvloer in combinatie met de Infra• vloer in zijn huidige toestand 
een WBDBO behaalt van 60 minuten word! door dhr. L. van Hoof! aanbevolen om de 
vloertegel random te voorzien van een bij brand opschuimend band. Dit om de WBDBO te 
verhogen en de rookverliezen verder te beperken. 

Berekening Voltra 
Bij de CFD-simulatie is niet onderzocht welke temperatuur ontstaat in de holle ruimte van de 
Infra• vloer of wat de temperatuur van de stalen Jigger word! welke aanwezig is in betonnen 
schil. Dergelijke gegevens zijn voor de HeCoFiex-topvloer van belang, omdat deze word! 
blootgesteld aan de temperatuur in de holle ruimte en rust op de stalen Jiggers. Het is 
mogelijk dat de temperatuur in de stalen Jiggers dermate stijgt dat de oplegrubbers van de 
HeCoFiex-topvloer tot zelfontbranding komen. Met behulp van het computerprogramma 
Voltra versie 3.1 w is getracht deze gegevens te achterhalen. 

0000:00:1~:00 

("C] 

Figuur 5.21: Grafische weergave temperatuurverdeling na 15 min. 
I. g. v. brandlast onderzijde betonnen schil 

Uit de grafische weergaven van de berekeningsresultaat uit Voltra, blijkt dat de betonnen schil 
een oppervlaktetemperatuur bereikt van 38"C. Aileen ter plaatse van de stalen Jigger stijgt de 
temperatuur richting de 48 "C. Deze komt niet overeen met de temperatuur van 50,8 "C, welke 
voortvloeit uit de CFD-simulatie. Dit is te verklaren door het feit dat bij de uitgangspunten een 
aanname is gedaan wat betreft de warmteovergangscoefficient. Deze aanname komt niet 
overeen met de uitgangspunten welke aan de basis liggen van de CFD-simulatie. 

lnvloed warmteovergangscoefficient op simulatie 
Bij de berekening in Voltra is een aanname gedaan wat betreft de 
warmteovergangscoefficient aan de onderzijde van de betonnen schil van de Infra• vloer. De 
overgangsweerstand is in een praktijk situatie echter afhankelijk van de delta T tussen 
standaardbrandkromme en de temperatuur van het beton, zie onderstaande schematische 
weergave. 

Uit figuur 5.22 blijkt dat er niet 
gesproken kan worden over een 
constante overgangsweerstand. Deze 
bevinding verklaart het feit dat de 
berekende oppervlaktetemperatuur 
met Voltra lager ligt dan bij een CFD
berekening. Bij Voltra is uitgegaan 
van een constante warmteovergangs
coefficient, terwijl deze in werkelijk
heid varieert. Bij een CFD-simulatie 
word! een dergelijke benadering wei 
gehanteerd, wat gezien in de tijd een 
hogere overgangscoefficient tot 
gevolg heeft en daarmee 
samenhangend een snellere 
temperatuurstijging. 
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Conclusie 
Uit de CFD-simulatie kan door Van Hoof! Adviesburo B.V. met 90% zekerheid geconcludeerd 
worden dat de HeCoFiex-topvloer een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 
60 minuten behaald bij een brandtest. Daarbij kan vermeld worden dat de rookverliezen 
blijven onder 0,5% van het oppervlak welke rookdoorlatend mag zijn. Om de eigenschappen 
van de HeCoFiex-topvloer met betrekking tot brand te verhogen, word! geadviseerd een bij 
brand opschuimend rubber random de vloertegel aan te brengen. 

Met de resultaten van de Voltra berekening is bij benadering een brandsimulatie uitgevoerd. 
De resultaten zijn echter niet betrouwbaar genoeg om gefundeerde uitspraken te doen 
omtrent een materiaalkeuze, waarbij bij de keuze gelet word! op de optredende temperatuur 
bij een brand in verband met de zelfontbranding van het materiaal. De oorzaak hiervan is dat 
de warmteovergangscoefficient afhankelijk is van de delta T tussen de standaardbrand
kromme (ruimtetemperatuur) en de temperatuur van het beton. 

5.3.4. Materiaalkeuze HeCoFiex-topvloer In relatle tot brand 

De simulaties welke tot nu toe zijn uitgevoerd (CFD en Voltra berekening) bieden geen 
uitsluitsel met betrekking tot de in de constructie optredende temperaturen bij brand. Om tach 
enige uitspraken mogelijk te maken word! gekeken naar een door TNO Bouw uitgevoerde 
brandtest met een Infra+ vloer (TNO Bouw, 2000) . Hierbij dient vermeld te worden dat deze 
test is uitgevoerd met een andere topvloer dan de HeCoFiex-topvloer, namelijk 
cementgebonden spaanplaten welke zijn opgelegd op omega profielen. Er word! vanuit 
gegaan dat het type topvloer geen invloed heeft op de resultaten van de brandtest. 

Oplegrubber 
Uit de resultaten van de brandtest blijkt dat de temperatuur aan de onderzijde van de 
bovenflens van de IPE-Iigger na 60 minuten zich tussen de 1 05"C en 130"C bevindt. Na 80 
minuten is er een temperatuur bereikt welke afhankelijk van de positie van het thermokoppel 
ligt tussen de 155 "C en 200 "C. Na 90 minuten varieert de temperatuur van 185 "C tot 230 "C. 

Het toegepaste rubber in de HeCoFiex-topvloer, is het Reciflex CS®. Een zogenaamd 
polyurethaan gebonden granulaatrubber. De zelfontbrandingstemperatuur van het rubber is 
niet vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De leverancier heeft een test uitgevoerd 
waaruit blijkt dat het rubber bij een temperatuur van circa 206 graden begin! te branden. 
Hierbij word! wei opgemerkt dat het in deze test gebruikte thermokoppel was geijkt tot 200 
graden. 

Uit de door TNO Bouw uitgevoerde brandies! en uit de correspondentie met de leverancier 
van het rubber, kan geconcludeerd worden , dat pas na 80 minuten de kans bestaat dat het 
toegepaste rubber tot zelfontbranding komt. Gezien de locatie van het rubber zal een 
zelfontbranding voor het verstrijken van 90 minuten niet direct tot gevolg hebben dat een 
branddoorslag plaats vindt. Boven het rubber bevindt zich de gipsgebonden vezelplaat welke 
een weerstand biedt van 30 minuten tegen branddoorslag. 

lsolatie onder glpsgebonden vezelplaat 
Het isolatiemateriaal wat word! bevestigd aan de onderzijde van de gipsgebonden vezelplaat 
zal worden blootgesteld aan de stijgende luchttemperatuur in de holle ruimte (plenum) van de 
Infra+ vloer. Uit de resultaten van de brandies! blijkt dat na 90 minuten een temperatuur 
bereikt word tussen 225 "C en 300 "C. Na 2 uur worden er luchttemperaturen gemeten tussen 
315"C en 390"C. Na een tijdsperiode van 2 uur word! een luchttemperatuur bereikt van 
400"C (afhankelijk van de locatie van het thermokoppel) . 

Van de onderzochte toepasbare isolatiematerialen lenen zich zowel minerale wol als isolatie 
uit EPS, brandvertragend gemodificeerd, zich voor toepassing onder voorgenoemde 
omstandigheden. Een bijkomend voordeel van de minerale wol zijn de akoestische 
eigenschappen . Het is namelijk denkbaar dat ten gevolge van het belopen van de topvloer, 
geluidsgolven ontstaan in de holle ruimte. De minerale wol absorbeert een bepaald deel van 
het aanwezige spectrum in de geluidsgolven. Oil heeft volgens een intern rapport met 
betrekking tot de Infra+ een positief effect op de nagalmtijd. 
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Wat verder een aandachtspunt is bij de keuze van het type isolatiemateriaal zijn de kosten die 
eraan verbonden zijn . Het EPS isolatiemateriaal is goedkoper dan de minerale wol (minerale 
wol: € 1 ,23/vloertegel ten opzichte van EPS: € 0,70/vloertegel) 

5.3.5. Conclusle 
Uit de verschillende simulaties volgt dat de HeCoFiex-topvloer in combinatie met een Infra• 
vloer een WBDBO behaald van 60 minuten. Deze kan verhoogd worden door de vloertegel 
rondom te voorzien van een bij brand opschuimend band. Hiermee word! verder 
bewerkstelligd dat de rookverliezen beperkt bl ijven. 
Kortom kan geconcludeerd worden dat de HeCoFiex-topvloer bij het uitvoeren van een 
brandtest zal voldoen aan de gestelde eisen. Met dien verstande dat de vloertegel rondom 
word! voorzien van een bij brand opschuimend band. 

Verder blijkt uit de beschouwing van de brandtestresultaten van de Infra• vloer dat toegepaste 
oplegrubber (Reciflex CS~ pas na 80 minuten tot zelfontbranding komt. De daarboven 
gelegen gipsgebonden vezelplaat zorgt ervoor dat toch een weerstand tegen branddoorslag 
(WBD) behaald word! van 90 minuten, aangezien deze platen een WBD bezitten van 30 
minuten. 
De keuze van het soort isolatie aan de onderzijde van de vloertegel is gebaseerd op de 
optredende temperatuur in de holle ruimte bij een brand aan de onderzijde. Er is voor het 
isolatiemateriaal aan de onderzijde van de vloertegel gekozen voor isolatie uit EPS, 
brandvertragend gemodificeerd. De zelfontbranding van dit type isolatiemateriaal ligt op 
400"C. Deze temperatuur word! pas na circa 2 uur bereikt in de holle ruimte. Een 
aandachtspunt is dat bij eventuele brand zwarte rook vrijkomt, welke niet schadelijk is maar 
zorgt voor verminderend zicht. Let wei : het vrijkomen van de rook gebeurd aileen bij 
ontbranding, wat pas plaats vindt na 2 uur na het ontstaan van de brand. Minerale wol is ook 
geschikt voor deze toepassing, echter zijn de kosten aanzienlijk hoger. 

5.4. Akoestisch gedrag 

In het deelrapport "Akoestisch gedrag HeCoFiex-topvloer" word! onderzocht wat het te 
verwachten akoestisch gedrag van de topvloer is. De tekst in deze paragraaf is een 
samenvatting van dit deelrapport. 

5.4.1. Wettelljke elsen 
Naast de wettel ijke eisen welke staan vermeld in het Bouwbesluit, worden er ook eisen 
vermeld in de richtlijnen van de Rijjksgebouwendienst en de GIW-normen (installatiegeluid). 
In onderstaande label is een overzicht weergegeven van de Bouwbesluit eisen met 
betrekking tot de luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie. 

Naast in tabel 5.4 vermelde eisen met betrekking tot de luchtgeluidisolatie-index en contact
geluidisolatie-index, worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de nagalmtijd en installatie
geluid. Voor een compleat overzicht van aile eisen in het Bouwbesluit, richtlijnen 
Rijksgebouwendienst en GIW-normen, word! verwezen naar het van deelrapport Akoestisch 
gedrag HeCoFiex-topvloer". 
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Tabe/5.4: Overzicht eisen Bouwbesluit met betrekking tot luchtgeluidisolatie ( l~u) en contactgeluidiso/atie (/oo) 
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Vanuit een ander perceel 
Woonfunctie 0 5 -5 0 0 5 -5 0 -5 0 
Bijeenkomst voor geluidbelastende activiteiten 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 
Kantoorfunctie 0 0 -5 -5 0 0 -5 -5 -5 -5 

Vanuit hetzelfde perceel 
Niet~gemeenschappeliik VG van een woonlunctie 0 5 -5 0 0 5 -5 0 -5 0 
Niet-gemeenschappelijke ruimte woonlunctie geen VG 0 5 -5 0 0 5 -5 0 
Gemeenschappelijke ruimte van een woonlunctie 0 5 -5 0 
Biieenkomst voor oeluidbelastende activiteiten 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 
Kantoorfunctie 0 0 -5 -5 0 0 -5 -5 -5 -5 

5.4.2. Akoestische analyse HeCoFiex-topvloer 
De aangewezen bepalingsnorm, NEN 5077, schrijft een specifieke testopstelling voor om 
zowel de luchtgeluidisolatie, contatgeluidisolatie als nagalmtijd te meten. De NEN5078 schrijft 
voor op welke wijze installatiegeluid gemeten dient te worden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bron- en ontvangstruimte, welke wordt gescheiden 
door 102 scheidingsvloer. Om de HeCoFiex-topvloer te testen, dient deze scheidingsvloer 
vervangen te worden door 10 m2 Infra• vloer. Daarnaast is ook 10 m2 HeCoFiex-topvloer 
benodigd om deze te kunnen testen . De kosten van de Infra• vloer vallen niet binnen het 
budget van de leerstoel Product Ontwikkeling. 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de aanwezige scheidingsvloer in plaats 
van een Infra• vloer. Deze bestaat uit betonnen platen met een dikte van 10 em. Bij het testen 
met toepassing van deze scheidingsvloer treden een aantal problemen op (zie figuur 5.23): 

Er zijn geluidslekken 
aanwezig tussen de 
betonnen platen. In de 
ontvangruimte word! het 
luchtgeluid gemeten van 
het hamerapparaat 
Er vindt omloopgeluid 
plaats aan de zijkanten van 
de HeCoFiex-topvloer 

y A 1 [8--~A pA ~ 
~~--~ 1~ I 

'----

Figuur 5.23: optredende problemen bij betonnen platen 

Ondanks dat het niet mogelijk is gebleken om geluidtesten uit te voeren, is het toch van 
belang dat uitspraken worden gedaan omtrent het verwachte akoestische gedrag van de 
HeCoFiex-topvloer. 
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Luchtgeluld 
De luchtgeluidisolatie van de HeCoFiex-topvloer wordt in hoofdzaak bepaald door de 
aansluitingen van de vloertegels . Hier ontstaan naden en in het ergste geval kieren. De 
geluidsoverdracht via kieren en naden wordt gekarakteriseerd met de geluidisolatie Rs van de 
kier of naad per strekkende meter voor de verschillende octaafbanden. Bij de kierdichting is 
de geluidwerende werking evenredig met de aandrukkracht, welke weer afhankelijk is van het 
aantal millimeter indrukking van het dichtingsprofiel. 
Als blijkt dat het toegepaste randrubber niet voldoet aan de 
geluidisolatie Rs en daarmee niet voldaan kan worden aan de 
luchtgeluidisolatie is het noodzakelijk om aanvullende 
voorzieningen te treffen. Dit kan door het randrubber te 
vervangen door een kierdichtingsprofiel. Een voorbeeld van een 
dergelijk profiel is hiernaast weergegeven. 
Op dit moment bestaat echter geen aanleiding dat een 

a-

- 10 

dergelijk profiel benodigd is om aan de vereiste Figuur 5.24: Kierdichtingsprofiel 
luchtgeluidisolatie-index te voldoen. (Deventer Profielen) 

Contactgeluld 
Contact geluid ontstaat ten gevolge van trillingen welke zich door een constructie verspreiden 
naar een andere ruimte en welke daar vervolgens worden afgestraald met als gevolg 
hinderlijk geluid. Dergelijk contactgeluid kan zich zowel via het vloerveld als via de wanden 
verspreiden. Bij de HeCoFiex-topvloer is op een drietal plaatsen een akoestische 
ontkoppeling aangebracht om hinderlijk contactgeluid tussen ruimtes zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Allereerst zijn aile vloertegels rondom voorzien van een randrubber. Hierdoor blijven de 
trillingen, welke bijvoorbeeld worden opgewekt ten gevolge van het belopen van de vloer, 
beperkt tot een vloertegel. De ontkoppeling van de vloertegels bij de HeCoFiex-topvloer heeft 
als voordeel, dat aileen bij aanstoting van de vloertegels ter plaatse van de wand, de kwaliteit 
van de aansluiting op de wand bepaalt of trillingen zich voortzetten in de constructie. 

Naast horizontale trillingen, verspreiden de 
trillingen zich ook in verticale richting. Om deze 
trillingen zoveel mogelijk te beperken is bij het 
ontwerp van de HeCoFiex-topvloer gebruik 
gemaakt van een dubbele akoestische 
ontkoppeling . Zo zijn de vloertegels allereerst ter 
plaatse van de oplegging akoestisch ontkoppeld 
van de wvc-ligger. Naast het voorkomen dat de 
trillingen zich in verticale zin verspreiden richting 
de onderliggende draagvloer, wordt hiermee 
Ievens voorkomen dat de trillingen zich via de 
wvc-ligger verspreiden naar de aangrenzende 
vloertegels. Verder zijn de wvc-liggers ter plaatse 
van de oplegging op de IPE van de Infra• vloer 
ook akoestische ontkoppeld . Beide 
ontkoppelingen vindt plaats door gebruik te 
maken van een oplegrubber, zie figuur 5.25. 

Nagalmtijd 

t 

., . 
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r ..,.--.,1 
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l 

Figuur 5.25: Dubbele akoestische ontkoppeling 

De invloed van de HeCoFiex-topvloer op de nagalmtijd zal gering zijn. Deze zal echter sterk 
afhankelijk zijn van de soort afwerking welke wordt toegepast op de HeCoFiex-topvloer. Zo 
zal geen afwerking maar een toepassing van een coating om slijtage te voorkomen een 
tangere nagalmtijd tot gevolg hebben. Dit vanwege de lage geluidsabsorptie van de harde 
gipsgebonden vezelplaat. Toepassing van een projecttapijt zal daarentegen een positief 
effect hebben op de nagalmtijd. 
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lnstallatiegeluid 
De aanwezige installatie in de HeCoFiex-topvloer bestaat enkel uit watervoerende leidingen. 
Er is geen enkele indicatie dat deze leidingen aanleiding geven tot geluidproductie. 

Naast installatiegeluid vanuit de HeCoFiex-topvloer kan installatiegeluid ontstaan in de 
installatieonderdelen in de Infra• vloer. Op basis van de samenvatting van he! rapport 
R.02.029 van A+U Research Institute kan geconcludeerd worden, dat voor de maatgevende 
geluidsbronnen (afvoerleidingen toilet) gekozen dient te worden voor beugeling op de 
ondervloer van de Infra• vloer, met rubberinlage (fabrikaat MOpro) en toepassing van Wavin 
AS systeem. Er zijn dan geen verdere voorzieningen aan de Infra• topvloer noodzakelijk. 

Conclusie 
Uit de analyse komi naar voren dat de HeCoFiex-topvloer met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid zal voldoen aan de gestelde geluidseisen. De verwachting is dat bij 
labtesten een leo behaald zal worden van -1 OdB. Hiermee voldoet de topvloer aan de 
richtlijnen van de Rijksgebouwendienst. Ondanks de analyse blijft het noodzakelijk om voor 
de HeCoFiex-topvloer de exacte luchtisolatie-index, contactisolatie-index, nagalmtijd te 
meten. 

5.4.3. Geluidsbeleving in een ruimte 
De HeCoFiex-topvloer vall met zijn relatieve lage gewicht onder de Iichte bouwconstructies. 
Lichte scheidingswanden, zoals Metal Stud wanden, vallen oak onder deze constructies . Oat 
dergelijke Iichte constructies aan de brand, geluid en thermische eisen kunnen voldoen is een 
gegeven. De technische aspecten van de geluidsbeleving zijn echter onvoldoende 
meegenomen in het verleden. Vanwege de geringe mate van aandacht vanuit de bouwwereld 
(praktijk), is er weinig praktische informatie bekend over deze materie. 

Vanuit de historie is om verschillende redenen gekozen voor 'zware' bouw. Zo heel! he! een 
groat warmte accumulerend vermogen en met betrekking tot het gebruikerscomfort geeft he! 
door zijn massa weinig trillingshinder en klinkt het 'zwaar'. Deze aspecten zijn door de jaren 
heen vertrouwd geraakt bij de gebruiker. Met het 'Iicht' bouwen heel! de gebruiker in het 
algemeen weinig tot geen ervaring, metals gevolg dat er in de Nederlandse samenleving vele 
vooroordelen heersen over deze bouwwijze. Deze vooroordelen zijn voornamelijk gebaseerd 
op de beleving. Denk hierbij aan het verschil tussen het lopen over een betonvloer en een 
houten vloer of het kloppen op een Iichte wand of een betonwand. In beide gevallen is he! de 
akoestische beleving die automatisch het vooroordeel naar voren haalt en om bevestiging 
zoekt. 

Door het gebrek van kennis over de geluidsbeleving in "Iichte" constructies I gebouwen 
ontstaat het vooroordeel dat "Iichte" constructies I gebouwen niet "zwaar" kunnen klinken. 
Daarbij komi kijken dat men als vooroordeel heel! dat "Iichte" constructies inferieur zijn aan 
"zware" constructies. Dit heel! tot gevolg dat men in zijn denkwijze omtrent "Iichte" 
constructies I gebouwen in een vicieuze cirkel terecht komi. Wil deze vicieuze cirkel 
doorbroken worden, moet er meer kennis opgedaan worden omtrent de geluidsbeleving in 
een ruimte. 

Onderzoeksveld 
Het onderzoeksveld waarbinnen het onderzoek omtrent de geluidsbeleving in een ruimte zich 
zal afspelen is te omschrijven als een aantal factoren welke allemaal een onderlinge relatie 
met elkaar hebben. 
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Onderzoeksve/d 

Ontvanger 

Figuur 5.26: Schematische weergave onderzoeksveld ge/uidsbe/eving 
In een ruimte 

Bron: 
Massa die kinetische energie I impuls 
bevat en die dit kan overdragen op een 
andere massa al dan niet via een 
medium 

Aanstoting: 
De energie overdracht van massa 1 naar 
massa 2 via een bepaalde overdrachts
funcie. 

Constructie: 
Een stilstaande massa 

Geluidsoverdracht: 
De overdracht van energie via de 
afstraling van de in trilling gebrachte 
massa d.m.v. een medium naar de 
ontvanger. 

Uit de omschrijving van de factoren uit het onderzoeksveld blijkt dat bij de verschillende 
factoren ook verschillende vakgebieden aan bod komen. Zo omvat het onderzoek kennis op 
het gebied van natuurkunde, elektrotechniek, bouwfysica en bouwkunde. Deze grote 
diversiteit aan benodigde kennis verklaard het feit dat tot op heden nog maar zeer weinig 
bekend is in de bouwwereld (praktijk) inzake deze materie. 

Uit literatuur blijkt dat voor het opwekken van loopgeluiden op dit moment aileen het 
hamerapparaat beschikbaar is. De opwekking komt echter niet exact overeen met de 
opwekking van werkelijk loopgeluid en daarbij is het ook nodig om een correctie toe te passen 
op de meetresultaten ten gevolge van de geluidsopwekking van de machine zelf. 
Verder blijkt uit uitgevoerde proeven en uit literatuur dat de geluidsafstraling ten gevolge van 
een aanstoting en de daaruit voortvloeiende trillingen, zich beperken tot een radius van 5 a 6 
em rondom het punt van aanstoting. Loopgeluid is in tegenstelling tot wat werd verwacht, een 
locaal akoestisch fenomeen. 

Uiteindelijk is het aan de ontvanger het geluid te beoordelen. De wijze waarop personen 
geluid ervaren , beleven en beoordelen is een zeer complexe materie. Hierbij spelen vele 
aspecten een rol: ervaringen in het verleden, luidheid, scherpte, glad, frequentie, etc. Van 
deze aspecten zijn er waarvan men nog geen idee heeft op welke wijze deze invloed hebben 
op de geluidsperceptie van personen. De geluidsperceptie van personen is een lastige 
materie, een die niet eenvoudig en met een eenduidig antwoord beantwoord kan worden. 

5.4.4. Conclusle 

Uit de akoestische analyse van de HeCoFiex-topvloer komt naar voren dat deze naar 
verwachting voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en in sommige gevallen aan de 
richtlijnen van de Rijksgebouwendienst. Om dit te verifieren is het noodzakelijk dat labtesten 
worden uitgevoerd. Gezien het budget wat beschikbaar is voor het afstudeerwerk van 
ondergetekende bij de leerstoel Product Ontwikkeling, is het uitvoeren van deze labtesten 
financieel niet haalbaar. Derhalve zal hier moeten worden volstaan met de conclusie dat de 
verwachting is dat HeCoFiex-topvloer zal voldoen aan de eisen. 

Verder blijkl uit het onderzoek naar de geluidsbeleving binnen een ruimte, dat dil een zeer 
complexe materie is. Het onderzoeksveld omvat verschillende factoren, welke allen een 
verschillend vakgebied beslaan. Deze grote diversiteit aan benodigde kennis verklaard het 
fe it dal tot op heden nog maar zeer weinig bekend is in de bouwwereld (praktijk) inzake deze 
materie. 
Het onderzoek naar de verschillende factoren is in het deelrapport "Akoestisch gedrag 
HeCoFiex-topvloer" summier onderzocht en beschreven. Hieruit blijkl wei dat nader 
onderzoek omtrent aile factoren is vereist, alvorens uitspraken kunnen gedaan worden 
omtrent deze materie (geluidsbeleving in een ruimte). Hierbij wordl aangeraden dit onderzoek 
te verspreiden over de verschillende vakgebieden, met een centrale coordinator die het 
gehele onderzoek stuurt. 
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5.5. Constructief gedrag 

In het deelrapport "Constructief gedrag vloertegel HeCoFiex-topvloer" worden verschillende 
materiaaleigenschappen van de gipsgebonden vezelplaat onderzocht. Verder word! de 
vloertegel van de HeCoFiex-topvloer getoetst aan de daarvoor geldende eisen . 

Voor de constructieve optimalisatie en toetsing van de gipsgebonden vezelplaat zijn 
verschillende materiaaleigenschappen van belang. Bij de door de leverancier van de 
gipsgebonden vezelplaten opgegeven waarden, bestaat het vermoeden dat deze waarden 
niet kloppen. Het gaat hier om de rekenwaarde van de elasticiteitsmodule en van de 
maximaal toelaatbare buigspanning. Derhalve is besloten om in samenwerking met de 
leverancier Knauf Integral, een aantal vierpunts-buigsproeven uit te voeren om deze waarden 
te bepalen. 

5.5.1. Praktisch 

Theorie 
De elasticiteitsmodule is een eigenschap van 
een materiaal die een maat is voor de stijfheid, 
starheid van een materiaal en die ten dele de rek 
van het materiaal onder een belasting bepaalt. In 
het elastisch gebied geld! de wet van Hooke: de 
rek die optreedt is lineair afhankelijk van de 
aangebrachte spanning, met als constante de 
elasticiteitsmodule. 

De maximale toelaatbare buigspanning 
(hiernaast aangegeven met UTS) is een 
materiaaleigenschap welke aangeeft bij welke 
spanning er breuk dan wei plastische vervorming 
optreedt bij het materiaal. 

Beproeving 

UTS 
breuk 

last (N) 

I vloeigrens 

I 
/ 

ver1enging (mm) 

olastlach georag plastlsch gedrag 

De door Knauf Integral aangeleverde monsters bestaan uit een achttal tegels met een 
afmeting van 606 x 606 mm, welke varieren in diktes van 28, 30, 32 en 34 mm. Allereerst zijn 
aile tegels doormidden gezaagd, zodat proefmonsters ontstaan met een afmeting van 300 x 
606 mm. 
Van de proefmonsters met een dikte van 28 mm zijn een tweetal voorzien van 2 mm 
aluminium. Deze zijn met elkaar verbonden met behulp van een lijmverbinding, waarbij 
gebruik is gemaakt van PU constructielijm (merknaam: Purocol). Hierbij word! ervan 
uitgegaan dat de lijmverbinding in staat is de afschuifkrachten op te nemen. Met andere 
woorden de lijmverbinding is niet de zwakste schakel in de inhomogene doorsneden Het 
aluminium is hierbij opgeruwd om de hechting tussen beide materialen te bevorderen. 

De proefopstelling en de verschillende metingen zijn uitgevoerd in overleg en samenwerking 
met de medewerkers van het Pieter van Musschenbroek constructief labaratorium van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De standaard proefopstelling, om de gewenste 
materiaaleigenschappen te kunnen bepalen uit de meetdata, bestaat uit een drukbank. 
Vanwege de lage krachten welke verwacht worden is besloten een extra krachtmeetdoos 
erbij te plaatsen om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te vergroten. 
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Interne krachtmeetdoos 
100 kN 

drukpunt 

krachtmeetdoos 1 0 kN 

evenaar 
proefmonster 

oplegpunt 

Figuur 5.27: proefopstelling in het constructief lab Figuur 5.28: schematische weergave proefopstelling 

Om de doorbuiging van de proefmonsters te kunnen meten worden er een drietal 
zogenaamde 'klokjes' onder het proefmonster geplaatst. Twee van deze klokjes worden 
onder de drukpunten van de evenaar geplaats en Mn word! in het midden van het 
proefmonster geplaats. De doorbuiging in het midden van het proefmonster zal worden 
gebruikt bij het berekenen van de elasticiteitsmodule van het proefmonster. 

Analyse meetdata proefmonsters 
De elasticiteitsmodule kan met behulp van meetdata uit de proef en onderstaande formule 
berekent worden. Bij deze schematisering word! de invloed van het uitkragende gedeelte van 
het proefmonster over de oplegpunten niet meegenomen. De invloed van de uitkragende 
delen bij het proefmonster zijn dermate klein en het gewicht ervan is nagenoeg 
verwaarloosbaar, waardoor de invloed ervan op de doorbuiging ook zeer gering zal zijn. 

De maximale toelaatbare buigspanning in 
optreedt, kan worden berekent met formule: 

Fa 
(]' buig = ~ bh2 

doorbuiging = Wa (31 2 - 4a2 ) 
24E/ 

de gipsgebonden vezelplaat alvorens breuk 

Met behulp van voorgenoemde formules en de meetdata voortvloeiend uit de proef, is voor 
aile proefmonsters de elasticiteitsmodule als de maximaal toelaatbare buigspanning berekend 
(zie label 5.5) 
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Tabe/5.5: Overzicht berekende E-modules en abulg proefmonsters 

Proefstuk Dikte E standaarddeviatie Obu;g Standaarddeviatie 
[mm[ [N/mm2[ [N/mm2[ 

HCF01 32 7738 14,50 
HCF02 30 7898 13,86 
HCF03 30 7834 12,13 
HCF04 30 7838 12,31 
HCF05 30 8281 13,15 
HCF06 32 8368 12,98 
HCF07 32 8416 13.46 
HCF08 32 7903 13,12 
HCF09 28 8486 11,85 
HCF10 28 8161 11,28 
HCF13 34 7464 10,44 
HCF14 34 7514 10,67 
HCF15 34 8193 13,02 
HCF16 34 7988 14,04 
gemiddelde 8006 332,5 12,63 1,24 

Conclusie 
De uit de drukproef voortvloeiende waarden met betrekking tot de elasticiteitsmodule alsmede 
de maximaal toelaatbare buigspanning, liggen hoger dan de opgegeven waarde door de 
leverancier. Hierbij moe! echter opgemerkt worden dat maar een gering aantal proeven zijn 
uitgevoerd. Bij de samenstelling van de gipsgebonden vezelplaten is sprake van een 
inhomogene doorsneden. Ten gevolge hiervan is de opbouw van elke plaat van invloed op de 
materiaaleigenschappen van deze specifieke plaat. Om een nauwkeurige uitspraak te kunnen 
doen moet het aantal proefmonsters vergroot worden. 

De opgegeven rekenwaarde van de maximaal toelaatbare buigspanning door de fabrikant 
bedraagt 2,2 N/mm 2 . De rekenwaarde word! verkregen door uil proeven verkregen maximaal 
toelaatbare buigspanning te vermenigvuldigen met veiligheidsfactoren. Uit een rapportage 
beschikbaar gesteld door de Knauf Integral en welke is opgesteld door het Duitse instituut 
voor bouwtechniek, blijkt dat voor het bepalen van de rekenwaarde voor maximaal 
toelaatbare buigspanning, gebruik is gemaakt van houtnormen. Het materiaal gipsgebonden 
vezel word! bij het berekenen van de rekenwaarde dus vergeleken met het materiaal hout. De 
verklaring welke hiervoor word! gegeven door de fabrikant is dat op het moment geen norm 
beschikbaar is welke van toepassing is op gipsgebonden vezelmaterialen. 
De keuze van de norm, welke van toepassing is op hout, is gedaan om met de rekenwaarde 
in een veilig gebied te belanden. Met andere woorden de daadwerkelijke rekenwaarde van 
het materiaal gipsgebonden vezel zal naar aile waarschijnlijkheid anders zijn indien hier nader 
onderzoek naar verricht word!. 

Veiligheidshalve is besloten om bij de berekening loch uitte gaan van de door de leverancier 
opgegeven rekenwaarde voor zowel de elasticiteitsmodule als de maximaal toelaatbare 
buigspanning. Waarbij een kanttekening geplaatst word!, gezien het feit dat zowel de 
elasticiteitsmodule als de rekenwaarde van de maximaal toelaatbare buigspanning na het 
uitvoeren van aanvullend onderzoek naar aile waarschijnlijkheid gunstiger zal uitkomen. 

Analyse meetdata proefmonster verlijmd met aluminium 
Naast het bepalen van de elasticiteitsmodule en de maximale toelaatbare buigspanning van 
een viertiental gipsgebonden vezelplaten van varierende diktes, is de maximaal toelaatbare 
kracht bepaald op een tweetal gipsgebonden vezelplaten welke zijn voorzien van een 
aluminiumplaat. 
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Proefmonster HCF11 
Uit deze test kan geconcludeerd worden dat 
door de toevoeging van een aluminiumplaat, er 
een aanzienlijke toename is van de maximaal 
toelaatbare kracht alvorens breuk optreedt. 
Verder mag verwacht worden dat een verdere 
krachtstoename mogelijk is, indian de 
lijmverbinding in staat is de afschuifspanning 
over te brengen naar de aluminiumplaat. Om dit 
te bewerkstelligen dient de lijmverbinding 
bestand te zijn tegen de optredende afschuif
spanningen. De aanname dat de lijmverbinding 
niet de zwakste schakel is blijkt bij deze test niet 
gegrond. 

Proefmonster HCF12 
De verwachting dat een verdere krachtstoe
name mogelijk is alvorens er breuk optreedt bij 
he! proefmonster met aluminium, blijkt terecht. 
Blijkt in de vorige paragraaf ten gevolge van een 
slechte lijnverbinding "slecht" 16,3 kN benodigd 
te zijn alvorens breuk optreedt, zo blijkt bij deze 
test dat een "goede" lijmverbinding he! mogelijk 

Figuur 5.29: proefmonster HCFII na bezwijken 

maakt he! proefmonster tot circa 35 kN te Figuur 5.30: proefmonster HCF12 na bezwijken 
belasten. Met als resultaat dat de gipsgebonden 
vezelplaat ten gevolge van de optredende schuifspanning in het materiaal bezwijkt. Hieruit 
vall verder te concluderen dat de aanwezige lijmverbinding bestand dient te zijn tegen de 
optredende schuifspanning in de verbinding. De randvoorwaarde die hieruit voortvloeit, heeft 
betrekking op toelaatbare schuifspanning van de specifieke lijmverbinding. 

Berekening optredende schulfspannlng 
De berekende maximum schuifspanning in 
de gipsgebonden vezelplaat bedraagt: 

2,91 (N/mm2) 

De schuifspanning ter plaatse van de 
overgang van gipsgebonden vezelplaat 
naar aluminium Ter plaatse van deze 
overgang is de schuifspanning in de 
gipsgebonden vezelplaat en aluminium 
gelijk en bedraagt: 

De toegepaste lijmverbinding dient in staat 
te zijn een schuifspanning te weerstaan 
van minimaal 2,56 N/mm2 . Hierbij dient 
vermeld te worden dat er maar een 
schuifspanning van een proefmonster is 
berekend. Voor een nauwkeurige waarde 
dienen meerdere proeven en berekeningen 
te worden uitgevoerd. 
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5.5.2. Theorle 

Wettelijke eisen 
In he! Bouwbesluit worden in afdeling 2.1. eisen gesteld uit he! oogpunt van veiligheid aan de 
algemene sterkte van bouwconstructies. Daarbij worden in artikel 1 .1 lid 1. bouwconstructies 
omschreven als een "onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen". 
Deze omschrijving kadert dus een gebied at waarbinnen ook topvloeren vallen. De HeCoFiex
topvloer dient dan ook te voldoen aan de wettelijke eisen welke staan vermeld in afdeling 2.1 
van he! Bouwbesluit: 

"Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die gedurende de in NEN 6700 
bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten". 
Hierop volgend word! in artikel 2.2 lid1 . het volgende bepaald: "Een uiterste grenstoestand 
van een bouwconstructie wordt niet overschreden bij de fundamentele belastingscombinaties, 
bepaald volgens NEN 6702". 

Tabel 5.6: Veranderlijke verticale belastingen op vloeren en daken (Onderdeel label 14- NEN 6702) 

extreem momentaan geconcentreerd 
Prep Frep 

categorie kN/m2 If! kN opmerkingen 

a) woningen 1,75 0,4 3 1' 2 
b) kantoren e.d. - I - 2,5-3,5 

- I~ 0,5 3 - 1- 2,3 -c) winkelgebouwen 4,0 0,4 7 2 
d) stations e.d. 4,0-5,0 0,25 7 2,4, 5 
e) industriele gebouwen ~5.0 0,8 ~10 2, 11 
f) bibliotheken e.d. 1,0 7 10 

1. de geconcentreerde belasting werkt op een oppervlakte van 0,5 m x 0,5 m; 
2. bij vrije randen moet rekening zijn gehouden met een Jijnbetasting van q,ep = 5 kN!m over een /engle van 

1m; 
3. voor kelders en begane-grondvloeren gelden hogere belastingen (zie 8.2.2. I b). 

Berekening 

Bepalings Eis Berek end Conclusie 
methode (dikte topplaat 22 mm en dikte 

aluminium plaat 2 mm) 
Doorbuiging NEN 6702 ublj .s. 0,003 . lrep 0,32/0,95 Voldoet 

Ueind < 0,004 · lreo Voldoet 
Sterkte NEN 6702 Geen breuk t.g.v. belastingen: 

- puntlast: 3 kN O'berekend > O'bulg:glpsgeb.vezelpl Voldoet niet 
6,33 N/mm2 > 2,2 N/mm2 

- lijnlast: 5 kN/m' Oberekend < Obuia:ma!eriaal Voldoet 

Uit de verschillende berekeningen blijkt dat de vloertegel van de HeCoFiex-topvloer met 22 
mm dikke gipsgebonden vezelplaat en 2 mm aluminium plaat voldoet aan de gestelde eisen 
met betrekking tot de doorbuiging, maar dat deze niet voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot de sterkte (toelaatbare buigspanning ter plaatse van de doorsnede van de 
bovenrand. Met andere woorden een gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 22 
millimeter met daaronder een 2 mm dikke aluminium plaat bevestigd, is niet in staat de 
wettelijk voorgeschreven puntlast van 3 kN dragen en zal onder deze last bezwijken . 

Uit de uitgevoerde proeven blijkt echter dat breuk optreedt ter plaatse van de onderrand van 
de gipsgebonden vezelplaat. De toelaatbare buigspanning in de onderrand is derhalve dan 
ook maatgevend. In figuur 5.32 zijn de berekende maximaal toelaatbare buigspanningen ter 
plaatse van de onderrand van de gipsgebonden vezelplaat weergegeven. 
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Maxlmale toelaatbare bulgspannlng 
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Figuur 5.32: Berekende maximaa/ toe/aatbare buigspanningen t.p. v. overgang gipsgebonden vezelp/aat 

De gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 22 mm met daarop een 2 mm dikke 
aluminium plaat voldoet wei aan de gestelde eisen, indien gekeken word naar de toelaatbare 
buigspanning ter plaatse van de overgang tussen beide materialen. Uit de proef blijkt verder 
dat in deze situatie niet de maximaal toelaatbare buigspanning maatgevend is, maar de 
toelaatbare afschuifkrachten. 

5.5.3. Beschouwing voorgeschreven eis 
Uit voorgaande paragraaf blijkt dat de vloertegel niet bezwijkt onder de wettelijk 
voorgeschreven belastingen. Het is echter belangrijk dat oak gekeken word! naar dat gene 
wat het betreffende artikel beoogt te bereiken. Zo schrijft de nota van toelichting bij artikel 2.2 
het volgende: 

"Het doe/ van dit artikel is te waarborgen dat een bouwconstructie duurzaam best and is tegen 
de krachten die daarop werken. ...... Het eerste lid steff voorschriften om te voorkomen dat 
een bouwwerk bezwijkt als gevolg van een combinatie van bepaalde gelijktijdig optredende 
permanente en veranderlijke belastingen" 

Kortom uit de nota van toelichting blijkt dus dat de wettelijk gestelde eisen in het Bouwbesluit 
bestemd zijn voor constructieve draagelementen in een bouwwerk, welke ten gevolge van de 
belastingen niet mogen bezwijken. Dit alles met als doel het behoud van het bouwwerk. Dus 
de gestelde eisen zijn niet direct van toepassing op de HeCoFiex-topvloer. 

Maximaal toelaatbare last 
Nu bekend is dat de wettelijke eisen niet direct van toepassing zijn op de HeCoFiex-topvloer 
is het interessant om te kijken wat de maximale toelaatbare belasting is. Hieruit kunnen 
conclusies verbonden omtrent de praktische toepassing. Met andere woorden zijn de 
belastingen in de praktijk van een ordegrootte, zodat deze leiden tot het bezwijken van de 
vloertegel. 

Uit de grafiek op de volgende pagina blijkt dat het mogelijk is om de dikte van de 
gipsgebonden vezelplaat en de aluminium plaat te verminderen met behoud van de 
constructieve sterkte (toelaatbare puntlast). Ten opzichte van het theoretisch ontworpen 
model kan de dikte van de gipsgebonden vezelplaat verlaagd worden naar 18 mm met een 
aluminium plaat dikte van 2,0 mm. Hierbij dient vermeld te worden dat de invloed op de 
bouwfysische eigenschappen niet zijn meegenomen en deze dienen derhalve in oogschouw 
te worden genomen. 
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Maxlmale toelaatbare puntlast 
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Figuur 5.33: Berekende maximaaltoe/aatbare puntlast 
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lndien ten gevolge van onvoorziene omstandigheden loch een breuk optreedt in de vloertegel 
van de HeCoFiex-topvloer, blijven de gevolgen beperkt tot de desbetreffende tegel. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld constructieve draagvloeren, waarbij het bezwijken grote 
gevolgen heeft 

Aangezien de HeCoFiex-topvloer geen bijdrage Ievert aan de constructieve sterkte van een 
bouwwerk, is het locaal bezwijken uiteraard niet wenselijk, maar wei acceptabel. De 
gewenste kapotte vloertegel kan namelijk eenvoudig worden verwijderd en vervangen. 
Mochten extreem hoge belastingen verwacht worden, dan is het ,mogelijk om drukverdelende 
platen onder de belasting te plaatsen. Deze verdelen de belasting over een groter 
vloeroppervlak. Uitgaande van een kast met vier drukpunten verdeeld over een viertal 
vloertegels, kan bij toepassing van een gipsgebonden vezelplaat van 28 mm dikte en een 
aluminium plaat van 2 mm dikte, een kast geplaatst worden met een gewicht van 4 x 455 kg. 
= 1820 kg. 

5.6. Conclusie 

Uit het deelrapport "Thermische prestaties HeCoFiex-topvloer", kan geconcludeerd worden 
dat het prototype wat betreft het afgegeven vermogen achier blijft bij het berekende 
theoretische model. Dit is te verklaren door de handmatige productie en assemblage 
technieken van het prototype. Deze hebben tot gevolg, dat door onnauwkeurigheden meer 
warmteweerstanden ontstaan in het totale warmtetransport Denk bijvoorbeeld aan de 
samenvoeging van het aluminium profiel op de aluminium plaat In het theoretisch model 
word! uitgegaan van een homogene constructie zonder onderbreking, terwijl dit bij het 
prototype bestaat uit twee samengevoegde delen. 
Een hoger afgifte vermogen van het prototype mag worden verwacht als het product 
nauwkeuriger geassembleerd (industrieel) word! en als de cruciale onderdelen (denk aan het 
aluminiumprofiel) met behulp van exacte productiemethoden worden gefabriceerd. Hierbij vall 
te denken aan een extrusieprofiel in het geval van het aluminiumprofiel, welke in het 
prototype kostentechnisch niet haalbaar was. 

De oppervlaktetemperatuurspreiding van het geteste prototype voldoet wat betreft de 
aanwezige delta T oppervlakle• wei aan de verwachtingen welke voortvloeien uit he! berekende 
theoretische model. Uit het vergelijk tussen het geteste prototype en de theoretische 
berekening, blijkt dat zelfs een betere oppervlaktetemperatuurspreiding aanwezig is bij het 
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prototype. Wat verder uit deze vergelijking blijkt, is dat beide hetzelfde opwarmingspatroon 
vertonen, met als enige verschil een temperatuurverschil. Hieruit mag geconcludeerd worden 
dat het prototype zich, wat warmteverspreiding betreft, gedraagt zoals het theoretisch model. 

Vanwege de kosten is het niet mogelijk geweest om brandtesten uit te voeren. Om loch 
uitspraken te kunnen doen omtrent de verwachtingen van de HeCoFiex-topvloer, zijn 
verschillende simulaties uitgevoerd. Uit de resultaten mag geconcludeerd worden dat de 
HeCoFiex-topvloer bij een brandies! een WBDBO behaald van 60 minuten. Deze kan 
verhoogd worden door de vloertegel rondom te voorzien van een bij brand opschuimend 
band. Hiermee word! verder bewerkstelligd dat de rookverliezen beperkt blijven. 
De resultaten van de uitgevoerde Voltra berekening zijn niet betrouwbaar genoeg om 
gefundeerde uitspraken te doen omtrent een materiaalkeuze, waarbij gelet word! op de 
optredende temperatuur bij een brand in de holle ruimte in verband met de zelfontbranding 
van he! materiaal. De oorzaak van de onbetrouwbaarheid is te verklaren doordat de 
warmteovergangscoefficient afhankelijk is van de delta T tussen de standaardbrandkromme 
(ruimtetemperatuur) en de temperatuur van he! beton. Bij de berekening in Voltra word! 
uitgegaan van een constante warmteovergangscoefficient, wat dus leidt tot een onnauw
keurig resultaat. 
Aanvullend is met behulp van de resultaten van de brandies! van de Infra+ vloer, een 
materiaalkeuze gemaakt met betrekking op he! oplegrubber en de isolatie aan de onderzijde. 
De temperatuur ter plaatse van de bovenzijde van de IPE-Iigger in de Infra+ vloer, loop! 
dermate hoog op dat het oplegrubber na circa 80 minuten tot zelfontbranding komi. Gezien 
de locatie van het rubber, onder de gipsgebonden vezelplaat, kan worden geconcludeerd dat 
zelfontbranding niet zalleiden tot een branddoorslag voor he! verstrijken van 90 minuten. 
Verder is voor het isolatiemateriaal aan de onderzijde van de vloertegel gekozen voor isolatie 
uit EPS, brandvertragend gemodificeerd. De zelfontbranding van dit type isolatiemateriaal ligt 
op 400"C. Deze temperatuur word! pas na circa 2 uur bereikt in de holle ruimte. Een 
aandachtspunt is dat bij eventuele brand zwarte rook vrijkomt, welke niet schadelijk is maar 
zorgt voor verminderend zicht. Let wei: he! vrijkomen van de rook gebeurd aileen bij 
ontbranding, wat pas plaats vindt na 2 uur na het ontstaan van de brand. 

Uit de akoestische analyse van de HeCoFiex-topvloer komi naar voren dat deze naar 
verwachting voldoet aan de gestelde eisen in hat Bouwbesluit en in sommige gevallen aan de 
richtlijnen van de Rijksgebouwendienst. Een aandachtspunt bij de luchtgeluidisolatie-index is 
de kierdichting tussen de vloertegels. Om dit te verifieren is hat noodzakelijk dat labtesten 
worden uitgevoerd. Gezien hat budget wat beschikbaar is voor he! afstudeerwerk van 
ondergetekende bij de leerstoel Product Ontwikkeling, is hat uitvoeren van deze labtesten 
financieel niet haalbaar. Derhalve zal hier moeten worden volstaan met de conclusie dat de 
verwachting is dat HeCoFiex-topvloer zal voldoen aan de eisen. 

Verder blijkt uit hat onderzoek naar de geluidsbeleving binnen een ruimte, dat dit een zaer 
complexe materia is. He! onderzoeksveld omvat verschillende factoren, welke allen een 
verschillend vakgebied beslaan. Daze grote diversiteit aan benodigde kennis verklaard he! 
feit datto! op heden nog maar zaer weinig bekend is in de bouwwereld (praktijk) inzake daze 
materia. Hat onderzoek naar de verschillende factoren is in hat deelrapport "Akoestisch 
gedrag HeCoFiex-topvloer" summier onderzocht en beschreven. Hieruit blijkl wei dat nader 
onderzoek omtrent aile factoren is vereist, alvorens uitspraken kunnen gedaan worden 
omtrent daze materia (geluidsbeleving in een ruimte). Hierbij word! aangeraden dit onderzoek 
te verspreiden over de verschillende vakgebieden, met een centrale coordinator die het 
gehele onderzoek stuurt. 

Uit he! deelrapport "Constructief gedrag topplaat HeCoFiex-topvloer" blijkt dat de door de 
fabrikant opgegeven materiaalgegevens, voor zowel de maximaal toelaatbare buigspanning 
alsmede de elasticiteitsmodule, overeenkomen met de resultaten van de vier-puntsbuigproef. 
Daarbij dient vermeld te worden dat de norm, welk is toegepast om de rekenwaarde van de 
maximaal toelaatbare buigspanning te bepalen, niet aansluit bij he! materiaal gipsgebonden 
vezelplaat. Naar aile waarschijnlijk ligt de rekenwaarde hoger dan de door de fabrikant 
opgegeven waarde. Nader onderzoek naar he! materiaal zal dit moeten uitwijzen. 
Veiligheidshalve is besloten om bij de berekening uit te gaan van de opgegeven 
rekenwaarden. 
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Bij een verlijming van een aluminium plaat aan de gipsgebonden vezelplaat neemt de sterkte 
van het element aanzienlijk toe. Mils een goede lijmverbinding word! aangebracht, is het 
mogelijk om het element te belasten tot circa 35 kN. In tegenstelling tot "kale" gipsgebonden 
vezelplaten, welke bezwijken op de overschrijding van de maximaal toelaatbare 
buigspanning, bezwijkl het element op de optredende schuifspanning in de gipsgebonden 
vezelplaat. Hieruit vall verder te concluderen dat de aanwezige lijmverbinding bestand dient 
te zijn tegen de optredende schuifspanning in de verbinding. De randvoorwaarde die hieruit 
voortvloeit heeft betrekking op toelaatbare schuifspanning van de specifieke lijmverbinding, 
welke volgens berekening 2,56 N/mm2 bedraagt ter plaatse van de overgang tussen het 
aluminium en de gipsgebonden vezelplaat. 

Uit verschillende berekeningen volgt dat een vloertegel van de HeCoFiex-topvloer met 22 mm 
gipsgebonden vezelplaat en 2 mm aluminium plaat voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot de doorbuiging, maar dat deze niet voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot de sterkte (toelaatbare buigspanning ter plaatse van de doorsnede van de 
bovenrand. Uit de uitgevoerde proeven blijkt echter dat er breuk optreedt ter plaatse van de 
onderrand van de gipsgebonden vezelplaat. De toelaatbare buigspanning in de onderrand is 
dan ook maatgevend. De gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 18 mm met daarop een 
2 mm dikke aluminium plaat voldoet wei aan de gestelde eisen, indien gekeken word naar de 
toelaatbare buigspanning ter plaatse van de overgang tussen beide materialen. Uit de proef 
blijkt verder dat in deze situatie niet de maximaal toelaatbare buigspanning maatgevend is, 
maar de toelaatbare afschuifkrachten. 
Verdere constructieve berekeningen laat zien dat een vloertegel opgebouwd uit een 18 mm 
dikke gipsgebonden vezelplaat en 2 mm aluminium plaat, voldoet aan de constructieve eisen. 

5.6.1. Gevolgen 
Uit de constructieve berekeningen blijkt dat de dikte van de gipsgebonden vezelplaat 
verminderd kan worden van 28 mm naar 18 mm. Hierbij is nog niet gekeken naar de 
gevolgen op hetthermisch gedrag. Een berekening met behulp van het computerprogramma 
Trisco versie 1 O.Ow, laat zien dat het thermisch gedrag nagenoeg hetzelfde blijft. Uitgaande 
van de randvoorwaarden en omstandigheden vermeld in paragraaf 5.2.6., Ievert deze 
vloertegel een berekend vermogen van 124 W/m 2 . Oil vermogen ligt 10 W/m2 , hoger dan het 
berekent vermogen in paragraaf 5.2.7. Er is dus bij een vermindering van de dikte van de 
gipsgebonden vezelplaat sprake van een verbetering van het afgegeven vermogen. 
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" Figuur 5.34: Grafische weergave uitvoer Trisco; 
dikte topp/aat 18mm, dikte aluminium 2 mm 
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6. Koeling 

Tot nu toe is aileen maar gesproken over het vloerverwarmingssysteem en is het 
afgiftevermogen van het ontworpen model berekend (van Haren, 2005) en met behulp van 
praktische testen geverifieerd. Naast lage temperatuurverwarming bestaat bij de HeCoFiex
topvloer ook de mogelijkheid van hoge temperatuurkoeling. 

In eerste instantie lijkt het niet logisch om vloerkoeling aan te brengen, aangezien de warme 
Iucht stijgt en de koude Iucht zakt. Daarnaast is nog een comforteis dat de vloeroppervlakte
temperatuur niet beneden de 19"C mag dalen, wil geen discomfort optreden. Aan het 
verlagen van de oppervlakte temperatuur zijn dus grenzen verbonden . 
Verder is de aanvoertemperatuur van het water begrenst op 18"C. Een groter koelvermogen 
kan wei bereikt worden door het verder verlagen van de watertemperatuur, echter door de 
begrenzing word! condensatie op de watervoerende Ieiding voorkomen. 

In deze paragraaf zal eerst onderzocht worden wat het koelvermogen is van de HeCoFiex
topvloer in een ruimte waar een hoge temperatuur heerst. Vervolgens word! aangetoond dat 
het interessant is om een koelend vermogen aanwezig te hebben in de topvloer. 

6.1. Berekening koelvermogen 

6.1.1. Ultgangspunten berekening 
In figuur 6.1. zijn de verschillende fysische alsmede geometrische eigenschappen 
weergegeven van het model zeals deze is ingevoerd in het computerprogramma Trisco versie 
1 O.Ow. Met behulp van dit programma zal het koelvermogen worden berekent van de 
HeCoFiex-topvloer. In label 6.1. staan de invoergegevens vermeld. 

Tamt;ent IK] 

"'"""'""' Aaluminium 

Clooven [W/m'K] 

Clonde• [W/m'K] 

Tamt;en1 IKJ 

600 

Figuur 6. 1: Doorsnede met b1jbehorende fysische en geometrische eigenschappen 

00 
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Tabe/6. 1.: lnvoergegevens berekening koe/vermogen Trisco computerprogrammatuur 

Omschrijving A 9 h 
[W/mK] ["C] [W/m2K] 

Gipsgebonden vezelplaat 0,44 
Rand rubber 0,17 
Aluminium 230,0 
lsolatie (onder vloertegel) O,Q3 
Opleqrubber 0,17 
Staalprofiel 52,0 
Leiding (01 0 wanddikte 1 mm) 0,22 
lsolatie (in stalen liqqer) 0,03 
Luchtspouw 0,15 
Beton 2,0 
Water 18,0 1500 
T ambient· boven 26,0 5,0 
T ambient· onder 26,0 10,0 

6.1.2. Berekeningsresultaten 
In figuur 6.2. is een grafische weergave zichtbaar van het berekeningsresultaat van het 
koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer. Zichtbaar is dat bij de ruimtetemperatuur van 26"C 
de oppervlaktetemperatuur (in he! midden) stijgttot 23 "C. Uit de tekstuitvoer is af te lezen dat 
6,81 W/0,36m 2 = 18,9 W/m 2 aan koelend vermogen aanwezig is. Dit koelvermogen is laag in 
vergelijking met koelplafonds waarbij koelvermogens behaald worden in de ordegrootte van 
100 W/m2 . 
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Figuur 6.2: Grafische weergave koelvermogen HeCoFiex-topvloer bij constante ruimtetemperatuur 
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6.2. Koelvermogen bij zoninstraling 

De hedendaagse architectuur voegt steeds meer glas toe in gebouwen. Glas word! 
bijvoorbeeld gebruikt om de entree van een gebouw te accentueren. Hiermee krijgt het 
gebouw meer aanzien, maar vaak komt dit het comfort van de gebruiker achier de glazen 
wand niet ten goede. De architect wil vaak geen zonwering toepassen omdat dit zijn antwerp 
ontkracht, met aile gevolgen van dien. De temperatuur in de ruimte achier het glas stijgt 
aanzienlijk ten gevolge van de zoninstraling. 

De zoninstraling vall direct op de vloer, welke ten gevolge hiervan opwarmt. De zon Ievert op 
het aardoppervlak een vermogen van circa 900 W/m2 . Dit is niet direct de zoninstraling die op 
het vloeroppervlak terecht komt. De ZTA-waarde (Zontoetredingsfactor) van het glas houdt 
een deel ervan tegen. Een ZTA-waarde van 0,6 wil zeggen dat 60% van de opvallende 
zonne-energie in het vertrek komi en 40% buiten word! gehouden, zie figuur 6.3. 

•, 

Tamblent 

Twster 

Tamblen1 

:0 
/I I\ 

Pzon = 1000 W/111' 

')··· ... 
•, 

Tsurface 

0 
Twaler 

raam 
ZTA= 0,6 

Figuur 6.3: Schematische weergave zoninstraling op v/oer 

6.2.1. Ultgangspunten berekening koelvermogen t.g.v. zoninstraling 
Het model zoals besproken in paragraaf 6.1 . is het zelfde gebleven. Toegevoegd aan Tambient: 
boven is een vermogen van600 W/m2. 

Tabe/6.2: lnvoergegevens berekening koelvermogen t.g.v. zoninstraling 

Omschrijving A 9 h q 
[W/mK] J"C] [W/m2K] [W/m2] 

Gipsgebonden vezelplaat 0,44 
Randrubber 0,17 
Aluminium 2300 
lsolatie (onder vloertegel) 0,03 
Oplegrubber 0,17 
Staalprofiel 52,0 
Leidinq (01 0 wanddikte 1 mm) 0,22 
lsolatie (in stalen ligg_er) 0,03 
Luchtspouw 0,15 
Beton 2,0 
Water 18,0 1500 
T ambient· boven 240 15,0 600 I 
Tambient· onder 24,0 10,0 
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6.2.2. Berekenlngsresultaten 

In tiguur 6.4 . is een gratische weergave zichtbaar van het berekeningsresultaat van het 
koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer bij een zoninstraling van 600 W/m 2 . De gemiddelde 
oppervlakte temperatuur is ten gevolge van de zoninstraling gestegen tot 50"C. Uit de 
tekstuitvoer is at te lezen dat, met toepassing van de hiervoor vermelde uitgangspunten, een 
theoretisch koelvermogen behaald kan worden van: 

P . = 59,7 W/0,36m
2 

= 166 WI 
koelmg 0,36 m2 1m2 

"' I'CI 

51 

51 

.. 

4l 

" 

Figuur 6.4: Grafische weergave resultaat berekening koelvermogen t.g. v. zoninstraling 

6.2. Conclusie 

Uit de berekening waarbij de ruimtetemperatuur vastgesteld is op 26"C, blijkt dat het 
koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer beperkt blijft tot 18,9 W/m 2 . Oil is vrij laag in 
vergelijk met een conventioneel vloerkoelingssysteem waar koelvermogens behaald worden 
van maximaal45 W/m 2 [ISSO 49]. 

Bij een directe zoninstraling op he! vloerveld spelen andere tactoren een rol bij he! 
koelvermogen. Zo volgt uit de berekening dat bij een zoninstraling van 600 W/m 2 met de 
HeCoFiex-topvloer een koelvermogen behaald kan worden van 166 W/m 2 • 

Het koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer om een hoge ruimtetemperatuur weg te koelen 
is ontoereikend. De oorzaak hieraan zijn de restricties die zijn verbonden aan het 
koelsysteem, zoals de begrenzing van de watertemperatuur en de oppervlaktetemperatuur. 
He! vloerkoelingssy1eem van de HeCoFiex-topvloer leent zich daarentegen uitstekend om 
direct invallende zonstraling at te voeren (weg te koelen) in ruimtes waar zich grate 
glasoppervlakten in de gevel bevinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan entrees van gebouwen. 
Bij direct invallende zoninstraling kunnen koelvermogens behaald worden van 166 W/m2 . 
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7. Kostprijs 

De acceptatie van een nieuw product in de bouwsector is een traag proces. Zo is in hoofdstuk 
3 in figuur 3.1: de model levenscurve, te zien dat het circa 6 jaar duurt voordat een 
bouwproduct enige bijdrage Ievert aan de wins!. De trage acceptatie is mede te verklaren 
door het conservatieve karakter van de bouwsector. Verder speelt een rol dat bij de keuze 
van een toe te passen bouwproduct meerdere partijen van een rol spelen. Zo kiest in eerste 
instantie de architect, soms in combinatie met de opdrachtgever, de toe te passen producten. 
De architect word! omringd door een aantal adviseurs die allen een eigen idee hebben wat 
betreft welke producten toe te passen. Vervolgens is het aan de aannemer om de producten 
daadwerkelijk toe te passen of eventueel een gelijkwaardig alternatief te vinden en deze toe 
te passen. 

De keuzes van al deze partijen zijn gebaseerd op meerdere beoordelingscriteria. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de meerwaarde die het product biedt en de specifieke eigenschappen van 
het product (bouwfysisch, constructief, e.d.). Naast de producteigenschappen is de prijs van 
het product een belangrijke en in veel gevallen bepalende factor bij de keuze. Derhalve dient 
de prijs van het product concurrerend te zijn met overige producten. Hierbij in oogschouw 
nemend de eventuele meerwaarde van het product ten opzichte van overige producten . 

7.1. Kostprijs- verkoopprijs 

De kostprijs van een product bestaat uit de totale kosten die gemaakt worden voor het 
produceren van een product. De kostprijs kan hierbij worden onverdeeld in directe en 
indirecte kosten . Onder directe kosten worden kosten verstaan welke direct toe te wijzen zijn 
aan het product. Denk hierbij zoals materiaal, grondstoffen en uren van personeel. lndirecte 
kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan een product. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan afschrijving van het kantoorpand, administratieve kosten, telefoonkosten en 
dergelijke. 
Voor het berekenen van de kostprijs bestaan verschillende systemen zoals: 

lntegrale kostprijs 
differentiele kostprijs 
standaard kostprijs 
direct kosting 

Bij het bepalen van de kostprijs van de HeCoFiex-topvloer word! gebruik gemaakt van de 
integrale kostprijs. De integrale kostprijs is de som van de vaste en variabele (directe en 
indirecte) kosten die aan het product zijn toe te schrijven. 

Tot dusver is aileen gesproken over de kostprijs. In direct verband met de kostprijs staat de 
verkoopprijs. Dit is het bedrag welke is overeengekomen met de afnemer waartegen het 
product geleverd word!. De mark! bepaalt veelal de verkoopprijs, waarbij wei gekeken moet 
worden naar de ''waarde" van het product. Wins! wordt behaald als de kostprijs onder de 
verkoopprijs ligt. 
Bij de berekening van de kostprijs alsmede de verkoopprijs word! gebruik gemaakt van een 
voorcalculatorische berekening. Dit is een berekening van de kosten die men verwacht te 
moeten maken om een product te kunnen produceren. Een dergelijke berekening word! 
gemaakt voordat men met de productie begin! en is derhalve een raming. 
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Figuur 6. 1: conceptueel model van de kostenberekening 

In figuur 6.1 is de berekening van de verkoopprijs alsmede de kostprijs schematisch 
weergegeven. Wat zichtbaar is in dit model is dat in een voorcalculatie meerdere aannames 
gedaan moeten worden . De berekening van de kostprijs van de HeCoFiex-topvloer wordt 
beperkt tot de directe inkoopkosten per product. Dit is een zeer grove benadering van de 
kostprijs. Aspecten als algemene bedrijfskosten, assemblage kosten, transport kosten, 
verpakkingskosten, en dergelijke worden niet meegenomen. 

7.2. Materiaalkosten 

De materiaalkosten zullen naar verwachting het hoogste percentage beslaan van de 
uiteindelijke kostprijs . De inkoop van grote hoeveelheden van een materiaal is doorgaans 
goedkoper dan kleine hoeveelheden . Sommige onderdelen van de HeCoFiex-topvloer zijn 
niet voor een aannemel ijke prijs te verkrijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
geextrudeerde aluminium profiel. Voor de productie van dit onderdeel dient eerst een mal 
gefabriceerd te worden . De fabricage van een dergelijke mal kosi al snel enkele duizenden 
euro's, met tot gevolg dat kleine hoeveelheden van het aluminiumprofiel uitermate duur zijn . 

7 .2.1. Casusproject 
Om de kostprijs te berekenen wordt gebruik gemaakt van een fictief casusproject. Hiermee 
word! bewerkstelligd dat de materiaalhoeveelheden zo groot zijn, dat aile productonderdelen 
voor aannemelijke prijzen te verkrijgen zijn. Bij het casusproject word! uitgegaan van een 
project van 3000 m2 vloeroppervlak. Hieruit vloeit een prijs per m2 voort, welke representatief 
is voor praktische situatie . Hierbij is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met 
eventuele discontinuHeiten in een praktijk situatie. Denk bijvoorbeeld aan zaagwerk
zaamheden rondom kolommen of bij schuine gevels. 

Verdelen we het vloeroppervlak van 3000 m2 over een drietal verdiepingen, dan Ievert dit 
oppervlakten op van 1000 m2 met een afmeting van 20 x 50 meter. Bij deze afmeting zijn per 
vloerveld de volgende hoeveelheden benodigd : 

Tabe/6.1 .: Overzicht hoeveelheden casusproject 

Omschrijving Aantal per vloerveld Aantal vloervelden Totaal 

Vloertegel a 600x600 mm 2800 3 8400 stuks 

Wvc-liggers a 1198 mm 1410 3 4230 stuks 
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7.2.2. Elementkosten 
De in de vorige paragraaf vermelde twee topvloeronderdelen, vloertegel en wvc-ligger, 
kunnen verder onderverdeeld worden in verschillende elementen. Van elke van deze 
elementen kunnen vervolgens de prijzen worden opgevraagd bij verschillende leveranciers 
dan wei producenten. Bij de prijsaanvraag word! uitgegaan van het casusproject van 3000 
m2. 

Tabel 7. 1: Overzicht elementkosten bij casusproject 3000 m2 

Element At meting Prijs aantal Prijs 
[mm] [per stuk] [per element bij 

3000 m2] 

Vloertegel 
Gipsgebonden 598x598x28 €10,44 8400 € 87.696,00 
vezelplaat 
Randrubber 599x30x1 € 0,05 33600 € 1.680,00 
Aluminiumplaat 584x598x2 € 7,97 8400 € 67.000,00 
Aluminiumprofiel Iengie= 598 € 6,23 16800 € 11.130,00 
(ex1rusie) 
Isola tie 480x598x40 € 0,70 8400 € 5.880,00 

WVC-LiQQer 
Stalen ligger € 11,65 5040 € 58.716,00 

[perm') 
oplegrubber 36x599x15 € 0,63 16800 € 10.584,00 
lsolatie (in ligger) € 3,45 5040 € 17.388,00 

[per m'l 
Totaal € 260.338,00 voor 3000 m2 1 

Dit resulteert bij een casusproject van 3000 m2 op een prijs per m2 van: 

.. 2 260.338,00 euro 
86 80 euro/ 

pn;s per m = 3000 m2 = ' I m2 

Dit prijs per m2 is opgebouwd uit enkel de materiaalkosten. De assemblage en 
verwerkingskosten zijn nog niet meegenomen in deze berekening. Deze kosten hebben wei 
een sterke invloed op de uiteindelijke prijs per m2 . 

Verder word! opgemerkt dat de verschillende elementprijzen zijn opgevraagd bij verschillende 
leveranciers . Het gaat hier om indicatieve prijzen. lndien de prijzen worden aangevraagd door 
professionele inkopers is de verwachting dat de prijzen lager liggen. Daarnaast is vaak maar 
bij een leverancier de prijs opgevraagd. Een prijsvergelijk tussen leveranciers is derhalve niet 
mogelijk. Daaruit vloeit de verwachting voort dat indien de prijs bij meerdere leveranciers 
opgevraagd word!, dat deze ook daalt. 

Dit alles wil nog niet betekenen dat de uiteindelijke kostprijs en daarmee samenhangend de 
verkoopprijs van de HeCoFiex-topvloer, zover zal dalen dat deze gelijk of zelfs onder reeds 
bestaande producten uit komt. De prijs per vierkante meter voor een zwaluwstaartplaat 
afgewerkt met een cementdekvloer ligt in de ordegrootte van € 70,00 per m2• Bij een 
dergelijke oplossing is geen flexibiliteit aanwezig. 
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7.2.3. Conclusie 

Naar aanleiding van de opgevraagde elementkosten, vall te concluderen dat de kostprijs in 
een hoger segment van de topvloeren zal uitkomen. Gezien het summiere onderzoek naar de 
uiteindelijke kostprijs, vall op dit moment niet exact te zeggen wat deze gaat worden. Wat wei 
blijkt is dat de uiteindelijke koper bereidt meet zijn te betalen voor de flexibiliteit die "erbij 
gekocht word!". lndien bereikt kan worden dat de verkoopprijs in de ordegrootte terecht komi 
van reeds bestaande producten, maakt de HeCoFiex-topvloer een degelijke kans. 

De opgevraagde elementkosten geven een grot beeld van de kostprijs. Gezien de geringe 
aandacht wat hieraan is besteed, dient deze in een vervolgonderzoek nader worden 
onderzocht. Kijkend naar de berekende kostprijs (elementen prijzen) per vierkante meter, kan 
daarop volgend geconcludeerd worden dat gekeken meet worden naar kostenbesparingen 
dan wei kosten optimalisatie. Als dit plaats vindt, dient nauwlettend in de galen te worden 
gehouden wat invloed van de wijzigingen is op de thermische, akoestische, constructieve en 
brandeigenschappen van de HeCoFiex-topvloer. 
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8. Conclusies en aanbeveling 

Het doel van het onderzoek is de slagingskans van de HeCoFiex-topvloer op te mark! te 
vergroten. Daarbij is gesteld dat dit van een aantal factoren afhankelijk is. Zo is onderzocht of 
het mogelijk is om een productontwikkeling antwerp strategie te formuleren, welke bijdraagt 
aan de slagingskans van een product. Daarnaast is het voornaamste doel van het onderzoek 
de doorontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer, waarbij de theoretische basis met praktische 
toetsingen word! ondersteund. 

8.1. Conclusies 

Allereerst is een productontwikkeling antwerp strategie opgesteld . Het doel van deze strategie 
is het eindniveau en daarmee samenhangend de marktwaarde van het eindproduct te 
verhogen en tegelijkertijd de ontwikkelingstijd te beperken. Hiervoor is een methodiek 
ontwikkeld, bestaande uit vijf afzonderlijke lases, welke word! geplaatst binnen een kader. 
Elke lase beschrijft een afgerond deelonderzoek binnen het ontwikkelingsproces. Voor het 
eindresultaat is opstellen van de randvoorwaarden de belangrijkste lase. Deze bepaald in 
grate mate de uitkomst van de ontwikkeling 
Toepassing van de strategie bij de ontwikkeling van de HeCoFiex-topvloer, heeft ervoor 
gezorgd dat binnen een tijdsbestek van twee en half jaar een nieuw innovatief product is 
ontwikkeld. Bij de ontwikkeling is met nagenoeg aile randvoorwaarden rekening gehouden, 
wat leidt tot een product met marktwaarde. Het product beschikt daarbij over dermate 
positieve eigenschappen, dat vanuit de markt verschillende partijen ge'interesseerd zijn . 
Kortom word! geconcludeerd dat het mogelijk is om een productontwikkeling antwerp 
strategie te ontwikkelen. De ontwikkeling en "succes" van de HeCoFiex-topvloer, is dan ook 
deels te wijten aan toepassing van deze strategie. 

Verder is bij de mathematische optimalisatie, een bouwkundig probleem omschreven als een 
wiskundige formule. Verschillende formules zijn hierbij opgesteld random een "nulpunt", zodat 
onderlinge verbanden tussen de verschillende variabelen zijn behouden. Oil zorgt bij 
optimalisatie ervoor, dat de invloed van de variabelen per hoofdgroep (bouwfysica, 
constructief, etc.) blijft behouden. Ondanks dat het te ver gaat voor dit onderzoek om de 
formules geheel uit te werken, word! geconcludeerd dat het mogelijk is om van een 
bouwkundig probleem een wiskundige optimalisatie mogelijk te maken. De toegevoegde 
waarde bij een mathematische optimalisatie, is te vinden in het feit dat met aile verbanden 
tussen de verschillende variabelen rekening wordt gehouden, wat verrassende oplossingei1 
kan bieden. 

Uit de verschillende uitgevoerde testen, welke zijn beschreven in de deelrapporten, vall te 
concluderen dat de HeCoFiex-topvloer voldoet aan de eisen dan wei verwachtingen op het 
gebied van de thermische prestaties, akoestisch gedrag, gedrag bij brand en constructief 
gedrag van de vloertegel. 
Bij de thermische prestaties is geconcludeerd, dat met een getest afgegeven vermogen van 
68 W/m2, voldaan kan worden aan de warmtevraag van een waning. Bij een kantoorfunctie 
zijn vele apparaten aanwezig welke warmte produceren, waardoor de warmtevraag gelijk of 
lager zal zijn en derhalve ook voldaan kan worden aan de warmtevraag. Verder blijkt dat het 
prototype van de HeCoFiex-topvloer, zich wat betreft het opwarmingspatroon, gedraagt als 
het theoretisch model. Hierdoor is de praktische werking van het theoretisch model 
geverifieerd. Er dient als kanttekening vermeld te worden, dat de oppervlaktetemperatuur van 
het prototype circa 4,5 "C graden ligt, ten opzichte van het theoretisch model. 
Bij het gedrag van de HeCoFiex-topvloer bij brand is geconcludeerd dat met 90% zekerheid 
een WBDBO behaald wordt van 60 minuten. Deze kan verhoogd worden door toepassing van 
een bij brand opschuimend band. Tevens is met behulp van brandtestresultaten van de Infra+ 
vloer, uitspraken gedaan omtrent het oplegrubber en de isolatie onder de vloertegel. Deze 
worden, rekening houdend met de optredende temperaturen bij brand, uitgevoerd in 
polyurethaan gebonden granulaatrubber en EPS brandvertragend gemodificeerd. Een 
opmerking die geplaatst dient te worden is, dat de HeCoFiex-topvloer niet praktisch getest is 
vanwege de te hoge kosten welke hieraan zijn verbonden . 
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Uit de akoestische analyse van de HeCoFiex-topvloer word! geconcludeerd dat er geen 
indicatie aanwezig is, wat aanleiding geeft om te verwachten dat deze niet zal voldoen aan de 
gestelde eisen in he! Bouwbesluit. Aangezien he! hier gaat om een analyse, dient deze met 
behulp van labtesten geverifieerd te worden. Praktische testen hebben niet plaats gevonden 
vanwege de daaraan verbonden kostenaspecten. 
Uit de constructieve berekeningen van de vloertegel van de HeCoFiex-topvloer blijkt, dat 
deze wat betreft de dikte, verlaagd kan worden van 28 millimeter naar 18 millimeter. De totale 
dikte van de vloertegel neemt dan met 33% at en daarmee samenhangend ook het gewicht. 
De thermische herberekening laat zien dat een slanker uitvoeren van de gipsgebonden 
vezelplaat van de vloertegel, geen negatief effect heel! op he! afgegeven vermogen. 

Uit he! theoretische berekeningen van het koelvermogen van de HeCoFiex-topvloer word! 
geconcludeerd, dat deze niet toereikend is om hoge ruimtetemperaturen weg te koelen. He! 
vloerkoelingssysteem leent zich daarentegen wei om direct invallende zoninstraling at te 
voeren (weg te koelen), in ruimtes waar zich grote glasoppervlakten in de gevel bevinden. 
Hierbij worden koelvermogens behaald van 166 W/m 2 . 

Verder is een onderzoek verricht naar de mogelijkheid van elektrisch verwarmen. Dit 
onderzoek is in onderhavig rapport niet nader toegelicht. Uit het deelrapport "Eiektrisch 
verwarmen" vall te concluderen dat, met een toepassing van elektrische verwarming een 
ruimte in zeer korte tijd opgewarmd kan worden. Bij toepassing achter een gipskartonplaat 
(wand), blijfl de opwarmtijd tot 28"C van de wand beperkt tot 20 seconden. De opwarmtijd tot 
28"C bij een gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 20 mm (vloer), ligt aanzienlijk hoger; 
namelijk 508 seconden. Uit het onderzoek word! geconcludeerd dat een toepassing van 
elektrische verwarming ten behoeve van een snelle opwarming, bij een toiletruimte niet 
toepasbaar is. Vanwege de korte gebruiksduur is de responsietijd van het systeem te lang. 
Een toepassing bij een badkamer is wei mogelijk, gezien de gebruiksduur bij deze ruimten 
hoger ligt. 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat de HeCoFiex-topvloer voldoet aan de gestelde 
eisen en verwachtingen met betrekking tot de thermische prestaties, gedrag bij brand, 
akoestisch gedrag en constructief gedrag. Verder leent de HeCoFiex-topvloer zich voor het 
weg koelen van direct invallende zoninstraling. Gezien een verleend octrooi, met betrekking 
tot een onderdeel van de HeCoFiex-topvloer, staat he! product sterk bij een markrealisatie. 
Verder kan uit onderhavig rapport geconcludeerd worden, dat ondanks de aangetoonde eisen 
en verwachtingen, er geringe aandacht is besteed aan de kostenaspecten en uitvoerings
techniek van de HeCoFiex-topvloer. 
De HeCoFiex-topvloer is tot stand gekomen met behulp van de productontwikkeling ontwerp 
strategie. Hiermee is bereikt dat de ontwikkelingstijd beperkt blijft tot 2112 jaar, met behoud van 
marktwaarde. De werking en toegevoegde waarde van deze strategie is met de HeCoFiex
topvloer eenmaal aangetoond. 

Figuur 8. 1: HeCoF/ex-topvloer 
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8.2. Aanbevelingen 

Niet bij aile uitgevoerde deelonderzoeken was het mogelijk om deze praktisch te verifieren. 
Zo is bij het akoestisch gedrag bijvoorbeeld, gebruik gemaakt van een analyse om uitspraken 
te doen omtrent het te verwachten akoestische gedrag. Bij deelonderzoeken waar het 
uitvoeren van testen, om welke reden dan ook, niet mogelijk was, is het noodzakelijk dat deze 
in een later stadium van de ontwikkeling nog worden uitgevoerd. Daarbij is het voor een 
nieuw product wat op de mark! verschijnt, verplicht dergelijke testen te Iaten uitvoeren. Dit om 
de benodigde vergunningen en CE markering te verkrijgen . 

Naast de testen, is het noodzakelijk nader onderzoek te verrichten naar de kostprijs van de 
HeCoFiex-topvloer. Reeds eerder is aangegeven, dat dit in onderhavig rapport onder belicht 
is gebleven. Nu de praktische werking van het product is aangetoond, is het voor de 
slagingskans van belang, dat de kostprijs per eenheid product bepaald gaat worden. Met 
andere woorden, er moet inzicht ontstaan omtrent de kostprijs van het product. Aan de hand 
van deze kostengegevens kan besloten worden of marktrealisatie van de HeCoFiex-topvloer, 
financieel haalbaar is __. No I No Go. 

Uit het deelrapport "Akoestisch gedrag HeCoFiex-topvloer" blijkt uit het onderzoek naar de 
geluidsbeleving binnen een ruimte, dat omtrent deze materie nog maar weinig bekend is. Er 
word! een vervolgonderzoek aanbevolen, waarbij het onderzoek verspreid dient te worden 
over de verschillende vakgebieden binnen het onderzoeksveld, met een centrale coordinator 
die het gehele onderzoek stuurt. De reden hiervoor is dat het onderzoeksveld meerdere 
vakgebieden omvat, welke allen een individuele alsmede een gezamenlijke invloed hebben 
op de geluidsbeleving binnen een ruimte. 
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