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1. lnleiding 

Het ontwikkelen van een bouwproduct is een integraal proces waarbij met vele randvoorwaarden 
rekening dient te worden gehouden. Deze randvoorwaarden varieren van wettelijke voorschriften tot 
comforteisen van de gebruiker. Tijdens de productontwikkeling is steeds een directe relatie tussen de 
randvoorwaarden en zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen aile randvoorwaarden. 
Aileen op deze wijze komt men tot een geoptimaliseerd bouwproduct wat voldoet aan aile gestelde 
randvoorwaarden . 

Voor de constructieve optimalisatie en toetsing van de gipsgebonden vezelplaat zijn verschillende 
materiaaleigenschappen van belang. Deze kunnen worden opgezocht in tabellenboeken of worden 
opgegeven door de producent. 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 
gesloten om in samenwerking met de leverancier Knauf Integral een aantal vierpunts-buigsproeven uit 
te voeren om deze waarden te kunnen bepalen. 
Met de gevonden meetresultaten kan vervolgens de constructieve berekening van de gipsgebonden 
vezelplaten uitgevoerd worden. Hierbij worden de platen getoetst aan de eisen welke voortvloeien uit 
he! Bouwbesluit. 

1.2 Doel 

Het doel van dit deelrapport is he! proefondervindelijk bepalen van de rekenwaarde van de 
rekenwaarde van de elasticiteitsmodule en van de maximaal toelaatbare buigspanning van de 
gipsgebonden vezelplaat. Verder word! de vloertegel van de HeCoFiex-topvloer getoetst aan de 
wettelijk voorgeschreven eisen in het Bouwbesluit. 
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Praktisch 

2. Theorie 

2.1 Bepaling elasticiteitsmodule 

De elasticiteitsmodule, welke word! aangegeven met E, 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, metals constante de elasticiteitsmodule. 

Er word! vanuit gegaan dat het materiaal elastisch gedrag vertoont totdat de zogenaamde vloeigrens 
word! bereikt. Dit houdt in zolang het materiaal zich in het elastische gebied bevindt, het bij het 
ontlasten ervan zich weer terug begeeft in zijn originele toestand . Met andere woorden een blijvende 
vervorming zal niet plaatsvinden. Blijvende vervorming zal wei optreden als hetzelfde word! gedaan 
als het materiaal zich in het plastische gebied bevindt. 

UTS 
breuk 

last (N) 

verlenging (mm) 

-~ 
elutlech goarag plaltlsch gedrag 

De elasticiteitsmodule kan worden afgeleidt uit onderstaande formule als aile overige variabelen 
bekend zijn. Het betreft hier de maximale doorbuiging ter plaatse van het midden 

waarin: f = maximale doorbuiging in het midden 

F = puntlast 
E = elasticiteitsmodule 
I = kwadratisch oppervlaktemoment 
l rep = theoretische overspanning 

a = afstand tussen de oplegging en de puntlast 

[mm) 

[N) 
[N/mm 2) 

[mm 4
) 

[mm] 

[mm] 

(2.1) 
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2.2 Bepaling buigspanning (abulg) 

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

waarin: abuig = maximale buigspanning 

M = maximale moment 
M=F·a 

[N/mm 2] 

[Nmm] 

waarin: F = puntlast [N] 
a = afstand tussen de oplegging en de puntlast [mm] 

W = weerstandsmoment [mm3] 

l y 
W=-

z 
waarin: I Y = kwadratisch oppervlaktemoment 

= x2bh3 

z = horizontale zwaartelijn = V2h 

Als de formule nu volledig uitschrijven word! ontstaat: 

Fa 
a --,--

buig - xbh2 

[mm] 

[N/mm2] 

(2.2) 

(2 .3) 
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3. Uitvoering 

3.1 Voorbereiden proefmonsters 

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. Het zagen 
is gebeurd met behulp van een watergekoelde diamant cirkelzaag . Alvorens de proefmonsters te 
gebruiken zijn deze gedroogd in een geconditioneerde droogkamer. 

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. 

3.2 Methode 

De proefopstelling en de verschillende metingen is 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. De drukbank heeft een capaciteit van 100 kN. Aangezien 
krachten verwacht worden in de ordegrootte van 10 kN, heeft de drukbank een grote overcapaciteit. 
De interne krachtmeetdoos van de drukbank geeft pas een nauwkeurige meting bij een kracht van 
circa 20 kN. De drukbank word! dus maar voor 10% van zijn capaciteit gebruikt en zal derhalve 
onnauwkeurig meten. Om deze onnauwkeurigheid te minimaliseren is de standaard proefopstelling 
aangepast door een krachtmeetdoos van 10 kN te plaatsen tussen het drukpunt en de evenaar. 

Bij metingen waarbij krachten groter dan 1 0 kN verwacht worden, word! de krachtmeetdoos verwijderd 
om beschadiging te voorkomen. Dergelijke krachten worden verwacht bij een dikte van 34 mm en de 
twee proefmonsters welke zijn voorzien van 2 mm aluminium. 

I I 
.-------, 

interne krachtmeetdoos 1 00 kN 

drukpunt 

krachtmeetdoos 1 0 kN 

evenaar 

proefmonster 

oplegpunt 

Figuur 3. 1.: schematische weergave proefopstelling 
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L ... ////zs//1/ ~ ~ki•" T "klokie'' //~///,1 
+ 40 + 140 + 280 + 140 + 40 + 
+ 40 + 140 + 140 + 140 + 140 + 40 + 

600 

Figuur 3.2.: schematische constructieve weergave testopstelling 

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 een word! in het midden van het proefmonster geplaats. 

Figuur 3.3.: proefopstelling in het constructief lab Figuur 3.4.: klokjes onder proefmonster 

Met de testopstelling word! de doorbuiging ter plaatse van de evenaar gemeten en de doorbuiging in 
het midden van het proefmonster. De doorbuiging in het midden van het proefmonster zal worden 
gebruikt bij het berekenen van de elasticiteitsmodule van het proefmonster. 
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4. Analyse meetdata 

Bij de behandeling van de meetdata zal de meetdata van een representatief proefmonster besproken 
worden: proefmonster HCF09. Van dit proefmonster is hieronder het resultaat zichtbaar van de 
vierpuntsbuigproef. Hier staat het krachtverloop uitgezet tegen de vervorming (doorbuiging) . Daarbij 
zijn de voor de berekening van de elasticiteitsmodule en de buigspanning verschillende punten 
aangegeven met behulp van stippellijnen . Deze zullen in de hierop volgende paragrafen gebruikt 
worden. 

1ooo I 
6635 

HCF09: dikte 28 mm 

1000 ~-.......... <+-- ------ --i------- - -+----- +----
991 

0 ~--~-~---~-~--~----~----~-----, 
0 0,68 1 2 2,31 

Deforma1ion [ mm ] 

Figuur 4. 1: Resultaat vierpuntsbuigproef HCF09 

De uitwerking van de overige meetdata van de proefmonsters zijn op dezelfde wijze uitgewerkt. 
Hiervan worden echter aileen de uitkomsten vermeld. 

4.1. Elasticiteitsmodule 

De doorbuiging in het midden van het proefmonster kan worden berekend met behulp van formule 4.1 
en de daarbij behorende schematisering van de testopstelling. 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. 

doorbuiging = Wa (31 2 - 4a2 ) 
24EI 

[4 .1] 
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De elasticiteitsmodule van proefmonster HCF09 zal hier worden berekend. De dikte van proefmonster 
HCF09 bedraagt 28 mm. In figuur 4.1 is het resultaat zichtbaar van de vierpuntsbuigproef, waarbij met 
een rode stippellijn is aangegeven waar de grafiek een lineair gedrag vertoont. 

De gemiddelde doorbuiging (ill) in het lineaire gedeelte bedraagt; 2,31 - 0,68 = 1,63 mm . De 
gemiddelde kracht (f.F) in het lineaire gedeelte bedraagt; 4005,1 - 991,0 = 3014,1 [N) . Dit is het 
gemiddelde van de gemeten kracht over de gehele evenaar. Het gemiddelde per drukpunt bij de 
evenaar bedraagt derhalve 3014,1 I 2 = 1507,0 [N]. 

Met toepassing van formule 4.1 en de hiervoor bepaalde gegevens, kan vervolgens de 
elasticiteitsmodule berekent worden van proefmonster HCF09: 

(4.1) 

--+ E = 8486 [N I mm2 ] 

Op dezelfde wijze als hiervoor beschreven is met behulp van de verschillende meetdata de 
elasticiteitsmodule van de verschillende proefmonsters berekend. In !abel 4.1 zijn de verschillende 
waarden weergegeven. 

Tabe/4. 1: Overzicht berekende E-modules proefmonsters + gauss-kromme 

Proefstuk Dikte E sd &module 
[mm) [N/mm2) 

HCF01 32 7738 
HCF02 30 7898 

0,0014 

HCF03 30 7834 
HCF04 30 7838 
HCF05 30 8281 
HCF06 32 8368 
HCF07 32 8416 
HCF08 32 7903 
HCF09 28 8486 
HCF10 28 8161 
HCF13 34 7464 
HCF14 34 7514 
HCF15 34 8193 
HCF16 34 7988 

I \ 
I \ 

I ---··· \ 
I \ 

I \ 
/ '-

0,0012 

0,001 

0,0008 

0,0006 

0,0004 

0,0002 

0 

Gemiddelde: 8006 332,5 
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4.1.1. Conclusie 
Bij de berekeningsresultaten van de verschillende elasticiteitsmodules is een vrij grote spreiding 
zichtbaar. Zo varieren de resultaten van 7464 (N/mm 2) tot 8486 (N/mm 2) en is de standaarddeviatie 
332,5. De spreiding in resultaten is mogelijkerwijs te verklaren door de opbouw van de gipsgebonden 
vezelplaten. De platen zijn opgebouwd uit gips en vezels. Volgens informatie van de fabrikant, worden 
tijdens de productie van de platen de vezels op een dergelijke wijze gestructureerd dat deze zich 
allemaal horizontaal in de plaat bevinden. De richting van de vezels word! echter niet gestructureerd, 
met tot gevolg dat de vezels ook haaks op de overspanningrichting kunnen komen te liggen. Dit heeft 
uiteraard invloed op de sterkte en doorbuiging van de platen . Verder heeft de hoeveelheid en de 
concentratie van de vezels een invloed op de constructieve eigenschappen. 

Gezien de kleine hoeveelheid proelmonsters dat is beproeld, 14 stuks, mag niet worden aangenomen 
dat het berekende gemiddelde overeenkomt met de werkelijkheid. Het beproeven van meerdere 
gipsgebonden vezelplaat zal moeten uitsluiten wat de gemiddelde elasticiteitsmodule daadwerkelijk is. 

4.2. Buigspanning 

De maximale toelaatbare kracht alvorens er breuk optreedt bij de verschillende proelmonsters is al te 
lezen uit de verschillende grafische weergaven van de data van de vierpuntsbuigproel. Met behulp 
van de maximale toelaatbare kracht kan vervolgens het maximaal toelaatbare moment berekend 
worden. 

De maximale toelaatbare buigspanning van proelmonster HCF09 zal hier worden berekend. De dikte 
van proelmonster HCF09 bedraagt 28 mm. In figuur 4.1 is het resultaat zichtbaar van de 
vierpuntsbuigproel, waarbij met een greene streep-stippellijn is aangegeven waar de maximale 
toelaatbare kracht word! bereikt. 

De maximale toelaatbare kracht bedraagt; 6635 N. De kracht per evenaar bedraagt 6635 I 2 = 3317,5 
N. Met toepassing van lormule 2.3 en de hiervoor bepaalde gegevens, kan vervolgens de 
elasticiteitsmodule berekent worden van proelmonster HCF09: 

Fa 
(j ----

buig- ~bh2 
{2.3) 

3317,5·140 
-+ (j - -:-;c-.:........_--=-

buig - ~ · 300 · 282 

Op dezellde wijze als hiervoor beschreven is met behulp van de verschillende meetdata de maximale 
toelaatbare buigspanning van de verschillende proefmonsters berekend. In label 4.2 zijn de 
verschillende waarden weergegeven. 
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Tabe/4.2: Overzicht berekende max. buigspanningen proefmonsters 

Proefstuk Dikte O"buig sd 
[mml [N/mm2) 

HCF01 32 14,50 
HCF02 30 13,86 
HCF03 30 12,13 
HCF04 30 12,31 
HCF05 30 13,15 
HCF06 32 12,98 
HCF07 32 13,46 
HCF08 32 13,12 
HCF09 28 11,85 
HCF10 28 11,28 
HCF13 34 10,44 
HCF14 34 10,67 
HCF15 34 13,02 
HCF16 34 14,04 

Qemiddelde 12,63 1,24 

4.2.1. Conclusie 

Bij de berekeningsresultaten van de verschillende toelaatbare buigspanningen is een variatie 
aanwezig. Deze verschillen tussen de afzonderlijke proefmonsters is te wijten aan de inhomogene 
opbouw van het materiaal. Met andere woorden de opbouw van het materiaal heeft tot gevolg dat er 
geen constante abuig voortvloeit uit de testen. 
De uit de testen berekende maximaal toelaatbare buigspanningen van de verschillende proefmonsters 
komen overeen met de door de fabrikant opgegeven abuig· Bij de testen ligt deze tussen minimaal 
1 0,44 N/mm2 en maximaal 14,50 N/mm2. De fabrikant geeft een abuig op van 12,5 I 1 0,5. 

Uit de proef blijkt dus dat de door de fabrikant opgegeven waarde van de maximaal toelaatbare 
buigspanning klopt. Dit is dus de maximaal toelaatbare buigspanning van het materiaal alvorens er 
breuk optreedt. 

4.3. Conclusie 

De uit de drukproef voortvloeiende waarden met betrekking tot de elasticiteitsmodule alsmede de 
maximaal toelaatbare buigspanning liggen iets hoger dan de opgegeven waarde door de leverancier. 
Hierbij moet 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/mm2• De rekenwaarde wordt verkregen door uit 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. De rapportage is niet als bijlage 
bijgevoegd, vanwege het vertrouwelijke karakter van het document. Het materiaal gipsgebonden vezel 
wordt bij het berekenen van de rekenwaarde dus vergeleken met het materiaal hout. De verklaring 
welke hiervoor wordt gegeven door de fabrikant, is dat op het moment geen norm beschikbaar is 
welke van toepassing is op gipsgebonden vezelmaterialen . Met deze norm valt de rekenwaarde van 
de maximaal toelaatbare buigspanning in een veilig gebied. Met andere woorden de daadwerkelijke 
rekenwaarde van het materiaal gipsgebonden vezel zal naar aile waarschijnlijkheid anders zijn indien 
hier nader onderzoek naar verricht wordt. 
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Op dit moment zijn echter geen lange duur proeven uitgevoerd welke uitsluitsel kan bieden op het 
bijvoorbeeld het kruipgedrag van het materiaal gipsgebonden vezel. Aan de hand van dergelijke 
proeven kunnen uitspraken gedaan worden omtrent de toe te passen veiligheidsfactoren en is het 
mogelijk om een nauwkeurigere uitspraak te doen over de rekenwaarde voor de maximaal toelaatbare 
buigspanning. 

Veiligheidshalve is besloten om bij de berekening loch uit te 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. 
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5. Analyse meetdata proe·fmonster verlijmd met aluminium 

Naast het bepalen van de elasticiteitsmodule en de buigspanning van een 14-tal gipsgebonden 
vezelplaten van varierende diktes, is de maximaal toelaatbare kracht bepaald op een tweetal 
gipsgebonden vezelplaten welke zijn voorzien van een aluminiumplaat. Deze zijn voorbereid zoals 
staat vermeld in paragraaf 3.1 . Hierbij dient wei vermeld te worden dat de aluminiumplaten pas zijn 
aangebracht nadat de gipsgebonden vezelplaten door midden zijn gezaagd. Van beide testen zullen 
de meetdata besproken worden. 

5.1. Test proefmonster HCF11 

Zoals verwacht was blijkt het proefmonster in staat te zijn veel grotere krachten te kunnen opnemen 
alvorens er breuk optreedt. Dit is eenvoudig te verklaren door het feit dat de aluminiumplaat bij deze 
test de trekkracht aan de onderzijde van het proefmonster overneemt van de gipsgebonden 
vezelplaat. 

HCF11: dikte 28 mm +aluminium 
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Figuur 5. 1: Resultaat vierpuntsbuigproef HCF11: gipsgebonden vezelplaat + 2 mm aluminium 

De aanname bij deze test was dat de 
lijmverbinding in staat was de 
optredende afschuifspanning op te 
nemen en deze over te brengen naar de 
aluminiumplaat. Deze aanname bleek 
bij deze test niet gerechtvaardigd 
aangezien de lijmverbinding de zwakste 
schakel was. 

In figuur 5.1 is zichtbaar dat vanaf circa 
16 kN een afname plaats vindt van de 
toelaatbare kracht. Vanaf dit moment tot 
circa 13 kN is de lijmverbinding steeds 

\ 
' 

Figuur 5.2: proefmonster HCFtt na bezwijken 
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zijn structuur aan het herverdelen om de afschuifspanning nog over te brengen naar het aluminium. 
Bij een kracht van 13 kN is de lijmverbinding niet meer in staat deze kracht over te brengen naar de 
aluminiumplaat en laat deze los. Op dat moment dient de gehele kracht opgenomen te worden door 
de gipsgebonden vezelplaat. Uit de testen van de verschillende gipsgebonden vezelplaten is reeds 
gebleken dat deze een dergelijke grote kracht (13 kN) niet kunnen weerstaan. Uit figuur 5.1 en figuur 
5.2 is dan ook zichtbaar dat de gipsgebonden vezelplaat direct bezwijkt zodra de lijmverbinding 
loslaat. 

5.1.1. Conclusie 

Uit deze test kan geconcludeerd worden dat door de toevoeging van een aluminiumplaat er een 
aanzienlijke toename is van de maximaal toelaatbare kracht alvorens er breuk optreedt. Verder mag 
verwacht worden dat een verdere krachtstoename mogelijk is, indien 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 afschuifspanningen. De aanname dat de 
lijmverbinding niet de zwakste schakel is blijkt bij deze test niet gegrond. 

5.2. Test proefmonster HCF12 

De maximaal toelaatbare kracht alvorens het proefmonster bezwijkt is bij deze test in vergelijk met de 
vorige test (HCF11) minstens twee maal zo groot. De lijmverbinding bleek bij de vorige test niet in 
staat te zijn de afschuifspanning over te brengen naar de aluminiumplaat. Bij deze test was de 
lijmverbinding wei in staat dit te bewerkstellingen. Met andere woorden de lijmverbinding was in 
tegenstelling tot de vorige test niet de zwakste schakel. 
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HCF12: dikte 28 mm +aluminium 
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Figuur 5.3: Resultaat vierpuntsbuigproef HCF12: gipsgebonden vezelplaat + 2 mm aluminium 

12 

De lijmverbinding bij deze test bleek voldoende sterk te zijn om de optredende schuifspanning over te 
brengen naar de aluminium plaat tot circa 35 kN. Op dat moment begaf niet de lijmverbinding maar de 
gipsgebonden vezelplaat ten gevolge van de optredende schuifspanning. 
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In figuur 5.4 hiernaast is het proefmonster 
zichtbaar na het bezwijken. Wat duidelijk 
zichtbaar is, is dat er een horizontale 
breuk ontstaat in de gipsgebonden vezel
plaat. Dit in tegenstelling tot aile overige 
breukpatronen welke verticaal waren. Een 
dergelijke breuk ontstaat ten gevolge van 
schuifspanning in plaats van dwarskracht. 

5.2.1. Conclusie 

Figuur 5.4: proefmonster HCF12 na bezwijken 

De verwachting uit de conclusie van paragraaf 5.1.1. dat een verdere krachtstoename mogelijk is 
alvorens er breuk optreedt bij het proefmonster, blijkt gezien de meetresultaten terecht. Blijkt in de 
vorige paragraaf ten gevolge van een slechte lijnverbinding "slecht" 16,3 kN benodigd te zijn alvorens 
er breuk optreedt, zo blijkt bij deze test dat een "goede" lijmverbinding het mogelijk maakt het 
proefmonster tot circa 35 kN te belasten . Met als resultaat dat de gipsgebonden vezelplaat ten 
gevolge van de optredende schuifspanning in he! 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. 

5.3. Berekening optredende schuifspanning 

Met behulp van de meetgegevens uit paragraaf 5.2 is het mogelijk om de schuifspanning te 
berekenen waaronder de gipsgebonden vezelplaat bezwijkt is. Daarnaast is het ook interessant en 
belangrijk om de aanwezige schuifspanning te berekenen welke aanwezig is in de lijmverbinding 
tussen beide elementen. 

5.3.1. Uitgangspunten 

Uit paragraaf 5.2 en uit de berekening in bijlage XX is he! volgende bekend : 
Afmeting 600 x 600 x 28 
Fbezwiik 35 kN (over de gehele evenaar) -> 17,5 kN per drukpunt 
Zzw = 9,18 mm 

lg = 83,32·1 04 mm4 

40,37·1 03 mm4 

Ea/Eg = 11,3 en 

5.3.2. Berekening schuifspanning 
• De maximum schuifspanning in de gipsgebonden vezelplaat treed! op ter plaatse van de "E-zware" 

zwaartelijn. 
Het deel boven de "E-zware" zwaartelijn word! als afschuivend deel beschouwd: 

F tEkSk 

b i -n 
I:E;f; 
i=l 

17500 1 . 300 . 20,82 . 10,41 

300 1. 83,32 · 1 04 + 11,67 . 40,37 ·1 03 
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lndien het deel onder de "E-zware" zwaartelijn als afschuivend deel word! beschouwd: 

F E9 S9 + EaSa F n9 S9 +naSa 17500 1· 300 . 7,1 8 . 3,59 + 11,67 . 300 . 2 . 8,18 -· = -· = 
b E9 /9 + Eafa b n9 /9 + nala 300 1. 83,32. 1 04 + 11,67. 40,37. 1 03 

• De schuifspanning ter plaatse van de overgang van gipsgebonden vezelplaat naar aluminium 
(z=7, 18 mm). Ter plaatse van deze overgang is de schuifspanning in de gipsgebonden vezelplaat 
en aluminium gelijk. 

De aluminium plaat word! als afschuivend deel beschouwd: 

'< g (z = 7,18) = '<a (z = 7,18) = 
F ~EkSk 
b i=n 

I.E; I; 
i=1 

17500 11,67 . 300 . 2 . 8,18 

300 . 93,32 . 1 04 + 11,67 . 40,37 ·1 03 

-r
9

(z = 7,18)= '<a (z= 7,18) = 2,56 (N/mm2) 

I 

I 

I 
x-a.c..::.s+--+- ----+ ______ _ 

r9 (z) 

parabool r a( Z) 

/ parabool r 9 (z) 

Figuur 5.5: Verloop schuifspanning in doorsnede 
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Theoretisch 

6. Wettelijke eisen 

In het Bouwbesluit worden in afdeling 2.1. eisen gesteld uit het 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 af waarbinnen ook topvloeren vallen. De HeCoFiex-topvloer dient 
dan ook te voldoen aan de wettelijke eisen welke staan vermeld in afdeling 2.1 van het Bouwbesluit: 

"Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die gedurende de in NEN 6700 bedoe/de 
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, bepaa/d volgens NEN 6702". 

Tabel XX: Veranderlijke vertica/e be/astingen op v/oeren en daken (Onderdeel tabe/14- NEN 6702) 

extreem momentaan qeconcentreerd 
Prep Frep 

categorie kN/m2 If! kN opmerkingen 

a) woningen 1,75 0,4 3 1, 2 
b) kantoren e.d. - 2,5-3,5 0,5 3 -- r- 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 2:. 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 lijnbe/asting van q,., = 5 kN/m over een /engle van 1m; 
3. voor kelders en begane-grondv/oeren gelden hogere belastingen (zie 8.2.2. 1b). 

Uit bovenstaande label blijken dus de verschillende fundamentele belastingen waarmee gerekend 
dient te worden. In opmerking 3 bij kantoren word! aanvullend verwezen naar paragraaf 8.2.2.1 b, 
waarin staat vermeld dat voor de algemene toegankelijkheidssector moet zijn gerekend op: 
prep= 3 kN/m 2 , If!= 0,5 , Frep = 3 kN. 
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7. Berekening 

7 .1. Uitgangspunten 

7.1.1. Geometrie en materiaaleigenschappen 
Bij de berekening word! uitgegaan van een lijmverbinding tussen beide constructieve elementen 
(aluminiumplaat en de gipsgebonden vezelplaat). Dit houdt in dat ervan uitgegaan word! dat de 
lijmverbinding in staat is een volledige krachtsoverdracht te bewerkstelligen tussen beide materialen. 
Met andere woorden de verbinding zal niet de zwakste schakel zijn in het constructieve gedrag van de 
inhomogene constructie. 

Materiaaleigenschappen 

Elasticiteitsmodule Maximale toelaatbare 
buigspanning 

[N/mm2] [N/mm2] 
Aluminium 70000 180 
Gipsgebonden vezelplaat 6000 2,2 

7.1.2. Belasting 
pb (0,5 . 0,5 . 0,002 . 2800) + (0,5 . 0,5 . 0,022 . 1500) = 9,65 kg 

9,65 · 1 0 = 96,5 N 

96,5:500 = 0,19N/ 1 lmm 

vb --> lijnlast = 5k'fm, 

= 5 l<rn . ~ = 3 krn = 3 rn m, 10 m, mm, 
--> puntlast = 3000 N 

1 
Producteigenschappen volgens opgave fabrikant Knauf; zie bijlage XX 

¥OZelploal 

~
=nonlgoboodon 

Soortelijke massa 

[kg/m3] 

2800 
1500 
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7.2. Voorbereiding 

Berekenlng horizontale zwaartelijn van de samengestelde doorsnede (zzw) 
Vanwege symmetrie (z-as is symmetrie-as) ligt het zwaartepunt van de doorsnede op de z-as. De 
exacte ligging van het zwaartepunt word! via het E-zware lineaire oppervlaktemoment (LOM) bepaald 
ten opzichte van de lijn I aan de onderzijde van de doorsnede. De zwaartepuntsafstand in asrichting 
z word! op de volgende wijze bepaald: 

waarin : Zzw 

A; 
E; 
Z; 

[mm] 

= horizontale zwaartelijn samengestelde doorsnede 
= oppervlakte doorsnede i 
= elasticiteitsmodule materiaal i 
= zwaartepuntsafstand doorsnede i tot lijn I 

600· 2·1,0· 70000+600· 22·13. 6000 
-------------= 6,82mm 

600·2·70000+600·22·6000 

Berekening axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (AKOM) 

(7.1) 

De bijdrage in het AKOM van de materialen gipsgebonden vezelplaat en aluminium ten opzichte van 
de 'E-zware' zwaartelijn word! op de volgende wijze bepaald: 

waarin : I 
b 
h 
A 
c 

[mm 4
] 

= axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
= breedte lichaam 
= hoogte lichaam 
= oppervlakte lichaam 
= afstand tussen geometrische zwaartepunt lichaam en zwaartepuntsafstand 

in asrichting z 

=> /8 = 1/12·600 ·23 +(600·2)·(6,82 - 0,5 · 2f = 41096 mm4 

=> lg=1/12·600·223 +(600·22) ·((0,5·22+2)-6,82)2 =886105 mm4 

Berekening El101 

(7.2) 

Bij de berekening van de totale El101 word! gebruik van de n-factor, waarbij het materiaal gipsgebonden 
vezelplaat als referentiemateriaal word! gebruikt. De n-factor word! op de volgende wijze berekend: 

(7.3) 

waarin: Ea = elasticiteitsmodule van aluminium 

E 
8 

= elasticiteitsmodule van gipsgebonden vezelplaat 

7,0 10 4 

=> n = = 11,7 
g 6,0 ·103 
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Gebruik makend van de n-factor zoals deze in vergelijk 2.3 berekend is, kan nu de El 101 op de 
volgende wijze berekend worden: 

=> E/101 =6000 · (1 ·886105+11,7 · 41096)=82,0 · 108 N/ 2 l mm 

7.3. Berekening doorbuiging 

(7.4) 

Voor een scharnierend opgelegde plaat met Iengie lrep en een gelijkmatig verdeelde belasting q 
bedraagt de doorbuiging in het midden van de overspanning : 

4 
5 q·lrep 

W= 
384 E/ 101 

[mm] 

=> w = 5 (0,20 + 3,0) · 500
4 = 0 32 mm 

384 81,93 . 108 , 

(7.5) 

Voor een scharnierend opgelegde plaat met een lengte lrep en een puntlast F bedraagt de doorbuiging 
in het midden van de overspanning : 

3 
1 F ·frep 

w=- = 
48 E/101 

[mm] 

=> w = _I 3000 · 500
3 

= 0,95 mm 
48 81,93 ·108 

7.4. Berekening sterkte 

Lijnlast 

Buigspanning ten gevolge van q-last ter plaatse van de doorsnede van de bovenrand: 

waarin: a
8 

=spanning in gipsgebonden vezelplaat [N/mm 2] 

£
8 

= elasticiteitsmodule van gipsgebonden vezelplaat 

M = maximale moment (M = Ys · q · l 2 
) ; 

z = afstand tussen ( in dit geval) bovenrand en zwaartepuntsafstand in asrichting z 

(7.6) 

(7.7) 

25 



Va. (1,2 . 0,2 + 1,3. 3,0). 5002 
). (20 + 2 _ 6,82) rn 

=> a = -6000 = -144 N 9 82,0 · 1 0 8 ' mm2 

Buigspanning ten gevolge van q-last ter plaatse van de overgang van de gipsgebonden vezelplaat 
naar aluminium: 

\Ya. (1,2. 0,2 + 1,3. 3,0). 5002 J. (6,82 _ 2) rn 
=> a 9 = 6000 = 0,46 N 2 82,0·108 mm 

(Ys . (1,2. 0,2+ 1,3 . 3,0) . 500 2 
). (6,82- 2) 

=> a = 70000 8 = 5 32 N/ 
a 82,0 . 1 08 ' I mm2 

Buigspanning ten gevolge van q-lastter plaatse van onderrand : 

\Ya . {1,2 . 0,2 + 1,3 . 3,0) . 500 2 
) . 6,82 rn 

=> a = 70000 = 7 53 N 
a 82,0 ·108 ' mm2 

Punt last 

Buigspanning ten gevolge van puntlast ter plaatse van de doorsnede van de bovenrand: 

M ·z 
erg = -Eg -i=_n __ = 

L,E; · l; 
i=l 

waarin: CY
8 

=spanning in gipsgebonden vezelplaat [N/mm 2] 

E 
8 

= elasticiteitsmodule van gipsgebonden vezelplaat 

M = maximale moment ~ · F ·l + Ys · g ·1 2
) ; 

z = afstand tussen ( in dit geval) bovenrand en zwaartepuntsafstand in asrichting z 

~. (1,5. 3000)· 500 + Ys. {1,2. 0,2) . 5002 
). (20 + 2- 6,82) 

=> a 9 = -6000 
8 

= - 6,33 N/ 2 / mm 

82,0 ·1 0 

(7.7) 

Buigspanning ten gevolge van puntlast ter plaatse van de overgang van de gipsgebonden vezelplaat 
naar aluminium: 

~. (1,5. 3000)· 500 + Ys . {1,2. 0,2). 500 2 
). (6,82- 2) 

=> a9 =60oo~~-----------8~2~,0-.-10~8~-------------
= 2,01 N/ 

/ mm2 

~. (1,5 . 3000 ). 500 + Ys. {1,2. 0,2). 5002 
). (6,82- 2) 

=>a = 70000~~----------~=---~-------------
a 82,0·108 

= 23,45 N/ 
/mm2 
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Buigspanning ten gevolge van puntlast ter plaatse van de overgang van de gipsgebonden vezelplaat 
naar aluminium : 

(X.. (1,5. 3000). 500 + Ys. (1,2. 0,2) . 500 2 
). 6,82 

=> O'a = 70000 
8 82,0 ·1 0 

= 3319 N/ 
' /mm2 

7.5. Conclusie 

Bepalings Eis Berekend Conclusie 
methode (dikte topplaat 22 mm en dikte 

aluminium plaat 2 mm) 
Doorbuiging NEN 6702 ublj .s. 0,003 . !rep 0,32 I 0,95 Voldoet 

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

- puntlast: 3 kN aberekend > abulg:glpsgeb.vozelpl Voldoet niet 
6,33 N/mm2 > 2,2 N/mm2 

- lijnlast: 5 kN/m' Oberekend < Ob~lq;materiaal Voldoet 

Uit de verschillende berekeningen blijkt dat de 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. 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 er een breuk optreed ter plaatse van de onderrand van de 
gipsgebonden vezelplaat. De toelaatbare buigspanning in de onderrand is derhalve dan ook 
maatgevend. In onderstaande grafiek zijn de berekende maximaal toelaatbare buigspanningen ter 
plaatse van de onderrand van de gipsgebonden vezelplaat weergegeven. 

Maxlmale toelaatbare bulgspannlng 

0,5 -~-----~-~---------~--------; 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

dlkte topplaat [mm] 

--alu1,0rnn 

--alu1,5rnn 

alu 2,0 rnn 

alu 2,5 rnn 

--alu3,0rnn 

- • - · toelaatbaar 

Figuur 7. 1: Berekende maximaal toelaatbare buigspanningen t.p. v. overgang gipsgebonden vezelplaat 

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. 
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8. Beschouwing voorgeschreven eis 

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat de vloertegel niet bezwijkt onder de wettelijk voorgeschreven 
belastingen, zoals deze staan beschreven in afdeling 2.1 en 2.2 in het Bouwbesluit. Het is echter ook 
belangrijk dat 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 artike/ is te waarborgen dat een bouwconstructie duurzaam bestand 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 bepaa/de gelijktijdig optredende permanente en 
veranderlijke belastingen" 

In de nota van toelichting word! niet meer gesproken van een bouwconstructie, maar van een 
bouwwerk. Het artikel beoogt dus te bereiken dat de cruciale onderdelen van een bouwwerk ten 
gevolge van belastingen niet bezwijkt. Hiermee doelt de nota van toelichting op het bezwijken van de 
draagstructuur van een bouwwerk. De HeCoFiex-topvloer word! toegepast op een constructieve 
draagvloer welke zorg draagt voor de draagstructuur van een bouwwerk. Het bezwijken van de 
HeCoFiex-topvloer zal derhalve niet tot gevolg hebben dat de draagstructuur van het bouwwerk zal 
bezwijken, aangezien deze mede word! verzorgd door de constructieve draagvloer waarop de 
HeCoFiex-topvloer zal worden toegepast. 

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. 

8.1. Maximaal toelaatbare belasting 

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 welke kan leiden tot het bezwijken van de vloertegel. 

Uit de berekening blijkt dat de maximaal toelaatbare buigspanning van de gipsgebonden vezelplaat ter 
plaatse van de bovenrand het eerste bezwijkt. De gebruikte formule 2.7 vall te herschrijven zodat daar 
een maximaal toelaatbare puntlast uit voort vloeit. De berekeningsresultaten zijn weergegeven in 
grafiek 7.2. 

Uit deze grafiek 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 
25 mm met een aluminium plaat dikte van 1,5 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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Figuur 7.2: Berekende maximaal toelaatbare puntlast 

8.1.1. Gevolgen breuk 

- alu1,0nm 

- alu1 ,5 nm 

alu 2,0nm 

alu2,5nm 

- alu3.0nm 

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. Oil in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld constructieve draagvloeren, waarbij het bezwijken grote gevolgen heeft. Denk aan 
financiele gevolgen en menselijke slachtoffers. 

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. 
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9. Conclusie 

Zowel de maximaal toelaatbare buigspanning alsmede de elasticiteitsmodule, komen overeen 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 het 
materiaal gipsgebonden vezelplaat. 1\Jaar aile waarschijnlijk ligt de rekenwaarde hoger dan de door de 
fabrikant opgegeven waarde. Nader onderzoek naar het materiaal zal dit moeten uitwijzen. 
Veiligheidshalve is besloten om bij de berekening uit te gaan van de opgegeven rekenwaarden. 

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, bezwijkt 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. 

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 het thermisch 
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• Dit 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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Proefmonster nummer : HCF12 
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Proefmonster nummer : HCF02 
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Proefmonster nummer : HCF08 
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Proefmonster nummer : HCF16 
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Berekening uitgangspunten t.b.v. berekening schuifspanning 

1. Uitgangspunten 

Geometrie 
Bij de berekening word! uitgegaan van een lijmverbinding tussen beide constructieve elementen 
(aluminiumplaat en de gipsgebonden vezelplaat). Dit houdt in dat ervan uitgegaan word! dat de 
lijmverbinding in staat is een volledige krachtsoverdracht te bewerkstelligen tussen beide materialen. 
Met andere woorden de verbinding zal niet de zwakste schakel zijn in het constructieve gedrag van de 
inhomogene constructie. 

Materiaaleigenschappen 

Elasticiteitsmodule Maximale toelaatbare Soortelijke massa 
buigspanning 

[N/mm2l [N/mm2] [kq/m3l 
Aluminium 70000 180 2800 
Gipsgebonden vezelplaat < 6000 2,2 1500 

2. Berekening horizontale zwaartelijn van de samengestelde doorsnede (zzw) 

Vanwege symmetrie (z-as is symmetrie-as) ligt het zwaartepunt van de doorsnede op de z-as. De 
exacte ligging van het zwaartepunt word! via het E-zware lineaire oppervlaktemoment (LOM) bepaald 
ten opzichte van de lijn I aan de onderzijde van de doorsnede. De zwaartepuntsafstand in asrichting 
z word! op de volgende wijze bepaald: 

Zzw 

waarin: Zzw 

A; 
E; 
Z; 

i=n 
IAiEizi 
i=1 

i=n 
IAiEi 
i=1 

[mm] 

= horizontals zwaartelijn samengestelde doorsnede 
= oppervlakte doorsnede i 
= elasticiteitsmodule materiaal i 
= zwaartepuntsafstand doorsnede i tot lijn I 

300 . 2 . 1 0 . 70000 + 300 . 28 . 16 . 6000 
=> Zzw ' =~8mm 

300.2. 70000 +300. 28.6000 

2 
Producteigenschappen volgens opgave fabrikant Knauf 

(5.1) 
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3. Berekening axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (AKOM) 

De bijdrage in het AKOM van de materialen gipsgebonden vezelplaat en aluminium ten opzichte van 
de 'E-zware' zwaartelijn word! op de volgende wijze bepaald: 

waarin : I 
b 
h 
A 
c 

= axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
= breedte lichaam 
= hoogte lichaam 
= oppervlakte lichaam 
= afstand tussen geometrische zwaartepunt lichaam en zwaartepuntsafstand 

in asrichting z 

=> /8 =1/12 · 300 · 23 + (300 · 2)· (9,18- 0,5 · 2? = 40365 mm4 

=> 19 =1/12. 300 · 283 + (300 . 28) . ((0,5 . 28 + 2) - 9,18)2 = 833150 mm4 

4. Berekenlng El101 

(5.2) 

Bij de berekening van de totale El101 word! gebruik van den-factor, waarbij het materiaal gipsgebonden 
vezelplaat als referentiemateriaal word! gebruikt. De n-factor word! op de volgende wijze berekend: 

Ea n =-
g E 

g 

waarin: Ea = elasticiteitsmodule van aluminium 

Eg = elasticiteitsmodule van gipsgebonden vezelplaat 

7,0 ·10 4 

=> n9 = = 11,67 
6,0 ·1 03 

(5.3) 

Gebruik makend van de n-factor zoals deze in vergelijk 2.3 berekend is, kan nu de El101 op de 
volgende wijze berekend worden: 

=> E/101 = 6000 · (1 · 833150 + 11,67 · 40365) = 78,24 ·1 08 N/ 2 l mm 

(5.4) 
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