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Samenvatting 

 

Dit onderzoek is gericht op het creëren van een ultralichte flexibele 

leidingvloer via het inzetten van minimaaloppervlakken.  

Door aaneenschakeling van één bepaalde minimal-surface-

vorm – de primitive surface ook wel p-surface genoemd -, ontstaat een 

regelmatig driedimensionaal patroon dat mogelijk een efficiënte 

belastingdrager kan vormen alsook mogelijkheid kan bieden voor 

doorvoer van leidingen. 

Het toepassen van een dergelijke constructieve leidingvloer 

maakt materiaalbesparing in de draagconstructie van gebouwen 

mogelijk, waardoor de draagstructuur lichter kan worden uitgevoerd. 

Dit verlaagt de totale materiaalbehoefte van gebouwen en kan daarmee 

de milieubelasting die veroorzaakt wordt door de bouwsector, 

reduceren. Daarnaast zal aanpasbaarheid van leidingen kunnen leiden 

tot een verlenging van de functionele levensduur van gebouwen, omdat 

het gebouw vanwege deze aanpasbaarheid langer kan voldoen aan de 

gebruikseisen van de gebruiker.  

In dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet richting 

bevestiging van de haalbaarheid van dit concept, door significante 

materiaalbesparing te bewijzen, bouwkundige aspecten in kaart te 

brengen en conceptvoorstellen te doen, en door individuele p-surfaces 

aan zowel onderzoek als testen te onderwerpen. Daarbij zijn flexibele 

en vormvaste mal-productiemethoden getest op geschiktheid voor het 

produceren van individuele p-surfaces.  

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 

maatbeheersing bij het inzetten van flexibele mal-methoden voor de 

productie van p-surfaces, zeer complex is, waardoor het risico op 

faalkosten groter wordt. Dit maakt de flexibele mal-methoden erg 

risicovol.  

De maatbeheersing bij vormvaste mal-methoden blijkt minder 

complex. Deze methoden hebben echter het nadeel dat de 

vormvastheid zorgt voor het insluiten van de mal binnen de p-surface.  

De p-surfaces zijn onderworpen aan druktesten, waardoor het 

bezwijkingsgedrag bekend is en waaruit conclusies voor toepassing 

worden getrokken. Voor een definitieve bevestiging van de 

constructieve haalbaarheid dienen aaneengeschakelde p-surfaces te 

worden onderzocht in aanvullend onderzoek, omdat de verwachting is 

dat de kracht van deze vorm ligt in de aaneenschakeling. 

Summary 
 

 

This research project is aimed at the creation of an ultra-light 

floor with integrated flexible tubing, through the use of the concept of 

minimal surfaces.  

By concatenating one specific minimal surface form – the 

primitive surface, also called p-surface – a regular three-dimensional 

pattern is created, which can possibly form both an efficient load 

bearing structure and a casing through which piping can run.  

The application of such a structural floor enables material 

savings in load bearing structures, reducing the weight of these load 

bearing structures. This reduces the overall material need in the 

buildings and can thus reduce the environmental pressure caused by 

the building sector. Furthermore, adaptability of piping can lead to 

prolongation of the functional lifespan of buildings, since this 

adaptability ensures longer compatibility with the demands of the user.  

In this research, the first steps are made towards confirmation 

of the feasibility of the concept, by proving considerable material 

savings, mapping engineering aspects, offering concept suggestions, 

and subjecting the individual p-surfaces to research and testing.  

Flexible and rigid mould production methods are tested to assess their 

suitability for the production of individual p-surfaces.  

This research shows that ensuring dimensional stability is very 

complex when applying flexible moulds for the production of p-surfaces. 

This increases the risk of failure costs and thus makes the use of flexible 

moulds risky.  

Ensuring dimensional stability is less complex when applying 

rigid moulds. However, these moulds have the disadvantage that the 

rigidity causes the enclosure of the mould inside the p-surface during 

production.   

The p-surfaces are subjected to compression testing, showing 

the strength behaviour and collapse, resulting in conclusions on 

application. For a definite confirmation of the structural feasibility, 

additional research to concatenated p-surfaces is necessary, since it is 

assumed that the strength of this form is in linking p-surfaces.  
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Figuur 1 – De herkomst van de vier grootste afvalstromen tussen 2000 en 

2010 en prognoses voor 2015 en 2021 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De conventionele bouw is verantwoordelijk voor groot deel van 

milieubelastingen die onder andere ontstaan via het produceren van 

afval, via transport en via het verbruik van energie. De bouwsector 

heeft landelijk gezien een aandeel van 40% in de afvalproductie 

[Abbema, 2013], 25% in het transport en 43% in het energieverbruik 

[Lichtenberg, 2012].  

 

Een reactie op het conventionele bouwen is de Slimbouwen 

visie. Slimbouwen is een strategie waarin toekomstbestendig en 

efficiënt bouwen wordt aangemoedigd. Vier kernwaarden bieden 

houvast binnen dit gedachtegoed: flexibiliteit, reductie van volume en 

materiaal, efficiëntie en duurzaamheid. Door het bouwproces op te 

delen in vier onderling onafhankelijke fasen - te weten casco, schil, 

installaties en afbouw -, kan onder andere een hoge aanpasbaarheid 

van gebouwen worden bereikt. 

 

Naar aanleiding van deze visie, wordt in dit onderzoek de focus 

gelegd op het reduceren van de gebouwmassa en het materiaalverbruik. 

Omdat de draagstructuur van een gebouw, gemiddeld genomen, een 

aandeel heeft van 60% in de totale massa van een gebouw [Gijsbers, 

2011], zal via het efficiënter inzetten van materiaal in deze 

draagstructuur, een significante materiaal- en gewichtsreductie van het 

gebouw mogelijk zijn. Hiermee wordt de hoeveelheid sloopafval die 

vrijkomt aan het einde van de levensduur van een gebouw, gereduceerd. 

Dit einde van de levensduur van een gebouw, wordt in veel 

situaties bepaald door de functionele levensduur. Wanneer het gebouw 

niet meer kan voldoen aan de eisen van gebruikers, zal het gebouw 

worden gesloopt. De levensduur kan worden verlengd wanneer het 

gebouw aanpasbaar is naar veranderende eisen van de gebruiker. 

Wanneer eisen van de gebruiker veranderen, heeft dit onder 

andere gevolgen voor de keuze en posities van installaties. Van deze 

installatiegerelateerde voorzieningen, wordt een bepaalde indelings-

vrijheid geëist, in zowel de bouwfase als de exploitatiefase. Volgens de 

conventionele manier van bouwen worden installaties vaak 

vervlochten in de draagstructuur, en dan met name in vloeren.  

 

 

 
 

 

Hierdoor is de gewenste aanpasbaarheid niet mogelijk en zal de 

functionele levensduur van een gebouw eerder zijn bereikt.  

Wanneer in het ontwerp van een efficiënte draagstructuur 

flexibiliteit wordt geïntegreerd, zal niet alleen via materiaalbesparing 

reductie in milieubelastingen mogelijk zijn, maar ook via het verlengen 

van de levensduur van het gebouw. 

 De flexibiliteit van gebouwen is grotendeels afhankelijk van de 

aanpasbaarheid van vloeren, omdat installaties veelal in vloeren 

worden verwerkt. Omdat het aandeel van vloerconstructies zowel in de 

draagstructuur als in de flexibiliteit groot is, ligt de focus in dit project 

specifiek op vloerconstructies. 
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1.2 Doelstelling  

Het doel van het onderzoek is materiaalbesparing te realiseren in de 

draagstructuur van gebouwen - waardoor deze lichter kan worden 

uitgevoerd - en daarmee het aandeel van de bouwsector in de 

milieubelasting, kan worden gereduceerd. 

1.3 State of the art 

Constructies dragen, naast hun eigen gewicht, externe belastingen. Een 

constructie ontvangt deze externe krachten, verplaatst ze om ze 

vervolgens door te geven aan bijvoorbeeld draagkrachtige grond. Op de 

route die deze krachten afleggen, is materiaal benodigd. Wanneer een 

constructie exact de vorm van deze route heeft, worden krachten het 

meest efficiënt afgedragen en kan de constructie op zijn lichtst worden 

uitgevoerd (Figuur 2).  

 Daarbij dienen buigende momenten te worden voorkomen en 

is het gunstig om enkel druk- of trekkrachten in de constructie te 

kennen. In twee dimensies is een kabelconstructie een voorbeeld waar 

enkel trekkrachten voorkomen en een boogconstructie (de omgekeerde 

kabelconstructie) een voorbeeld waar enkel drukkrachten voorkomen 

(Figuur 3).  

Wanneer een derde dimensie daarbij komt, wordt de 

beschouwing op optimale krachtenafdracht complexer. Voor 

trekconstructies kan de zwaartekracht worden ingezet om de optimale 

vorm te achterhalen, door kabels, netten en/of membranen aan 

eindpunten of randen op te hangen. De belastingen worden afgedragen 

doordat doorbuiging plaatsvindt naar een punt waarin de kracht van de 

afwijking even groot is als de kracht zelf. Door een hangend resultaat 

om te keren in verstijfde vorm, ontstaat de ideale drukconstructie.  

In membraanconstructies worden stijfheid en stabiliteit 

verzorgd door spanning op het membraan te zetten. Wanneer dit 

opspannen van het membraan zonder plooien of vouwen gebeurd, 

neemt het membraan een minimaaloppervlak aan.  

Een minimaaloppervlak is het kleinst mogelijke oppervlak 

tussen op voorhand bepaalde randen of grenzen. Een voorbeeld 

hiervan ontstaat wanneer een draadmodel wordt ondergedompeld is 

een zeepsopoplossing. Minimaaloppervlakken hebben de eigenschap 

een gemiddelde kromming van nul te hebben. Om deze reden zijn

Figuur 2 – Ontwikkeling constructie richting het verminderen 

van buigkrachten 

Figuur 3 – Kabelconstructie (links) Boogconstructie als omgekeerde 

kabelconstructie (rechts) 

Figuur 4 – Samenwerking drukbogen in een gewelf 
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minimaaloppervlakken in constructies interessant; Het voorkomt 

buigende momenten.  

Minimaaloppervlakken worden voornamelijk toegepast op 

gebouwschaal, waarmee de vorm van de schil zodanig wordt aangepast, 

dat de afdracht van krachten optimaal is. De gebouwvorm is vrij 

gevormd waarin de verplaatsing van krachten zo minimaal mogelijk is.  

Deze vormvrijheid is echter niet op elke schaal aanwezig; Zo 

wordt van een vloerconstructie verwacht dat de vorm exact horizontaal 

is. 

In de ontwikkeling van overspanningsconstructies die enkel op 

druk worden belast, wordt het principe van de drukboog uitgebreid in 

meerdere dimensies. Daarin worden onder andere meerdere 

drukbogen gekoppeld waardoor een samenwerking ontstaat. De 

krachten worden via deze drukbogen door de constructie geleid 

(Figuur 4). 

Mogelijk kunnen minimaaloppervlakken - op kleinere schaal 

zodat op hoogte wordt bespaard - ook via samenwerking leiden tot een 

gunstige verplaatsing van krachten wanneer deze worden gekoppeld. 

Mogelijk kan een aaneenschakeling van minimaaloppervlakken leiden 

tot een vloerconstructie waarin - door een gunstige krachtenafdracht - 

op materiaalgebruik kan worden bespaard. 

1.4 Relevantie 

Materiaalbesparing in vloeren kan - via het lichter uitvoeren van de 

draagconstructie - bijdragen aan het reduceren van de belasting die de 

bouwsector levert op het milieu. Dit is een maatschappelijk belang. 

Daarnaast is het inzetten van minimaaloppervlakken in 

bouwcomponenten niet eerder onderzocht - enkel op gebouwschaal -, 

waarmee het wetenschappelijk belang is omschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Onderzoeksvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

‘Op welke manier kan het minimaaloppervlak ‘primitive surface’ 

aaneengeschakeld worden uitgevoerd in een ultralichte flexibele 

leidingvloer zodanig dat een significante materiaalbesparing wordt 

bereikt?’ 

 

Daarbij kunnen de volgende deelvragen worden omschreven:  

1) Wat maakt de ‘primitive surface’ potentieel geschikt voor 

toepassing? 

 

2)  Wat zijn de bouwtechnische eigenschappen van een ‘primitive 

surface’-vloer? 

  

3) Welke mogelijkheden wat betreft leidingdoorvoer levert de 

toepassing van de aaneengeschakelde minimaaloppervlakken 

op? 

 

4) Hoe kan de primitive surface vorm worden geproduceerd? 
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2. Onderzoeksaanpak 

2.1 Methodiek 

In paragraaf 1.5 Onderzoeksvraag is de onderzoeksvraag opgesteld met 

bijbehorende deelvragen. Deze onderzoeksvraag zal beantwoord 

worden door middel van antwoorden op de deelvragen in te zetten. De 

antwoorden op de deelvragen worden gezocht door de volgende 

onderzoeksmethoden te gebruiken: 

1) Literatuurstudie 

2) Modelleren 

3) Experimenteel onderzoek 

 

Literatuurstudie 

Een literatuurstudie is uitgevoerd voor de onderbouwing van het 

gehele onderzoek en voor specifieke verdieping in onder andere de 

volgende onderwerpen: 

- Minimaaloppervlakken; 

- Theoretische achtergrond; 

- Vloersystemen; 

- Productiemethoden. 

 

Hiervoor zijn bronnen verzameld. De kennis, informatie en inzichten 

die hieruit verkregen zijn, zijn de basis voor onder andere de bepaling 

van de bouwkundige toepassing, voor een digitaal model en voor de 

productie van testmallen. De bronnen zijn terug te vinden in de 

literatuurlijst. 

Modelleren 

Om resultaten uit het experimentele onderzoek te kunnen beoordelen 

op overeenkomstigheid met de gewenste p-surface-vorm, dient de p-

surface digitaal gemodelleerd te worden. Het doel van het modelleren is 

daarmee een basismodel te bouwen dat geldt als vergelijkingsmateriaal 

voor de testresultaten. 

Het basismodel wordt verkregen door in het CAD-programma 

Rhinoceros met behulp van de plug-in Grasshopper (met daarin de 

plug-ins Kangaroo en Geometry Gym) de form-finding-techniek 

‘dynamic relaxation’ toe te passen om zo het minimaaloppervlak p-

surface te simuleren. Voor een uitgebreidere omschrijving hiervan 

wordt verwezen naar hoofdstuk 3.7 Modelleren p-surface model.  

 

Over dit model worden vervolgens doorsneden gemaakt op vooraf 

bepaalde posities. Deze doorsneden worden vergeleken met 

doorsneden van resultaten van het experimentele onderzoek. Voor de 

uitvoering hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Resultaten en 

discussie, en naar bijlagen II en III. 

Experimenteel onderzoek 

Het doel van het experimentele onderzoek is tweeledig. Enerzijds 

wordt geprobeerd een geschikte productiemethode voor de p-surface 

te vinden, anderzijds wordt geprobeerd p-surfaces te bouwen zodat 

deze modellen getest kunnen worden en daarmee bouwtechnische 

gegevens kunnen worden verzameld.  

 

Om dit doel te bereiken worden verschillende productie-

methoden getest door de uitvoering van fysieke testen. Het verloop van 

deze testen gaat volgens vooropgezette testcyclus zoals afgebeeld in 

Figuur 5. Als eerste worden testvariabelen vastgesteld, waarna de 

uitvoering volgens deze variabelen volgt. Vervolgens worden de 

resultaten geëvalueerd en wordt er geconcludeerd of de test tot het 

gewenste resultaat heeft geleid. Wanneer het resultaat niet naar wens 

is, maar er wel voldoende reden is om aan te nemen dat de opzet van de 

test tot een benadering van de gewenste vorm heeft geleid, zal 

overwogen worden om een nieuwe testcyclus te doorlopen. Wanneer 

Figuur 5 - Testcyclus 
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een nieuwe testcyclus wordt gestart, wordt bij het vaststellen van de 

nieuwe testvariabelen gestreefd naar het handhaven van de variabelen 

uit de vorige test op één enkele variabele na; Dit, zodat het verschil in 

resultaten tussen de testen, kan worden toegeschreven aan de 

veranderde variabele.  

De productiemethoden zijn ingedeeld in twee categorieën - 

flexibele mal-methoden en vormvaste mal-methoden – welke ieder een 

eigen set met variabelen kennen.  

In de categorie flexibele mal-methoden worden de textiele mal-

methode, de opblaasbare mal-methode en een combinatie van deze 

twee methoden getest. Deze testen worden uitgevoerd door middel van 

het bouwen van mallen volgens de productiemethode, waarna gips 

wordt gegoten op de eindposities, zodat na verharding de vorm kan 

worden beoordeeld. 

In de categorie vormvaste mal-methoden worden rapid 

prototyping en vacuümvorming getest. De rapid prototyping-techniek 

betreft CNC-frezen, waarbij uit een blok hout, bestaande uit verlijmde 

MDF-platen, de gewenste vorm wordt gefreesd.  

De meest geschikte productiemethode wordt gebruikt voor het 

produceren van proefmodellen voor de testen, aangaande het 

verzamelen van bouwtechnische gegevens. Voor het herproduceren 

van exact dezelfde mal wordt vacuümvorming ingezet. Voor de 

uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 5.  en naar bijlage III. 

De geschiktheid van een productiemethode wordt bepaald, 

door te bepalen in hoeverre de vorm van de testresultaten 

overeenkomt met de gewenste vorm uit het theoretische model. Om dit 

mogelijk te maken, worden de resultaten van de testmodellen 

gedigitaliseerd met behulp van het gebruik van een 3D-scanner. De 

gedigitaliseerde bestanden worden vervolgens omgezet naar een 

bestandsformaat dat kan worden geïmporteerd in het CAD-programma 

Rhinoceros. Hierin worden doorsneden gemaakt over het testresultaat, 

waarna deze over de doorsneden van het gemodelleerde theoretische 

model worden geplaatst. Afwijkingen worden op deze manier 

inzichtelijk en worden vastgelegd door middel van 

oppervlakteberekening.  

Na een uitgebreide analyse van de resultaten (hoofdstuk 6. 

Resultaten en discussie) zal een conclusie worden getrokken over in 

hoeverre de gewenste vorm benaderd is en in hoeverre de gekozen  

productiemethode geschikt is geweest. Dit wordt nader behandeld in 

hoofdstuk 6. Resultaten en discussie, en hoofdstuk 7. Conclusies en 

aanbevelingen. 

2.2 Leeswijzer 

De onderzoeksmethodiek die ingezet wordt voor de 

beantwoording van de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag, is de 

basis geweest voor de opzet van dit verslag. In deze leeswijzer wordt 

omschreven in welke hoofdstukken de beantwoording van hoofd- en 

deelvragen is ondergebracht. 

Met de inzichten verkregen uit de literatuurstudie wordt 

antwoord gezocht op deelvraag 1: ‘Wat maakt de ‘primitive surface’-

vorm potentieel geschikt voor een constructieve toepassing?’. Dit is 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. Theoretische achtergrond. 

 Daarnaast zijn vanuit de literatuurstudie criteria opgesteld 

waarop de p-surface-vloer getest dient te worden en wordt aangegevan 

welke zijn opgenomen in dit onderzoek. Deze uitwerking is terug te 

vinden in hoofdstuk 4. Bouwtechnische uitwerking. Hiermee kan 

deelvraag 2: ‘Wat zijn de bouwtechnische eigenschappen van een 

‘primitive surface’-vloer?’ gedeeltelijk worden beantwoord. Daarnaast 

wordt in dit hoofdstuk antwoord gezocht op deelvraag 3: ‘Welke 

mogelijkheden wat betreft leidingdoorvoer levert de toepassing van de 

aaneengeschakelde minimaaloppervlakken op?’. 

Het experimentele onderzoek heeft onder andere als doel te 

leiden tot de beantwoording van deelvraag 4: ‘Hoe kan de primitive 

surface vorm worden geproduceerd?’. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

Experimenteel onderzoek, waarbij ook de resultaten uit hoofdstuk 6. 

Resultaten en discussie een belangrijk bijdrage leveren. Daarnaast is het 

doel van het experimentele onderzoek, het leveren van bouwtechnische 

gegevens om deelvraag 2: ‘Wat zijn de bouwtechnische eigenschappen 

van een ‘primitive surface’-vloer?’ te kunnen beantwoorden. Deze 

uitwerking is – zoals zojuist vermeld – terug te vinden in hoofdstuk  4. 

Bouwtechnische uitwerking. 

 

Voor het antwoord op de hoofdvraag wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

Conclusies en aanbevelingen. 
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Figuur 6 – Omschrijving driehoek via bolschakeling 

Figuur 8 – Natuurlijke vorming hexagoon 

Figuur 9 – Bolstapelingen 

Figuur 7 – Ontstaan hexagoon via bolschakeling 

3. Theoretische achtergrond 

Ten einde materiaalbesparing mogelijk te kunnen maken, zal 

constructiemateriaal efficiënter moeten worden ingezet. In het meest 

ideale geval, zal een zo groot mogelijk volume bespaard worden terwijl 

het overgebleven materiaal toch een voldoende sterke, stijve en stabiele 

constructie vormt. 

3.1 Schakelingen 

 Driehoeken zijn vormvaste figuren en worden daarom in 

constructies ingezet voor het realiseren van stabiliteit. Een driehoek 

kan worden omschreven door drie bollen of cirkels van gelijke grootte 

aan elkaar te laten grenzen om vervolgens de middelpunten met elkaar 

te verbinden (Figuur 6).  

Het aantal bollen kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld zodanig 

dat meerdere driehoeken aan elkaar geschakeld worden tot een 

hexagoon (Figuur 7).  

Wanneer in deze laatste situatie de buitenste bollen met gelijke 

druk richting het middelpunt van de middelste bol worden verplaatst - 

en de bollen vervormbaar zijn -, vervormt de middelste bol naar een 

hexagoon; Dit is onder andere het geval wanneer zeepbellen op elkaar 

geduwd worden (Figuur 8). 

Dit toont aan - en is ook bewezen - dat de hexagoon de vorm is 

voor de meest efficiënte opdeling van een tweedimensionaal vlak in 

polygonen van gelijk oppervlakte. Geen andere vorm kan een kleinere 

totale omtrek bereiken door hetzelfde tweedimensionale vlak te delen 

door enkel zichzelf. 

Een natuurlijk voorbeeld van een hexagonale vlakverdeling is 

de honingraat. Deze vlakverdeling is voor bijen gunstig omdat in de 

hexagonen een optimale hoeveelheid honing kan worden opgeslagen 

voor een minimale inzet van materiaal dat benodigd is om de raat te 

bouwen. Dit uiteraard terwijl de constructie toch stabiel is.  

De constructieve eigenschappen van deze opstelling zijn 

dermate gunstig dat het om deze reden wordt toegepast in 

plaatmateriaal voor diverse toepassingen. 

Wanneer een derde dimensie wordt toegevoegd aan deze 

beschouwing, is de vraag welke driedimensionale figuur een compacte
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a) b) c) 

Figuur 11 - Graanpol (a), radiolaria (b), alg & virus (c) 

Figuur 13 - Regelmatige veelvlakken (Platonische lichamen) 

Figuur 12  - Toepassingen afgeknotte icosaëder -  

Voetbal (links) Fullereen-molecuul (midden)  

Dome van architect R. Buckminster Fuller (rechts) 

Figuur 10 - Afgeknotte octaëder, stapeling 

stapeling kan voortbrengen, zodanig dat de kleinst mogelijke 

wandoppervlakte bereikt wordt om een bepaald volume te omsluiten.  

Bekend is dat de bol de meest efficiënte vorm is om een volume 

te omsluiten met een zo klein mogelijk wandoppervlak, maar de 

stapeling van bollen is nooit zo compact dat er geen ruimten tussen de 

bollen ongevuld blijven of dat de bollen niet meer kunnen worden 

verschoven. Er zijn verschillende methoden om bolstapelingen uit te 

voeren (Figuur 9), maar ongeacht de methode, blijft het mogelijk de 

bollen te verschuiven en zal elke bol maximaal met twaalf andere 

bollen in contact staan. 

Het zoeken naar een vorm die zowel een compacte stapeling 

als een zo klein mogelijke wandoppervlakte kan opleveren, is in 1887 

door Lord Kelvin omschreven als het Kelvin-probleem. Volgens deze 

Iers-Schotse natuurkundige is de oplossing van het probleem afgeleid 

van het veelvlak de afgeknotte octaëder (Figuur 10).  

3.2 Veelvlakken 

Veelvlakken zijn driedimensionale figuren bestaande uit 

schakelingen van polygonen die gezamenlijk een ruimte volledig 

omsluiten. De schakeling vindt dus niet langer plaats in het platte vlak, 

maar onder een hoek die ongelijk is aan nul, 180 of een veelvoud van 

180.  

In de natuur komen vele veelvlakken voor in de opbouw van 

organismen waar zij de stabiliteit van het organisme verzorgen. Dit is 

onder andere het geval bij graanpollen, radiolaria, algen en virussen 

(Figuur 11).  

Een aantal dome-constructies van Richard Buckminster Fuller 

is terug te leiden naar schakelingen van vijf- en zeshoeken (afgeknotte 

icosaëder), waardoor de later geproduceerde gelijkvormige Fullereen-

moleculen de naam dragen van deze Amerikaanse architect (Figuur 12). 

Ook hier vervullen de veelvlakken een constructieve functie. 

In deze voorbeelden worden combinaties van verschillende 

polygonen gebruikt om ruimten volledig te omsluiten. Echter, het 

volledig omsluiten van een ruimte door polygonen, zal niet met elke 

willekeurige polygoonkeuze kunnen slagen. Wanneer geen gebruik 

wordt gemaakt van combinaties, maar enkel van eenzelfde polygoon, 

zijn er slechts vijf mogelijkheden om een ruimte volledig te omsluiten. 

Deze vijf zijn de regelmatige veelvlakken tetraëder, hexaëder (kubus),
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Figuur 15 - Halfregelmatige veelvlakken (Archimedische 

lichamen) (Gabriel, 1997) 

Figuur 14 – Kelvincel en -structuur (links) Weaire-Phelan 

cellen en -structuur (rechts) 

octaëder, dodecaëder en icosaëder (Figuur 13). De hoeken tussen 

aangrenzende polygonen zijn aan elkaar gelijk en het lichaam is convex.  

Wanneer deze regelmatige veelvlakken als basis dienen om aan 

onder andere afknotting onderheven te worden, ontstaan er weer 

nieuwe veelvlakken. Deze nieuwe vormen zijn altijd opgebouwd uit 

minimaal twee verschillende polygonen. Veelvlakken waarbij nog 

steeds de hoeken tussen aangrenzende polygonen aan elkaar gelijk zijn 

en de lichamen convex zijn, vallen in de categorie halfregelmatige 

veelvlakken (Figuur 15). De afgeknotte octaëder behoort tot deze 

categorie van halfregelmatige veelvlakken en bestaat uit zes vierkanten 

en acht hexagonen; Veertien vlakken in totaal. 

3.3 Stapelingen met veelvlakken 

Stapeling met willekeurige veelvlakken leidt maar in enkele 

gevallen tot een compacte stapeling. Wanneer een stapeling wordt 

uitgevoerd waarin de eenheden allemaal identiek zijn, zijn de kubus en 

de afgeknotte octaëder voorbeelden voor een compact resultaat.  

Volgens Lord Kelvin is een compacte stapeling met een zo klein 

mogelijke wandoppervlakte te bereiken met een afgeleide van de 

afgeknotte octaëder, een vorm die in totaal veertien vlakken heeft. Dit 

betekent dat iedere afgeknotte octaëder met veertien andere 

afgeknotte octaëders in contact staat; Twee connecties meer dan bij de 

bollen. Volgens Kelvin moet een lichte kromming worden aangebracht 

in de hexagonen van de afgeknotte octaëders en is dit resultaat - de 

Kelvin-structuur - de oplossing voor het Kelvin-probleem.  

Dit zou kunnen betekenen dat een constructie met deze 

eenheden kan zorgen voor een optimale volumebesparing, terwijl de 

inzet van materiaal bijzonder klein is. 

In de omschrijving van het Kelvin-probleem staat echter niet 

dat het om identieke eenheden moet gaan, maar om eenheden van 

gelijk volume. In 1993 ontdekten Denis Weaire en Robert Phelan – met 

behulp van computersoftware – dat een compacte stapeling bestaande 

uit onregelmatige dodecaëders en tetrakaidecaëders mogelijk is en een 

wandoppervlakte oplevert die 0,3% kleiner is dan die van de Kelvin-

structuur. Tot 1993 was de Kelvin-structuur de meest efficiënte 

bekende structuur geweest, maar vanaf 1993 werd deze positie 

overgenomen door de Weaire-Phelan-structuur.  
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Figuur 17 - Weaire-Phelan-structuur 

Figuur 16 – Stapeling van afgeknotte octaëders leidt tot twee 

congruente ruimten 

Figuur 18 - Constructie Beijing National Aquatics Center 

heeft de opbouw van de Weaire-Phelan-schuimstructuur 

In het geval van de afgeknotte octaëder vormt een 

aaneenschakeling in de x-, y- en z-richting een stapeling waarin open 

ruimten voorkomen. De vorm van deze open ruimten is exact de vorm 

van de afgeknotte octaëder. Dit betekent dat wanneer een tweede 

aaneenschakeling met afgeknotte octaëders, de afstand van een halve 

eenheid in x- y- en z-richting wordt verplaatst, de open ruimten van de 

eerste stapeling opvult (Figuur 16).  

Wanneer binnen een stapeling de gemeenschappelijke wanden 

tussen twee veelvlakken worden verwijderd (en gemeenschappelijke 

wanden van veelvlakken tussen de beide stapelingen worden gedeeld) 

ontstaan twee doorlopende identieke ruimten; congruente ruimten. 

Bij de eenheden uit de Weaire-Phelan-structuur is dit niet het 

geval – de eenheden zijn immers niet gelijkvormig -, wat inhoudt dat de 

symmetrie in de Kelvin-structuur van een hogere orde is.  

Vanwege deze eigenschap en vanwege het feit dat de eenheden 

identiek zijn, is de afgeknotte octaëder uit de Kelvin-structuur de basis 

voor het verdere onderzoek. De aanwezigheid van deze symmetrie 

wordt namelijk van groter belang geacht voor een bouwkundige 

toepassing dan het nadeel van de miniem grotere wandoppervlakte.  

 

‘Perfecte symmetrie geeft blijk van evenwicht’  

- Rene Motro (2009) 

3.4 Schuimstructuren 

Schuim bestaat uit een stapeling van gasbellen omsloten door 

een vloeistof of een vaste stof. Deze stapeling van gasbellen is direct 

gerelateerd aan bolstapelingen met een vervormbaar oppervlak. De 

gasbellen zullen vervormen naar veelvlakken. 

Het Kelvin-probleem kan ook omschreven worden als de 

zoektocht naar de optimale schuimstructuur. De Kelvin-structuur en de 

Weaire-Phelan-structuur zijn voorbeelden van schuimstructuren. Zoals 

aangegeven in paragraaf 3.3 Stapelingen met veelvlakken staat in de 

omschrijving van het Kelvin-probleem, dat de stapeling moet bestaan 

uit eenheden van gelijk volume, massa en/of vorm. Dit wordt 

aangeduid met een monodisperse schuim. Aangezien de twee in vorm 

verschillende eenheden uit de Weaire-Phelan-structuur van gelijk 

volume zijn, is de Weaire-Phelan-structuur ondanks deze afwijkende 

vormen toch een monodisperse schuim. Schuimstructuren waarin de
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Figuur 19 - Draadmodel Kelvin-structuur 

Figuur 20 – Spiegelvlakken delen kubus op in 48 identieke 

delen met verschillende oriëntatie 

eenheden niet van gelijk volume, massa of vorm zijn, zijn polydisperse 

schuimen.  

De constructie van het Beijing National Aquatics Center in 

Peking, China (Figuur 18), kan mogelijk de indruk wekken een 

polydisperse schuimstructuur te zijn, maar is gebaseerd op Weaire-

Phelan-schuimstructuur. De randen van de eenheden bestaan uit stalen 

liggers, waardoor een ruimtelijk vakwerk is ontstaan. 

Wanneer alleen de randen van de eenheden uit de Kelvin-

structuur worden behouden ontstaat er een draadmodel zoals 

afgebeeld in Figuur 19. In wit is een enkele afgeknotte octaëder 

herkenbaar gemaakt. 

 

 

 3.5 Kristalstructuren 

De stapeling van veelvlakken houdt verband met de 

aaneenschakeling van eenheden in kristalstructuren. 

In veel vaste stoffen vormen atomen, ionen of moleculen door 

aaneenschakeling regelmatige driedimensionale patronen, die 

aangeduid worden met kristalstructuren. De eenheden in deze 

aaneenschakeling worden in de kristallografie eenheidscellen genoemd.  

De kristalstructuursymmetrie beschrijft met de interne 

symmetrie de symmetrie binnen de eenheidscellen en met de 

translatiesymmetrie de aaneenschakeling van de eenheidscellen. Voor 

beide vormen van symmetrie, is het benodigd te weten binnen welk 

type kristalstelsel de eenheidscel valt. Voor de behandeling van 

translatiesymmetrie wordt verwezen naar bijlage I. 

Kristalstelsels zijn assenstelsels met drie assen en verschillen 

van elkaar wat betreft de hoeken tussen deze assen en de lengte van de 

assen. Er bestaan zeven typen kristalstelsels: het trikliene, het 

monokliene, het orthorombische, het hexagonale, het romboëdrische, 

het tetragonale en het kubische kristalstelsel.  

In dit onderzoek is het kubische kristalstelsel van toepassing, 

waarin de hoeken tussen de assen allemaal 90 graden zijn en de assen 

alle drie even lang zijn. Dit houdt in dat de grenzen van een eenheidscel 

de vorm van een kubus aannemen. Het kubische kristalstelsel is het 

meest symmetrische kristalstelsel en bezit de hoogste orde van interne 

symmetrie.  
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Figuur 21 - Symmetrieas enkele caleidoscopische cel (links) 

Draadmodel - Symmetrieassen van alle 48 caleidoscopische cellen (rechts) 

Figuur 23 – Aanzichten geschakelde draadmodellen 

Figuur 22 – Aanzichten draadmodel 

Interne symmetrie 

In Figuur 20 is weergegeven hoe spiegelvlakken de kubus 

opdelen in 48 identieke cellen. Eén zo een cel is door de Canadese 

meetkundige H.S.M. Coxeter omschreven als caleidoscopische cel, 

waardoor in de behandeling van veelvlakken deze benaming 

gebruikelijk is. In de kristallografie is deze cel bekend als de eerste 

Brillouinzone (naar de Franse natuurkundige L.N. Brillouin). Iedere 

caleidoscopische cel heeft een unieke oriëntatie binnen de eenheidscel. 

Binnen de caleidoscopische cellen is nog één symmetrieas 

aanwezig. Deze symmetrieassen samen, vormen een draadmodel zoals 

weergegeven in Figuur 21. De draden zorgen voor een opdeling in 

twaalf identieke viervlakken.  

 

  Als vervolgens dit draadmodel in een zeepsopoplossing wordt 

ondergedompeld, zullen zeepsopbellen zich vormen tussen deze 

viervlakken. Deze zeepsopbellen zijn minimaaloppervlakken die de 

kleinst mogelijke oppervlakten tussen de draden weergeven. De 

oppervlaktespanning is op elk punt van de zeepsopbellen gelijk. Door 

deze zeepsopmethode te kiezen of door een andere methode van form 

finding toe te passen, wordt op elk punt een gemiddelde kromming van 

nul gerealiseerd; De twee hoofdkrommingen zijn even groot en in 

tegenovergestelde richtingen georiënteerd.  

 Wanneer twee draadmodellen aaneengeschakeld worden en 

ondergedompeld worden in de zeepsopoplossing, ontstaan - naast de 

twee maal twaalf bekende viervlakken - tussen deze twee 

draadmodellen vier nieuwe identieke viervlakken. Ditzelfde geldt 

uiteraard voor wanneer in de andere richtingen geschakeld wordt, 

waardoor in de beschouwing van een enkel draadmodel, aan alle 

uiteinden vier helften van dit viervlak kunnen worden toegevoegd aan 

de beschouwing. 

De vorm die hierdoor ontstaat, is het minimaaloppervlak 

genaamd primitive surface of p-surface, omschreven door de Duitse 

wiskundige Herman Amandus Schwarz.  

De p-surface is geen volledig gesloten cel en daarom geen 

geldige eenheidscel voor in een schuimstructuur. Vanwege het feit dat 

het volledige oppervlak uit minimaaloppervlakken bestaat, betekent 

dat er geen kleinere oppervlakte tussen deze grenzen gekozen kan 

worden dan deze.  

De afgeknotte octaëder past binnen ditzelfde
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Figuur 25 – Skeletplaat zee-egel 

Figuur 26 – P-surface met draadmodel als grenzen voor form finding 

Figuur 27 – Symmetrieassen caleidoscopische cellen delen hexagonen 

van de afgeknotte octaëder op in zes identieke driehoeken 

Figuur 24 – P-surface-structuren 

kubische kristalstelsel en de symmetrieassen van de caleidoscopische 

cellen – het draadmodel - delen de hexagonen van de afgeknotte 

octaëder op in een zestal identieke driehoeken (Figuur 27).  

Uit het feit dat de symmetrieassen zich precies op de 

oppervlakken van de afgeknotte octaëder bevinden, kan geconcludeerd 

worden dat aaneenschakeling van p-surfaces op exact dezelfde manier 

kan geschieden (bijlage I). Doordat de twee hoofdkrommingen in de p-

surface in tegenovergestelde richtingen zijn georiënteerd en even groot 

zijn, ontstaan net als bij stapelingen van afgeknotte octaëders, twee 

congruente ruimten. Dit is onder andere voordelig voor de 

kristalstructuursymmetrie. 

 

Verwacht wordt dat met een constructie van p-surfaces een 

optimale volumebesparing kan worden bereikt, terwijl de inzet van 

materiaal bijzonder klein is. Dit terwijl de minimaaloppervlakken een 

oppervlaktespanning hebben die in elk punt in de constructie in 

evenwicht is, waardoor de gehele constructie gestabiliseerd wordt.  

 

 Geschakelde structuren van p-surface zijn terug te vinden in de 

natuur, waar deze voorkomen in skeletplaten van zee-egels – Cidaris 

Rugosa – en zijn opgebouwd uit calciet (Figuur 25). 
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Figuur 28 – Aaneenschakeling van p-surfaces in x- en y-richting,  

waardoor een vloerplaat ontstaat  

Figuur 29 – Schakeling p-surfaces mogelijk in drie dimensies 

3.6 Concept vloersysteem 

In dit onderzoek is de p-surface de basisvorm die als 

eenheidscel gaat fungeren in een geschakelde structuur, zodat deze een 

vloerconstructie vormt. Door aaneenschakeling van p-surfaces ontstaan 

regelmatige driedimensionale patronen die onder andere vanwege de 

potentiële materiaalbesparing en potentiële constructieve waarde, 

waardevol worden geacht.  

Waar de p-surfaces in zee-egels als massieve gestalte 

voorkomen (Figuur 25), omschrijft de wiskundige beschrijving de 

geometrie als een oppervlak. De p-surfaces zouden massief kunnen 

worden geschakeld of er zou aan het p-surface-oppervlak een bepaalde 

dikte kunnen worden toegewezen, waardoor holle p-surfaces aan 

elkaar worden geschakeld. Hierdoor zijn er twee opties mogelijk, 

waarbij duidelijk is dat de materiaalbesparing bij de holle p-surfaces 

groter is dan bij de massieve p-surfaces. Daarnaast zou de doorgaande 

opening in holle p-surfaces ruimte kunnen bieden aan installaties. 

Doordat doorgaans een zeer groot aantal leidingen in vloeren wordt 

verwerkt, wordt de schakeling van p-surfaces in een uitvoering als 

vloersysteem het meest waardevol geacht. 

De lengte waarover de p-surfaces zullen worden 

aaneengeschakeld, is verschillend per as. Deze is in horizontale zin 

afhankelijk van de te overspannen lengte van de vloer - met uiteraard 

de maximum overspanninglengte als limiet - en de gewenste breedte, 

waar deze in verticale zin afhankelijk is van de buigstijfheid van de 

vloer, hetzij vanuit zichzelf, hetzij via het toepassen van extra 

voorzieningen. Dit is nader omschreven in hoofdstuk 4. 

Bouwtechnische uitwerking. 

3.7 Modelleren p-surface model  

Een digitaal model van de p-surface dient te worden 

gesimuleerd zodat het bijvoorbeeld kan worden ingezet voor het 

berekenen van het materiaalgebruik en als vergelijkingsmateriaal voor 

latere testresultaten. 

Dit model wordt verkregen door in het CAD-programma 

Rhinoceros met behulp van de plug-in Grasshopper (met daarin de 

plug-ins Kangaroo en Geometry Gym) de form finding-techniek 

‘dynamic relaxation’ toe te passen in een open source basismodel.
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Figuur 32 – Kubiek veelvlak M geschakeld in verschillende oriëntaties Figuur 33 – Ontspannen van het kubieke veelvlak M 

Figuur 30 – Kubiek veelvlak genaamd Apenzadel (M) 

Figuur 31 – Stappen in de opbouw van de p-surface in Rhinoceros en Grasshopper. Uiterst rechts is het resultaat na ‘dynamic relaxation’ weergegeven: de p-surface 

Hierin zijn niet de oppervlakken tussen de draden van het draadmodel 

( 3.5 Kristalstructuren) als grenzen gebruikt, maar is de p-surface op 

een andere manier benaderd. Dit is gedaan via de beschouwing van 

‘cubic polyhedra’, hier kubische veelvlakken genoemd.  

Kubische veelvlakken zijn veelvlakken waarvan de randen van 

exact gelijke lengte zijn als de kubus die hem omgeeft. Er zijn drie 

standaard kubische veelvlakken, te weten het apenzadel (M), de 

linkshandige schroef (S) en de rechtshandige schroef (Z).  

In het geval van de p-surface is het apenzadel van toepassing 

(Figuur 30). Namelijk, wanneer dit kubische veelvlak wordt 

ontspannen naar een minimaaloppervlak, ontstaat één achtste deel van 

de p-surface (Figuur 33). Dit betekent dat wanneer het resultaat acht 

maal geschakeld wordt (in verschillende oriëntaties), de volledige p-

surface ontstaat (Figuur 32). 

Deze informatie is als basis gebruikt voor de opbouw en 

simulatie in Rhinoceros en Grasshopper. Enkele tussenstappen in deze 

opbouw zijn weergegeven in Figuur 31. 
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4. Bouwtechnische uitwerking 

Om een schakeling van p-surfaces daadwerkelijk dienst te laten doen als 

vloersysteem, moet deze eerst worden getest op functionaliteit. Deze 

functionaliteit betreft een aantal facetten; Vloeren in gebouwen vervullen 

meerdere functies. In dit hoofdstuk worden deze verschillende functies 

behandeld en wordt vervolgens uitgewerkt hoe de p-surface-vloer deze 

functies kan vervullen.  

4.1 Functies van vloeren 

Constructieve functie 

Vloeren zijn onderdeel van de draagstructuur van een gebouw, 

waarmee zij een dragende functie vervullen. Ze worden onderheven 

aan verschillende belastingsoorten, waartegen voldoende weerstand 

geboden moet worden. De p-surface-vloer moet worden beoordeeld en 

getest op sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

 

Scheidende functie 

Vloeren scheiden ruimten in een gebouw in horizontale zin. Daarnaast 

kan een vloerconstructie de scheiding tussen binnenruimte en 

omgeving betekenen, wanneer het bijvoorbeeld een keldervloer, 

begane grondvloer (zonder kelder) of dak betreft. Voor de p-surface 

vloer moet worden onderzocht hoe deze als scheiding kan fungeren. 

 

Leidingdoorvoer 

Installaties worden veelal in, op of onder vloeren verwerkt, wanneer 

deze een horizontale afstand moeten overbruggen. Bij voorkeur 

worden leidingen in de constructieve zone van de vloer weggewerkt, 

zodat de hoogte beperkt kan worden gehouden. Daarbij is de 

bereikbaarheid van deze installaties in veel gevallen niet mogelijk of 

beperkt. De bereikbaarheid van installaties kan een rol spelen in de 

levensduur van een gebouw, waardoor in de p-surface-vloer deze 

bereikbaarheid van belang is.  

 

 

 

 

 

 

 

Omdat een volledige uitwerking van alle facetten niet haalbaar 

is binnen het tijdsbestek van dit onderzoek, is voor het vaststellen van 

de punten van uitwerking een vergelijkend onderzoek tussen 

leidingvloeren uitgevoerd door de SBR en SEV Realisatie (Figuur 34), 

als basis gebruikt voor de richting van uitwerking van de p-surface-

vloer. Concreet heeft dit, gecombineerd met het projectdoel, geleid tot 

het nader behandelen van onderstaande punten. Daarbij moet gemeld 

worden, dat voor de meeste aspecten, de uitwerking verder onderzoek 

behoeft, waarin de resultaten uit dit onderzoek als basis kunnen gelden. 

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Resultaten en discussie en 

7. Conclusies en aanbevelingen. 

 

Constructieve functie:  

- Overspanningslengte; 

- Massa; 

- Vloerhoogte; 

- Druksterkte. 

Wat betreft de scheidende functie worden nader uitgewerkt: 

- Afwerkingvloer (top- en ondervloer); 

- Brand;  

- Geluid. 

Wat betreft de leidingdoorvoer wordt behandeld: 

- In welke zone deze is ondergebracht;  

- De mate van flexibiliteit en in welke fasen deze van toepassing 

is. 
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Figuur 34 – Vergelijkend onderzoek flexibele leidingvloeren uitgevoerd door SBR en SEV Realisatie 
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4.2 Uitwerking constructieve functie 

In dit onderzoek wordt de druksterkte van een enkele p-

surface onderzocht en wordt de stijfheid van een aaneengeschakelde 

serie geanalyseerd, waarin een bijdrage aan de stabiliteit van een 

gebouw wordt meegenomen. 

 

In de bepaling van de maximale overspanningslengte, is de 

belasting op buiging een zeer belangrijke factor.  

In de p-surfaces zelf, worden belastingen op buiging ontlopen, 

doordat het minimaaloppervlak via zijn geometrie ervoor zorgt dat 

deze volledig in evenwicht is. Zoals in hoofdstuk 3. Theoretische 

achtergrond is aangegeven, bestaat de p-surface uit twaalf gehele 

viervlakken en vierentwintig halve viervlakken, waartussen zich 

minimaaloppervlakken bevinden (Figuur 35). In Figuur 36 is de 

krachtenbeschouwing van een enkel viervlak weergegeven. 

Trekkrachten vinden plaats in de concave hoofdkromming en 

drukkrachten in de convexe hoofdkromming. Door de geometrie van de 

p-surface zijn deze krachten overal even groot en tegenovergesteld 

gericht, waardoor er geen buigende momenten optreden. 

Wanneer p-surfaces geschakeld worden in één of meerdere 

dimensies en overspanningen creëren, zal er sprake zijn van 

doorbuiging, via het eigen gewicht en via externe belastingen. Bovenin 

de constructie zullen drukkrachten optreden en onderin trekkrachten. 

De mate van doorbuiging kan deels worden geanalyseerd door 

de elasticiteitsmodulus en het traagheidsmoment met elkaar te 

vermenigvuldigen. De elasticiteitsmodulus is nog niet bepaald, 

aangezien er geen materiaal bepaald is, maar het traagheidsmoment 

kan worden afgeleid door het nemen van een dwarsdoorsnede over het 

element. De doorsnede dient genomen te worden over de meest 

ongunstige positie (Figuur 42). 

Voor de p-surface betekent dit, dat de doorsnede wordt 

genomen op de positie waar de eenheden aan elkaar geschakeld 

worden. In Figuur 41 is een p-surface-balk als voorbeeld genomen, 

waarin de p-surfaces in één enkele dimensie zijn geschakeld. Het 

resultaat van de doorsnede is vergelijkbaar met een buisprofiel. 

Buisprofielen hebben in vergelijkingen met een massieve staaf 

met dezelfde buigsterkte, een afmeting die ongeveer twee maal zo groot 

is en een materiaalgebruik dat vijf keer zo klein is (Figuur 40). Dit 

laatste is gunstig in het kader van de beoogde materiaalbesparing. 

 

Figuur 36 – Vereenvoudigde weergave van de 

krachten in een enkel viervlak 

D=druk, Z=Trek, Nr=Axiale kracht in de randbalk 

Figuur 35 – P-surface opgedeeld in viervlakken 
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Figuur 42 – Doorbuiging balk op twee steunpunten in het midden het grootst 

bij gelijkmatig verdeelde belasting 

Figuur 41 – Meest ongustige positie dwarsdoorsnede op een p-surface-balk 

Figuur 40 – Doorsnede vergelijkbaar met een buisprofiel 

Figuur 38 – Meest ongustige positie dwarsdoorsnede op een 

p-surface-balk van twee eenheden hoog 

Figuur 39 – Toevoeging van een verticale schakeling 

Figuur 37 –Doorsnede op een p-surface-balk van twee eenheden 

hoog. Het bovenste ‘buisprofiel’ zal op druk belast worden, de 

onderste op trek 
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Figuur 43 – Trekkabels/-stangen in de buitenste rijen van 

de p-surface-vloer zorgen voor schijfwerking 

Figuur 45 – Een trekkabel /-stang in de buitenste rijen van 

de p-surface-vloer zorgen voor schijfwerking 

Met deze kennis kan geconcludeerd worden dat de buigstijfheid in deze 

vorm, niet bijzonder groot zal zijn. Om de kracht van het 

minimaaloppervlak beter te kunnen benutten, zal de buigstijfheid 

moeten worden vergroot. 

Een p-surface-vloer bestaat uit een schakeling in minimaal 

twee dimensies, waardoor niet de balk als uitgangspunt dient te 

worden genomen, maar de schakeling in twee dimensies. De connecties 

in deze tweede dimensie kunnen bijdragen aan het vergroten van de 

buigstijfheid. Mogelijk zou via een aanpassing in oriëntatie daaraan 

kunnen bijdragen (Figuur 44). 

Een andere optie om een grotere buigstijfheid te bereiken, is 

door p-surfaces in een derde dimensie, dus verticaal, te gaan schakelen. 

Waar de constructieve hoogte bij een enkele p-surface nog de halve 

hoogte van de totale eenheidshoogte is, is dat bij een schakeling van 

twee elementen al driekwart. Bovendien, ontstaan er bij het schakelen 

van twee p-surfaces in de hoogte, ook twee ‘buisprofielen’ in de 

dwarsdoorsnede. De bovenste zal volledig op druk belast worden en de 

onderste volledig op trek (Figuur 37). 

Er zijn weinig materialen die zowel druk als trek kunnen 

opnemen. Daardoor moeten er maatregelen getroffen worden om de 

trek in de constructie te kunnen opnemen. Er zijn (in de holle 

uitvoering) geen doorgaande rechte lijnen in enkel de x-, y- of z-richting, 

waardoor wapeningsstaven bij een uitvoering in beton geen 

mogelijkheid zijn. Oplossingen zouden mogelijk wel gevonden kunnen 

worden in het toepassen van vezelversterkingen of ferrocement.  

Een andere mogelijkheid is een extra voorziening aan de 

constructie toe te voegen. Een trekvoorziening bij een materiaal dat 

druk op kan nemen is eenvoudiger te realiseren dan een 

drukvoorziening aan te brengen bij een materiaal dat trek op kan 

nemen. Daarmee wordt bedoeld, dat de omvang en daarmee de impact 

van een trekvoorziening doorgaans kleiner is dan drukvoorziening.  

Om deze reden wordt een oplossing met trekkabels of 

trekstangen geïntroduceerd (Figuur 45 en Figuur 43). De p-surfaces 

worden individueel geproduceerd en uitgevoerd in een materiaal dat 

druk op kan nemen en de kabels zorgen voor afdracht van trekkrachten. 

De p-surfaces worden aan elkaar geschakeld en de kabels worden in de 

buitenste rijen aangebracht. De vloer zal hierdoor als schijf gaan 

werken. Hierdoor zal de vloer kunnen bijdragen aan de stabiliteit van 

het gebouw. 

 

 

 

Figuur 44 – Optie oriëntatieaanpassing  
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Figuur 46 – Productie p-surfaces 

Ten einde de eigenschappen van de p-surfaces en geschakelde 

p-surfaces te kennen, dient een groot aantal testen te worden verricht. 

In dit onderzoek worden enkele p-surface eenheden onderzocht, waar 

in een later stadium geschakelde eenheden dienen te worden 

onderzocht, voordat een definitieve uitspraak gedaan kan worden over 

bijvoorbeeld de overspanningslengte. 

 In dit onderzoek worden de eigenschappen direct 

voortkomend uit de geometrie van een enkele p-surface eenheid, 

onderzocht. Om de resultaten te kunnen vergelijken met andere, 

minder complexe, geometrieën en uiteindelijk met bestaande 

toepassingen, wordt de focus gelegd op het achterhalen van 

verhoudingen - in massa, druksterkte en oppervlakte drukvlakken* - 

tussen de kubusvorm, de massieve p-surface en de holle p-surface.  

Om de verhoudingen te kunnen achterhalen, worden kubussen, 

massieve p-surfaces en holle p-surfaces geproduceerd (Figuur 46). 

Vervolgens worden deze modellen gewogen ten behoeve van het 

bepalen van de verhoudingen in massa, ingemeten voor het bepalen 

van de verhoudingen in drukoppervlakken, en onderheven aan 

drukproeven ten einde de druksterkten vast te kunnen stellen. De 

resultaten worden geanalyseerd en als basis gebruikt om conclusies te 

kunnen trekken over de inzetbaarheid van de p-surface-vorm, onder 

andere via een analyse van posities van bezwijking. Hiermee wordt 

namelijk inzicht verkregen in het bezwijkingsgedrag van de enkele p-

surface. Voor een compleet overzicht van de resultaten, wordt 

verwezen naar bijlage IV, voor de analyse van de testresultaten wordt 

verwezen naar hoofdstuk 6. Resultaten en discussie, en voor conclusies 

wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen. 

 

De uitslagen van de drukproef geven geen volledig inzicht in de 

mogelijkheden van de p-surface-vorm, aangezien wordt verwacht dat 

de constructieve eigenschappen significant verbeteren wanneer de p-

surfaces aaneengeschakeld worden toegepast.  
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* 

Massa 

Het kennen van de massa is van belang voor het vergelijk van 

het materiaalverbruik van de p-surface-vloer ten opzichte van andere 

vloersystemen, om daarna te kunnen concluderen of 

materiaalbesparing wordt bereikt. 

De massa is afhankelijk van het materiaal waarin het 

uitgevoerd wordt en van de schaal waarop de modellen worden 

toegepast, gerelateerd aan de vloerhoogte. Voor de holle p-surface 

komt daar de wanddikte bij. 

Het rekenen met verhoudingen tussen de testmodellen, heeft 

als voordeel dat deze constant blijven bij aanpassing van de 

materiaalkeuze of de vloerhoogte. De wanddikte daarentegen, heeft 

invloed op de verhoudingen. Om deze reden wordt de wanddikte 

vastgesteld op een bepaalde waarde, te weten één tiende van de p-

surface-hoogte.  

Materiaalverbruik wordt aangeduid via massa per volume-

eenheid. Wanneer de volume-eenheden voor de testmodellen gelijk 

worden gehouden, kunnen de onderlinge verhoudingen worden 

afgeleid via de massa. 

Een definitieve materiaalkeuze blijft in dit onderzoek uit, maar 

door de testmodellen in dezelfde lente-, breedte- en hoogtematen uit te 

voeren in een willekeurig materiaal, te wegen en de resultaten 

onderling te vergelijken, kunnen de verhoudingen worden vastgesteld. 

Het materiaal dient voor alle te testmodellen exact hetzelfde te zijn.  

Het vaststellen van verhoudingen kan ook middels het 

berekenen van de inhoud van de geometrieën. Er wordt een 

willekeurige schaalgrootte gekozen, waarna het volume van de 

testmodellen wordt berekend. Voor de kubus is dit een eenvoudige 

berekening, voor de p-surface kan het volume digitaal worden 

berekend via het theoretisch model. 

Ten einde een vergelijk te kunnen doen met andere 

vloersystemen dient de materiaalkeuze alsnog bepaald te zijn. 

De verhoudingen in massa zijn opgenomen in bijlage IV. 

 

  

 

 

 

 
 

Druksterkte 

 De holle p-surface wordt als meest optimale vorm voor 

toepassing in het vloersysteem beschouwd en kan, via het uitvoeren 

van druktesten, op druksterkte vergeleken worden met de massieve 

variant en met de kubussen. Het effect van de uitholling wordt hiermee 

duidelijk. 

Omdat het materiaal een variabele blijft in het onderzoek, is er 

geen speciale aandacht uitgegaan naar het toepassen van een bepaalde 

minimale kwaliteit van het materiaal van de testmodellen. Er geldt dat 

het materiaal in staat moet zijn drukkrachten op te nemen en dat het 

materiaal voor alle te testen onderdelen exact hetzelfde is. Hierdoor zal 

de gemeten maximale druksterkte niet per definitie representatief zijn 

voor alledaags gangbare druksterkten.  

Er is gekozen beton in zetten voor deze testen, vanwege de 

mogelijkheid de gewenste vormen te gieten en vanwege zijn gangbare 

toepassing in schaalconstructies. Het beton is zonder enige toevoeging 

(van bijvoorbeeld vezels of wapening) toegepast in de testmodellen. 

De verhoudingen in druksterkte zijn opgenomen in bijlage IV. 

 

Oppervlakte drukvlakken  

Het kennen van de oppervlakten van de drukvlakken is van 

belang, omdat de druksterkte wordt gemeten via kracht per 

oppervlakte. De lengte, breedte en hoogtematen van de testmodellen 

zijn hetzelfde, waardoor de oppervlakten van de drukvlakken bij de p-

surface kleiner zijn dan bij de kubus. Voor de holle variant, geldt dat 

deze op zijn beurt weer kleiner is dan de massieve variant. De 

verhoudingen in de oppervlakten van de drukvlakken zijn opgenomen 

in bijlage IV. 
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B 

4.3 Uitwerking scheidingsfunctie 

In de uitwerking van dit onderzoek, zorgt de p-surface-vloer 

voor scheiding van de binnenruimte. Dit kan zowel een scheiding van 

ruimte binnen één woning, kantoor, etc. zijn, als een scheiding tussen 

woningen, kantoren, etc. zijn (Figuur 47).  

 

Er moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: 

- Beloopbaarheid 

- Brandwerendheid 

- Geluidsisolatie 

- Bereikbaarheid van installaties (zie 4.4 Uitwerking leidingdoorvoer) 

 

Via het toepassen van een top- en ondervloer worden deze aspecten 

geïntegreerd verwerkt.  

Het startpunt voor het ontwerp van deze top- en ondervloer, is 

de constructieve vloer zoals afgebeeld in Figuur 48; De openingen van 

de p-surfaces vormen een regelmatig rooster.  

Bij het toepassen van een topvloer werkt de zwaartekracht in 

het voordeel. Bij de ondervloer is dit niet het geval, waardoor deze zal 

moeten worden opgehangen. Voor de topvloer geldt dat deze 

beloopbaar dient te zijn. 

De materiaalkeuze van de top- en ondervloer dient te worden 

afgestemd op de eisen die worden opgelegd (Bouwbesluit) wat betreft 

akoestiek en brandwerendheid.  

Om bereikbaarheid van installaties te kunnen realiseren, dient 

de top- en/of ondervloer minimaal afneembaar te zijn op de posities 

waar de installaties zich bevinden. Het rooster, voortkomend uit het 

constructieve deel van de p-surface-vloer, kan worden aangehouden 

voor een opdeling van de top- en/of ondervloer, zodat individuele 

delen uitneembaar worden. Een eenvoudig uitneembare top- en 

ondervloer, hebben als nadeel dat het woning- of kantoorscheiding 

bemoeilijkt. Eén van de twee zal in dat geval een permanent karakter 

moeten hebben.  

 

Een conceptontwerp voor een uitneembare top- en ondervloer 

is weergeven in Figuur 49 en Figuur 50. 

 

Figuur 47 – Ruimtescheiding verdiepingsvloeren 

Figuur 48 – Bovenaanzicht constructieve vloer 
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Figuur 49 – Topvloer: Doppen worden geplaatst ter akoestische onderbrekening, waarop topplaten worden gelegd. 
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Figuur 50 – Ondervloer – Zelfklemmende doppen worden geplaatst ter akoestische onderbreking, waaraan onderplaten worden gehangen 
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4.4 Uitwerking leidingdoorvoer 

Voor een functioneel gebruik van een gebouw, moet het 

gebouw voldoen aan de eisen van de gebruiker. Deze eisen zijn in de 

meeste gevallen niet over de gehele technische levensduur van een 

gebouw gelijk, maar veranderen in de loop der tijd. Hierdoor is het 

mogelijk dat een gebouw bij veranderde eisen, niet langer voldoet aan 

de eisen van de gebruiker. De gebruiker zal hiertoe besluiten 

aanpassingen aan het gebouw uit te voeren of, bijvoorbeeld wanneer 

aanpassingen niet mogelijk zijn, voor een ander gebouw te kiezen. 

Wanneer de gebruiker vertrekt, kan het gebouw mogelijk daarna 

voldoen aan de eisen van een andere gebruiker, maar wanneer dit niet 

het geval is en aanpassingen geen optie zijn, zal het gebouw worden 

gesloopt. Hiermee is de afwezigheid van flexibiliteit maatgevend voor 

de levensduur van een gebouw. 

Wanneer indelingsvrijheid van installaties mogelijk wordt 

gemaakt, zal dit de gebruiker in staat stellen het gebouw aan te passen 

naar zijn eisen, waardoor de functionele levensduur van het gebouw 

kan worden verlengd. Hiermee wordt de sloop van het gebouw 

uitgesteld en komt het materiaal waaruit het gebouw bestaat, op een 

later moment vrij als sloopmateriaal. Hiermee wordt indirect op 

materiaal en energie bespaard. 

Daarnaast is de kwaliteit van het sloopmateriaal van belang, 

omdat hergebruik van producten voorkomt dat er afval ontstaat. 

Wanneer producten niet kunnen worden hergebruikt, zou het materiaal 

kunnen worden hergebruikt. Om materiaal te kunnen hergebruiken 

dient scheiding van materialen mogelijk te zijn.  

In de p-surface-vloer kunnen casco en installaties gescheiden 

worden uitgevoerd.  

In Figuur 51 en Figuur 52 wordt weergegeven, dat zowel de 

ruimten buiten de p-surfaces als de ruimten binnen de p-surfaces 

kunnen worden gebruikt voor installaties. De binnenruimte biedt 

daarvoor meer ruimte dan de buitenruimte (Figuur 53). Leidingen met 

kleinere doorsneden kunnen in de buitenruimte worden aangebracht 

en leidingen met grotere doorsneden kunnen in de binnenruimten 

worden aangebracht; Hierbij wordt voor de buitenruimte gedoeld op 

kabels en leidingen wat betreft gas, water, elektra en verwarming en 

voor de binnenruimte op vuilwaterafvoer en luchtbehandeling. 

Figuur 51 – Gebruik van de ruimten buiten de p-surfaces 

Figuur 52 – Gebruik van de ruimten binnen de p-surfaces 

Figuur 53 – P-surface verhoudingen 
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  In de behandeling van flexibele leidingvloeren worden 

verschillende modellen onderscheiden, te weten het gootmodel, het 

holle vloermodel, het capaciteitsmodel, het inbouw- en het 

opbouwmodel. In de eerste drie modellen bevinden de installaties zich 

in de constructieve zone (Figuur 55 t/m Figuur 54).  

De p-surface-vloer zou beoordeeld kunnen worden als een 

combinatie van het gootmodel en het holle vloermodel, waar de 

ruimten buiten de p-surfaces vergelijkbaar zijn met de goten uit het 

gootmodel, en de ruimten binnen de p-surfaces met holle ruimten uit 

het holle vloermodel. 

De mogelijkheden wat betreft het aanbrengen en het in een 

later stadium kunnen aanpassen van installaties in de p-surface-vloer, 

dient te worden onderzocht; Dit vanwege de invloed op de functionele 

levensduur van een gebouw.  

De mogelijkheid om de buitenruimten van de p-surfaces te 

gebruiken, is door het toepassen van een afneembare top- en 

ondervloer aanwezig. Het gebruik van de binnenruimte is 

gecompliceerder. 

De hoogte van de p-surfaces is maatgevend voor de 

mogelijkheid om leidingen in de binnenruimte te kunnen aanbrengen of 

aanpassen. Ten eerste, omdat de doorsnede van de leidingen moet 

passen binnen de openingen van de p-surface. Ten tweede, zullen 

leidingen bij het inbrengen vanaf de bovenkant een bocht moeten 

maken die een bepaalde flexibiliteit van het materiaal verlangt. Hoe 

groter de p-surfaces zijn, hoe kleiner deze bocht is en dus hoe kleiner 

de geëiste flexibiliteit van het materiaal behoeft te zijn. Wanneer geen 

flexibiliteit in het materiaal van de leidingen aanwezig is, zal opdeling 

van de leidingen oplossing kunnen bieden. Deze mogelijkheden dienen 

nader te worden onderzocht in een vervolgonderzoek. 

Vanaf de zijkant kunnen leidingen eenvoudig worden 

ingebracht in de ruimte binnenin de p-surface en zullen bovenstaande 

moeilijkheden worden ontlopen. Hiervoor dient deze ruimte aan de 

zijkant wel beschikbaar te zijn; Dit zal moeten plaatsvinden nadat het 

casco is uitgevoerd en voordat de schil van het gebouw wordt 

aangebracht. Hierbij zou een overdaad aan leidingen kunnen worden 

aangebracht – zoals bij het capaciteitsmodel -, zodat er ter plaatse van 

alle openingen aansluitmogelijkheden aanwezig zijn, waarmee 

gebruiksflexibiliteit alsnog kan worden bereikt. 

Figuur 55 - Gootmodel 

Figuur 56 – Holle vloermodel 

Figuur 54 - Capaciteitsmodel 
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 Figuur 57 – Vuilwaterafvoer via binnenruimte p-surface-vloer 
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5. Experimenteel onderzoek 

Voor het bepalen van een geschikte productiemethode voor de productie 

van een p-surface, spelen een aantal factoren een belangrijke rol. Deze 

factoren worden in dit hoofdstuk opgesomd, waarna de effecten van deze 

factoren op de keuze voor een productiemethode, worden besproken. 

Daarna worden de gekozen productiemethoden besproken, en wordt 

testopzetten gepresenteerd. 

5.1 Vaststelling criteria productiemethode 

De factoren vorm, materiaal en maakproces zijn dermate aan 

elkaar gerelateerd, dat het individueel behandelen van één van deze 

drie factoren moeilijk gaat (Figuur 59). De drie factoren brengen - 

individueel dan wel gecombineerd - een aantal beperkingen of 

voorwaarden met zich mee aangaande de keuze voor een 

productiemethode; 

- Het materiaal waarin de vloer zal worden uitgevoerd, moet 

drukkrachten kunnen opnemen; 

- Het materiaal moet (ver)vormbaar zijn in de ‘primitive 

surface’-vorm; 

- De vorm van de ‘primitive surface’ bestaat uit dubbele 

krommingen in verschillende richtingen waardoor de te kiezen 

productiemethode geschikt moet zijn voor het produceren van 

anticlastische oppervlakken; 

- Eventuele mallen die ingezet kunnen worden om het materiaal 

in de juiste vorm te krijgen, mogen niet zorgen voor insluiting 

van de mal in of om de p-surface-vorm. 

 

Behalve de fysieke mogelijkheid om een p-surface te kunnen 

produceren, is het van belang rekening te houden met de gevolgen van 

de keuzes op bijvoorbeeld de milieubelasting, de arbeidsintensiviteit 

van de productiewijze, de kosten en het effect op de bouwtijd.  

Het hoofddoel van dit onderzoek is de milieubelasting 

veroorzaakt door de bouwsector, te beperken door lichter te bouwen 

via het realiseren van materiaalbesparing in de vloerconstructie. Het 

totale materiaalgebruik omvat ook het materiaal dat gebruikt wordt 

voor de productie. De wijze van productie zal daarom bij voorkeur in de  

Figuur 59 - Drie-eenheid vorm, materiaal en maakproces 

Figuur 58 - Criteria als basis voor keuze productiemethode 
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zelfde lijn der gedachten liggen. Tengevolge zal in de keuze voor een  
geschikte productiemethode rekening gehouden worden met:  

- Zo min mogelijk verspilling van materiaal  

- Het mogelijk hergebruiken van een mal 

- Zo min en zo licht mogelijk transport  

5.2 Keuze productiemethode 

Het doel een minimale verspilling van materiaal te bereiken, kan 

bewerkstelligd worden door in plaats van materiaal weg te halen daar 

waar het niet benodigd is (Figuur 60), te kiezen voor de meer efficiënte 

methode door enkel materiaal aan te brengen op de posities waar het 

wel benodigd is, zoals ook bij schaalconstructies het geval is.  

Materiaal aanbrengen op posities waar het benodigd is, kan via 

meerdere methoden worden gedaan, waarvan gieten een veelgebruikt 

voorbeeld is. Wanneer gekozen wordt voor de gietmethode, zal een mal 

benodigd zijn om het materiaal op de gewenste positie te krijgen en te 

behouden tijdens het uithardingproces. Het materiaalgebruik van deze 

mal zal moeten worden meegerekend in het totale materiaalgebruik. 

Om het totale materiaalgebruik zo minimaal mogelijk te houden, geniet 

het de voorkeur ook het materiaalgebruik benodigd voor de mal, zo 

laag mogelijk te houden. Bovendien zal het herbruikbaar uitvoeren van 

een mal ervoor zorgen dat de investering in materiaal voor de mal een 

‘eenmalige’ investering is of in ieder geval niet voor iedere eenheid 

opnieuw benodigd is, maar kan worden afgeschreven over een aantal p-

surfaces. 
Daarnaast vereist de p-surface-vorm dat zijn mal opdeelbaar is, 

aangezien de vorm volledig wordt ingesloten. Een opdeling in twee 

delen is voldoende om een enkele p-surface te lossen (Figuur ) en zal 

ook toegepast kunnen worden bij schakelingen in maximaal twee 

dimensies (Figuur 62). Het lossen van p-surfaces wordt ingewikkelder 

wanneer een schakeling in een derde dimensie wordt toegevoegd, 

omdat dan het aantal insluitingen toeneemt. Een mal die niet 

opdeelbaar is, zal moeten worden afgebroken om de p-surface(s) te 

kunnen lossen; In dat geval is dezelfde situatie ontstaan als is afgebeeld 

in Figuur 60 en dit zal onder alle omstandigheden geprobeerd worden 

te voorkomen. 

De bovengenoemde voorbeelden van lossing gelden voor de 

productie van een massieve p-surface. De productie van een holle p-

surface behoeft naast de buitenmal ook een binnenmal. Een vaste mal

Figuur 60 - Verspilling van materiaal 

Figuur 62 - Voorbeeld lossen van een mal bij een geschakelde constructie 

Figuur 61 - Voorbeeld opdeelbare herbruikbare vormvaste mal 
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Figuur 64 - Eenvoudig te verwijderen binnenmal 

Figuur 63 - Insluiting mal rondom de p-surface ter plaatse van  

de volle cirkels middenin. Lossing is op deze manier niet mogelijk 

Figuur 65 - Overzicht uitvoeringsopties 

zal volledig ingesloten zitten binnen de p-surface-vorm. Het 

verwijderen van een binnenmal zal moeten geschieden via de ronde 

openingen van de p-surface. Een tweevoudige opdeling van een 

vormvaste mal volstaat in dit geval dus niet langer om de mal te kunnen 

lossen. Het aantal opdelingen van de binnenmal zal dermate groot 

moeten zijn dat de afmeting van de opgedeelde stukken - in minimaal 

één richting - kleiner is dan de ronde openingen van de p-surface; 

Hierdoor zal de binnenmal kunnen worden verwijderd. 

Een andere mogelijkheid is te kiezen voor vervormbare mallen, 

zodat er geen opdeling benodigd is, maar de binnenmal vervormbaar is 

naar een afmeting die kleiner is dan de ronde openingen van de p-

surface. Daarnaast is het een groot voordeel dat de hoeveelheid in te 

zetten materiaal erg klein is en het een laag gewicht heeft. Een 

schakeling in één enkele dimensie kan uitgevoerd worden op dezelfde 

wijze (Figuur 64Figuur ). Bij schakelingen in meerdere dimensies zal het 

aantal insluitingen toenemen en wordt de lossing complexer (Figuur 

63).  

Er zal een keuze gemaakt moeten worden in of de p-surfaces 

individueel worden geproduceerd (en dus dat schakelingen achteraf 

plaatsvinden) of dat volledige schakelingen in één, twee of drie 

dimensies in één gang worden geproduceerd. Bij de keuze voor 

schakelingen in één gang kan de complexiteit van de lossing toenemen 

door het grotere aantal insluitingen, maar wordt voorkomen dat 

schakeling van p-surfaces achteraf moet plaatsvinden.  

Gerelateerd aan het vraagstuk over individuele of geschakelde 

productie is de keuze voor de locatie van de productie van de p-

surfaces en de keuze voor de locatie van het aaneenschakelen. Het 

produceren en het aaneenschakelen kunnen zowel geprefabriceerd 

uitgevoerd worden als op de bouwplaats zelf plaatsvinden. Ook bestaat 

de mogelijkheid de p-surfaces te prefabriceren en de aaneenschakeling 

op de bouwplaats te laten plaatsvinden. Hierdoor is het aantal opties 

opnieuw vergroot; Een overzicht van de opties is gegeven in de tabel in 

Figuur 65 .  

De optie individuele p-surfaces te produceren op de 

bouwplaats zelf en daarna te schakelen (optie 3) is een vrij irreële optie, 

aangezien dit een grote nadelige invloed zal hebben op de bouwtijd. De 

andere opties zullen aan een serieuze overweging moeten worden 

onderworpen. 
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Figuur 66 - Transport geprefabriceerde p-surfaces omvangrijker 

Geprefabriceerde onderdelen nemen meer volume in beslag 

dan het materiaal doet wanneer het zich nog niet in zijn eindpositie 

bevindt (in bijvoorbeeld nog vloeibare staat). Wanneer de elementen 

geprefabriceerd worden, zal het transport van het materiaal daardoor 

meer omvang hebben dan wanneer de elementen op de bouwplaats zelf 

geproduceerd worden (Figuur 66). Een voordeel van de prefabricage is 

dat er geen mal getransporteerd hoeft te worden en dat doorgaans het 

afvalrisico kleiner is.  

Een flexibele mal neemt doorgaans nauwelijks volume en 

gewicht in, waardoor het nadeel van het transporteren van een mal 

wegvalt. Hierdoor worden de flexibele mal-methoden opnieuw 

interessant voor verder onderzoek.  

De geometrie van de p-surface is zodanig dat op elk punt van 

het model de kromming in de ene hoofdrichting convex is en in de 

andere tegenovergestelde hoofdrichting concaaf. Vanwege deze 

eigenschap is de p-surface-vorm geschikt om als membraanconstructie 

te realiseren en kan het getest worden op geschiktheid als mal voor de 

productie van een p-surface-model. 

Vanwege de voordelen van flexibele mal-methoden voor de 

productie van p-surfaces, ligt in dit onderzoek de eerste focus op het 

testen van deze methoden.  

Zoals eerder omschreven in hoofdstuk 2.1 Methodiek, verlopen 

testen volgens vooropgezette testcyclus waarin als eerste de testopzet 

wordt bepaald, daarna de uitvoering plaatsvindt, vervolgens de 

evaluatie geschiedt en als laatste conclusies worden getrokken over het 

resultaat en of een nieuw testcyclus wordt opgestart (Figuur 67). 

De testopzet is gegeven in dit hoofdstuk, de uitvoering is in de 

bijlagen II en III opgenomen en de evaluatie en tussentijdse conclusies 

zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Resultaten en discussie. 

5.3 Flexibele mal-methoden 

Met de term flexibele mal-methoden wordt in dit onderzoek gedoeld op 

textiele mal-methoden en opblaasbare mal-methoden. Deze mallen 

kunnen, respectievelijk via een secundaire constructie en via luchtdruk, 

een malpositie met minimaaloppervlak innemen, waarna het materiaal 

bijvoorbeeld vloeibaar kan worden aangebracht in zijn eindpositie. 

Wanneer het materiaal een voldoende vaste staat heeft Figuur 67 - Testcyclus 
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Figuur 68 - Enkele voorbeelden van flexibele mal-methoden  

Links : Uitvoering kolom door Mark West (2007), Boven : Uitvoering balken door 

Mark West (2006), Onder : Uitvoering speelobject door Arno Pronk (2007) 

Figuur 69 – Voorstelling opgespannen textiel in een secundaire 

constructie 

 aangenomen, kan de spanning van de mal gehaald worden en 

verwijderd worden. 

Membranen worden reeds ingezet als mal voor het 

construeren van bouwelementen, waarvan in Figuur 68 een aantal 

voorbeelden is weergegeven. De techniek wordt sinds begin jaren 

negentig van de vorige eeuw onderzocht op mogelijkheden voor 

bouwkundige toepassingen, waarvoor in Canada een 

onderzoekcentrum is gevestigd (CAST) en internationaal een 

multidisciplinaire groep is opgericht (ISOFF) waar technologie, 

kennisen innovatie worden gedeeld. Volgens deze laatste zijn de 

voordelen van flexibele mal-methoden: de materiaalreductie, de 

kostenbesparing, de verbeterde betonkwaliteit, de waterdichtheid en 

de uitstraling, waarvan in dit onderzoek de eerste van het grootste 

belang wordt geacht. 

Testen textiele mal-methode 

Testopzet: Vaststellen variabelen 

Het testen van de textiele mal-methode wordt gestart met de productie 

van een enkele p-surface. De intentie is, dit in een later stadium uit te 

breiden naar een geschakelde serie. Als eerste wordt getest of de vorm 

van een enkele p-surface met deze methode geproduceerd kan worden 

en worden er eventuele knelpunten vastgesteld. 

Deze testen worden gedaan door een textiel op te spannen in 

een secundaire constructie, aangezien de textiel enkel trekkrachten kan 

opnemen. Hiervan is een voorstelling gegeven in Figuur 69. De textiel 

scheidt de ruimte in de kubus in twee afzonderlijke ruimten. Eén van 

deze ruimten zal met modelgips worden gevuld. Het uitgeharde 

resultaat kan vervolgens worden onderworpen aan een vormanalyse (6. 

Resultaten en discussie).  

Wanneer gekozen wordt om de binnenruimte – de p-surface 

ruimte – permanent te vullen, zal de textiel zich volledig rondom het 

uitgeharde gips bevinden en zal de textiel niet in zijn geheel verwijderd 

kunnen worden. Wanneer de buitenruimte wordt gevuld – de 

contraruimte -, zal de textiel wel volledig intact kunnen worden 

verwijderd via de binnenruimte. Om deze reden zal de contraruimte in 

de kubus gevuld worden. 

Indien het resultaat naar wens is en minimaaloppervlakken 

zijn geproduceerd, zal het gipsmodel kunnen fungeren als mal voor het
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Figuur 70 – Drie opdelingen verbonden (links) Alle 48 delen  

gecombineerd tot de textiele mal voor de p-surface (rechts) 

produceren van een testmodel voor een drukproef (voor het 

verzamelen van bouwtechnische gegevens). Om deze reden wordt het 

gietproces in twee delen opgedeeld. Twee individuele gipsdelen 

kunnen een p-surface lossen, zoals eerder omschreven is en afgebeeld 

is in Figuur 61. Het gips wordt daarom gegoten in de contraruimte tot 

de halve hoogte is bereikt. Na uitharding wordt een tweede stort 

uitgevoerd, terwijl een tussenlaag van zeep ervoor zorgt dat de twee 

delen niet hechten. 

 

Ontwerp snijpatronen 

De p-surface-vorm dient in textiel te worden uitgevoerd en 

snijpatronen moeten worden ontworpen. Dit zal nauwkeurig moeten 

geschieden, aangezien oneffenheden in de textiel kunnen leiden tot 

afwijkingen van het minimaaloppervlak. Om deze reden en om de 

complexiteit van de uitvoering zo laag mogelijk te houden, is gebruik 

gemaakt van de interne symmetrie van de p-surface ( 3.5 

Kristalstructuren), zodat identieke snijpatronen kunnen worden 

gemaakt en aan elkaar verbonden kunnen worden tot het ontstaan van 

de p-surface. Het resultaat hiervan is weergegeven in Figuur 70. Ter 

plaatse van de zes uiteinden wordt rekening gehouden met het 

mogelijk maken van het opspannen in de secundaire constructie. Voor 

een uitgebreide beschrijving van de totstandkoming van de 

snijpatronen, wordt verwezen naar bijlage I.  

 

Secundaire constructie en opspannen textiel 

Wanneer de zes uiteinden van de textiel gelijkmatig worden 

opgespannen, zal de textiel de vorm van de p-surface aannemen, mits 

de verbindingen exact uitgevoerd zijn en afwijkingen in het ontwerp 

van de snijpatronen verwaarloosd kunnen worden (zie bijlage I).  

Om dit te kunnen bereiken is een secundaire constructie in 

kubusvorm gemaakt, waarin - ter plaatse en ter grootte van de 

uiteinden van de p-surface – ronde openingen zijn aangebracht. In de 

uiteinden van de textiel worden ronde schijven aangebracht, zodat de 

schijven met daaromheen de textiel, kunnen worden gepositioneerd in 

de ronde openingen van de kubus. De schijven hebben de functie de 

textiel zijn positiegerelateerde cirkelvorm te laten behouden. 

 Het ontwerp van de snijpatronen is zodanig, dat ter plaatse 

van de zes uiteinden (net buiten de ronde schijven), vier delen textiel 

aanwezig zijn ten behoeve van de opspanning. Deze vier delen zullen

Figuur 71 – Voorbeeld klemmethode 

Figuur 72 – Toegepaste klemmethode 
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individueel worden opgespannen, waarbij wordt getracht dit zo 

gelijkmatig mogelijk te doen. Zij worden op de kubusvlakken 

opgespannen, voor zover mogelijk loodrecht op de raaklijn van de 

cirkelvormige opening.  

De textiel wordt opgespannen door de klemmethode uit Figuur 

71 toe te passen en is afgebeeld in Figuur 72. De uiteinden van de vier 

stukken per kubusopening, worden omgeslagen en vastgenaaid, 

waarbij een opening wordt behouden waardoorheen een staaf of pin 

kan worden aangebracht. De staaf of pin wordt vervolgens vastgeklemd 

tussen twee schijven, waarvan in één van beiden een gleuf is 

aangebracht waarin de pin wegvalt. Na bevestiging van de twee 

schijven is de textiel aan deze zijde bevestigd. Dit wordt herhaald voor 

de andere zijden. Op deze manier staat de textiel op spanning. 

 

De bovenstaande variabelen zijn voor alle testen binnen de 

textiele mal-fase van toepassing. Dat geldt in principe voor alle 

variabelen op één na. Er is één variabele waarvan de invloed getest is 

vanwege een verwachte verbetering in het resultaat en om die reden 

varieert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van de variabelen is gegeven in de tabel in 

Figuur 73. Daarin is op te maken dat gevarieerd is met de vulling van de 

binnenruimte. Dit houdt in dat er getest is of tegendruk kan bijdragen 

aan optimale vorming. Dit is getest met zand voor tegendruk via het 

inzetten van massa en met modder voor een gelijkmatige 

hydrostatische druk.  

Daarnaast kan in de tabel worden opgemerkt dat de variabelen 

van test 1a en test 1d exact hetzelfde zijn en er dus twee exact dezelfde 

testen zijn uitgevoerd. Dit heeft als reden de membraanspanning te 

kunnen testen. Door meervoudig gebruik van de textiele mal, zou 

permanente vervorming kunnen optreden. Door de resultaten van twee 

dezelfde testen (aan het begin en einde van een reeks) te vergelijken 

kan worden geconcludeerd of dit het geval is. 

 

Voor fotoreportages van de uitvoering en voor overzichten van 

de volledige processen per test wordt verwezen naar bijlage II, voor de 

analyse van de resultaten en tussentijdse conclusies, wordt verwezen 

naar hoofdstuk 6. Resultaten en discussie. 

Figuur 73 – Tabeloverzicht variabelen textiele mal-methode 
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Testen opblaasbare mal-methode 

Na testen uitgevoerd te hebben zonder tegendruk, met 

tegendruk via zand en modder, zou lucht mogelijk kunnen worden 

ingezet als middel om tegendruk te leveren via de p-surface ruimte. 
Bij opblaasbare constructies kunnen de belastingen worden 

afgedragen via de luchtdruk binnenin, terwijl de stabiliteit wordt 

verzorgd door de spanningen in het membraan. Deze spanningen 

ontstaan automatisch doordat via luchtinblazing het membraan tot aan 

zijn limiet naar buiten wordt geduwd.  

Door gelijke drukverdeling in een opgeblazen constructie, zullen de 

krommingen in de twee hoofdrichtingen altijd in dezelfde richting zijn 

georiënteerd, en daarmee is de constructie synclastisch van vorm. Om 

deze reden ligt de focus in deze test niet op het exact benaderen van het 

theoretisch model, maar op het testen van de proefopzet. Er wordt 

getest of een gelijke drukverdeling bereikt kan worden en of de 

ingeblazen lucht als drager voldoende sterk is. 

De opblaasbare mal wordt op zijn plek gehouden en omsloten, 

door opnieuw een secundaire constructie toe te passen. 

  

Testopzet: Vaststellen variabelen 

In deze test de nadruk ligt op het veranderen van de vulling 

van de binnenruimte – de tegendruk -, maar moeten ook andere 

variabelen worden veranderd.  

De textiele mal is namelijk niet geschikt om op te blazen, omdat 

deze bijvoorbeeld niet luchtdicht is. Daardoor zal een ander materiaal 

gebruikt worden en een nieuwe mal gemaakt worden. Daarvoor is het 

gewenst dezelfde snijpatronen te gebruiken als bij de textiele mallen. 

De vorm van de snijpatronen is echter niet geschikt gebleken om het 

nieuwe materiaal zo te verbinden dat deze enige belasting kan dragen; 

Er zijn meerdere verbindingmethoden getest (bijlage I). Het gevolg is 

dat er nieuwe snijpatronen moeten worden ontworpen, waaraan 

wederom de interne symmetrie aan de basis staat (bijlage I).  

 Vanwege de aanpassingen aan meer dan één variabele kan bij 

een optredend verschil tussen de resultaten van deze test en de 

resultaten van de flexibele mallen, geen variabele direct 

verantwoordelijk worden gesteld voor dit verschil. Vanwege het 

wegvallen van deze controle, is ook de kubusmaat aangepast voor een 

besparing van materiaal en voor een handzamere behandeling. 

Figuur 74 – Tabeloverzicht variabelen opblaasbare mal-methode 

Figuur 75 – Storting in twee fasen, einde fase 1 
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Voor een fotoreportage van de uitvoering en voor het overzicht 

van het volledige proces wordt verwezen naar bijlage II, voor de 

analyse van de resultaten en tussentijdse conclusies wordt verwezen 

naar hoofdstuk 6. Resultaten en discussie. 

 

Testen combinatie textiele en opblaasbare mal-

methode 

 

Mogelijk kunnen de voordelen van textiele mallen en 

opblaasbare mallen worden gecombineerd. Dit is getest in een test 

waarin zowel een textiele mal als een opblaasbare mal gebruikt zijn. De 

textiel zorgt door de voorspanning voor de juiste vorm, terwijl de 

luchtdruk zorgt voor een gelijkmatige krachtenafdracht. 

 

Testopzet: Vaststellen variabelen  

Stapsgewijze aanpassing van de variabelen lijkt niet succesvol 

te zijn, waarin succesvol kan worden omschreven als het produceren 

van een toereikend resultaat binnen het gestelde tijdsbestek. Daarom 

worden mogelijke oplossingen voor meerdere inconsistenties 

gelijktijdig geprobeerd te integreren in de nieuwe testopzet. Bij een 

aanzienlijk verbeterd resultaat kan alsnog worden geprobeerd (een) 

verantwoordelijke variabele(n) aan te wijzen door nieuwe testen uit te 

voeren, en bij geen verbetering in het resultaat kan worden overwogen 

af te zien van het uitvoeren van nieuwe testen volgens dezelfde 

methode. 

 In deze test wordt een nieuwe textiele mal gebruikt, om niet 

opnieuw met mogelijke afwijkingen in de oude te werken. Hierin wordt 

een aanpassing opgenomen zoals afgebeeld in Figuur 77. Hiermee 

wordt verwacht dat het op spanning zetten van de textiel meer 

gelijkmatig kan worden uitgevoerd.  

 

De redenen voor bovenstaande aanpassingen is uitgebreider 

omschreven hoofdstuk 6. Resultaten en discussie. Daarin is ook de 

analyse van deze test beschreven. Voor een fotoreportage van de 

uitvoering en voor het overzicht van het volledige proces wordt 

verwezen naar bijlage II.  
Figuur 77 - Aanpassing voor het gelijkmatig spannen van de textiel 

Figuur 76 – Tabeloverzicht variabelen combinatie methoden 1en 2 
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5.4 Vormvaste mal-methoden 

Rapid prototyping 

Zoals eerder omschreven in hoofdstuk 2.1 Methodiek, is het 

doel van het experimentele onderzoek tweeledig. Enerzijds wordt 

getracht een geschikte methode te vinden voor de productie van de p-

surfaces, anderzijds is de inzet daadwerkelijk p-surfaces te produceren, 

zodat deze als proefstukken kunnen dienen om bouwtechnische 

gegevens te kunnen verzamelen. 

Uit hoofdstuk 6. Resultaten en discussie, is op te maken dat 

voorgaande uitvoeringen niet tot het gewenste resultaat – de p-surface-

vorm - hebben geleid. Via de inzet van CNC-frezen worden twee halve 

p-surface-modellen geproduceerd. De eerste van de buitenste 

constructielijn (voor zowel massieve als holle modellen) en de tweede 

van de binnenste constructielijn (voor holle modellen) (6.4 Discussie).  

De nauwkeurigheid van de uitvoering zal naar verwachting 

aanzienlijk groter zijn dan bij de flexibele mal-methoden. Het resultaat 

– een halve binnen en een halve buitenmal - zal kunnen worden ingezet 

om vacuümvorming op toe te passen voor de mallen voor de productie.  

Een fotoreportage van de uitvoering is opgenomen in bijlage III.  

Het resultaat is niet geëvalueerd.  

Vacuümvorming 

 Met de CNC-gefreesde modellen als mal, wordt 

vacuümvorming toegepast om mallen te produceren voor de productie 

van een aantal proefstukken (Figuur 78). Hiertoe zal zes maal een halve 

binnenmal worden geproduceerd en twaalf maal een halve buitenmal. 

Dit geschiedt door middel van het kunststof vivak (copolyesterplaat) 

gecontroleerd te verwarmen naar een temperatuur waarbij de plaat 

kan vervormen. Door middel van het verwijderen van de binnenlucht 

vormt deze plaat zich geheel om de mal. Na snelle afkoeling heeft de 

plaat de vorm van de mal permanent overgenomen. Dit resultaat wordt 

vervolgens ingezet voor de productie van de proefstukken. De 

vacuümgevormde mallen zijn niet geëvalueerd, de proefstukken wel. 

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage III, 

voor de resultatenanalyse naar hoofdstuk 6. Resulaten en discussie. 

 

 

Figuur 79 - Tabeloverzicht variabelen rapid prototyping 

Figuur 80 - Tabeloverzicht variabelen vacuümvorming 

Figuur 78 – Opzet proefstukken 
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Figuur 83 - Productie van mallen door middel van vacuümvorming Figuur 84 – ‘Massaproductie’ van de p-surface-mallen 

Figuur 81 – P-surface-model hol en p-surface-model massief Figuur 82 – Betongegoten modellen 
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Figuur 88 - Algemene formule afwijkingsanalyse 

Figuur 86 - Ideale situatie 

Figuur 87- Afwijkingen heffen elkaar op 
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waarde 

Theoretische 

waarde 

Afwijking 

binnen 

Afwijking 

buiten 

Geobserveerde  

waarde 

Theoretische 
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Geen afwijking 

binnen 

Geen afwijking 

buiten 

G              -          T              +         Bi           -           Bu                  =       0 

Figuur 85 – Digitaliseren testmodel (links), Digitale doorsneden testmodel (rechts) 

6. Resultaten en discussie 

6.1 Analyse algemeen 

Ten einde de kwaliteit van de resultaten van de testen en de 

geschiktheid van de testmethode te kunnen beoordelen, zullen de 

testmodellen moeten worden geanalyseerd op overeenkomstigheid 

met het theoretisch model. Daartoe worden testmodellen digitaal 

gemaakt door middel van het gebruik van een 3D-scanner (Figuur 85 

links), zodat de modellen kunnen worden beoordeeld in bijvoorbeeld 

het CAD-programma Rhinoceros. In digitale vorm worden op exact 

gelijke posities (en gelijke onderlinge afstanden) van alle modellen 

doorsnijdingen gemaakt (Figuur 85 rechts), zodat de doorsneden van 

de testen over de doorsneden van het theoretisch model gelegd kunnen 

worden en eventuele afwijkingen daarmee inzichtelijk worden. De 

vergelijkingen vinden op basis van oppervlakteberekeningen en aan de 

hand daarvan berekende percentages, waarbij de doorsneden als 

visuele ondersteuning dienst kunnen doen.  

De oppervlakte van een doorsnede over een testmodel wordt 

omschreven als de ‘geobserveerde waarde’ en de oppervlakte van een 

doorsnede over het theoretische model wordt omschreven als de 

‘theoretische waarde’. Dit geldt, naast de oppervlakten, ook voor de 

percentages. 

Het optimale resultaat wordt bereikt wanneer de 

geobserveerde waarde overeenkomt met de theoretische waarde, 

zonder dat er afwijkingen zijn (Figuur 86).  

Wanneer de geobserveerde waarde niet overeenkomt met de 

theoretische waarde, duidt dit op afwijkingen. De afwijkingen kunnen 

zowel buiten als binnen het theoretische model plaatsvinden, alsook 

beiden binnen één doorsnede. Het verschil in oppervlakte geeft door 

middel van een positieve of negatieve waarde aan of de doorsnede van 

het testmodel gemiddeld gezien meer buiten of juist meer binnen het 

theoretisch model ligt en dus of de afwijking gemiddeld gezien naar 

binnen of naar buiten toe gericht is. Het omschrijft niet of individuele 

afwijkingen in beide richtingen voorkomen of wat de grootte van deze 

individuele afwijkingen is. 

Een derde uitkomstmogelijkheid is dat de geobserveerde 

waarde overeenkomt met de theoretische waarde, terwijl er ook sprake 
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Figuur 89 – Digitale doorsnijdingen van het theoretisch model; doorsnijdingen van  

de p-surface (links) en de contravorm (rechts) leveren uiteraard uiteindelijk 

dezelfde doorsneden op 

Figuur 90 –Verschil in voorbeeld geobserveerd model en theoretisch model 

Doorsnede geobserveerd 
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Afwijkingen binnen Afwijkingen buiten 

is van afwijkingen. In dat geval zijn de afwijkingen precies even groot  

aan elkaar en heffen ze elkaar op (Figuur 87).  

Uit bovenstaande blijkt, dat enkel het verschil in oppervlakte 

tussen de geobserveerde waarde en de theoretische waarde niet 

voldoende uitsluitsel geeft over of de twee doorsneden qua vorm 

overeenkomstig zijn met elkaar. Om die reden worden - naast het 

verschil in de geobserveerde waarde en de theoretische waarde - ook 

de individuele afwijkingen berekend.  

In de analyse is de volgende formule van toepassing: 

 

G – T + Bi – Bu = 0     (Figuur 88) 

 

G: Geobserveerde waarde 

T: Theoretisch waarde 

Bi: Afwijking binnen 

Bu: Afwijking buiten 

 

Met behulp van deze formule worden de geobserveerde waarden 

gecontroleerd op juistheid (zie tabellen in de bijlagen II en III).  

 

Het maken van de doorsneden en het berekenen van de 

oppervlakten gebeurt met het CAD-programma Rhinoceros en de plug-

in Grasshopper. Voor deze toepassing is in Grasshopper een model 

opgezet, waarin de in Rhinoceros geïmporteerde en vereenvoudigde 

3D-scan-geometrie met een enkele eenvoudige handeling wordt 

onderworpen aan een meervoudige doorsnijding op vooropgezette 

afstanden. Vervolgens worden deze resultaten - de doorsneden - op 

regelmatige afstanden op het XY-vlak georiënteerd, zodat in het 

bovenaanzicht een overzichtelijk geheel ontstaat. Deze methode wordt 

herhaald voor alle modellen, inclusief het theoretisch model (Figuur 

89). De doorsneden van het testmodel kunnen nu over de doorsneden 

van het theoretisch model gelegd worden. Kruisingen van lijnen tussen 

het theoretische model en het testmodel, geven de overgang aan van 

een afwijking naar binnen naar een afwijking naar buiten en vice versa. 

Wanneer de lijnen van zowel het testmodel als van het theoretische 

model op deze punten worden gespleten en de tussenliggende 

testlijnen worden verbonden aan de tussenliggende lijnen van het 

theoretisch model, kunnen de oppervlakten van de individuele 

afwijkingen worden berekend (Figuur 90). 
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Figuur 91 – Staafdiagram geobserveerde waarden per test per doorsnede 

Figuur 92 - Lijndiagram geobserveerde waarden per test per doorsnede 

De geobserveerde waarden zijn verwerkt in meerdere tabellen. 

Enerzijds worden de direct gemeten oppervlakten en berekende 

verschillen weergegeven, waar anderzijds alle gemeten oppervlakten 

en verschillen worden afgezet tegen de gewenste oppervlakten 

(voortkomend uit de doorsneden over het theoretisch model) en 

worden dus de verhoudingen berekend tussen de geobserveerde 

waarden en de gewenste waarden; Deze waarden zijn, als gevolg 

daarvan, percentages.  

Wanneer over de geobserveerde waarden wordt gesproken, is 

de meest gunstige situatie dat alle waarden op 100% liggen, en is er 

sprake van afwijkingen wanneer een waarde niet op 100% ligt. Is de 

waarde kleiner dan honderd procent, dan is de doorsnede van het 

testmodel in zijn totaal kleiner dan de doorsnede van het theoretisch 

model. Is deze groter, dan geldt dat de doorsnede van het testmodel in 

zijn totaal groter is dan de doorsnede van het theoretisch model. 

Op het moment dat over oppervlakten van afwijkingen wordt 

gesproken, is de meest ideale situatie dat er geen afwijking is en dus dat 

de waarde in de tabel of grafiek op nul ligt. 

Via de weergave van oppervlakten en verschillen op basis van 

percentages wordt getracht het vergelijk tussen de verschillende testen 

en het theoretisch model te vereenvoudigen. Ook wordt een 

totaaloverzicht met percentages op verschillende wijzen grafisch 

weergegeven, zoals onder meer zichtbaar is in het staaf- en lijndiagram 

in Figuur 91 en Figuur 92. In deze diagrammen zijn, van alle testen, de 

geobserveerde waarden uit de doorsneden in het yz-vlak te zien.  

In Figuur 94 is, op basis van dezelfde informatie, weergegeven 

wat de afwijkingen zijn. In deze figuur is duidelijk te zien in welke 

eindrichting de geobserveerde waarden afwijken. 

Zoals eerder omschreven is, moeten ook de individuele 

afwijkingen worden opgenomen in de analyse. Hiervan is in Figuur 95 

een totaaloverzicht toegevoegd. In Figuur 93 en Figuur 96 zijn de 

afwijkingen voortkomend uit test 1a toegevoegd, waarin de invoer voor 

de totaaltabellen (voor wat betreft deze test), kan worden afgelezen. 

Hiermee kan ook op grafische wijze het verschil tussen de 

totaaltabellen worden opgemerkt. In de ene optelling zijn de richtingen 

van belang, de andere werkt op basis van absolute waarden. 

De volledige uitwerking van alle modellen is terug te vinden in 

de bijlagen II en III; Hier zijn resultaten weergegeven per model, per 

doorsnede en in totaaloverzichten. 
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Figuur 95 – Totaal: Afwijkingen in beide richtingen bij elkaar opgeteld (absoluut) 

Figuur 94 – Totaal: Afwijkingen in beide richtingen bij elkaar opgeteld 

Figuur 96 – Test 1a: Afwijkingen in beide richtingen bij elkaar opgeteld (absoluut) 

Figuur 93 – Test 1a: Afwijkingen in beide richtingen bij elkaar opgeteld 
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6.2 Analyse testen productiemethoden 

Voor resultaten in de vorm van doorsneden, tabellen en grafieken, 

wordt verwezen naar de bijlagen II en III. 

 

De analyse van de individuele testen vindt plaats aan de hand van de 

onderstaande punten. Naast de analyse per test worden deze 

onderdelen ingezet voor een onderling vergelijk tussen de testen.  

 

1) Aanwezigheid van afwijkingen 

2) Grootte van afwijkingen  

3) Symmetrie van afwijkingen 

4) Richting van afwijkingen 

  

Voor het punt symmetrie volgt een nadere uitleg. Vanwege de 

symmetrie van de p-surface en vanwege de gelijke afstanden tussen de 

doorsneden, behoren de doorsneden 1&11 gelijkwaardig te zijn, alsook 

2&10, 3&9, 4&8 en 5&7. In de resultaten is dit controleerbaar, door de 

waarden van deze specifieke doorsneden met elkaar te vergelijken. In 

de grafieken zou deze symmetrie moeten blijken en om deze reden 

worden de grafieken op symmetrie geanalyseerd. Concreet houdt dit in 

dat er enerzijds controle plaatsvindt in de grafieken totaal |afwijkingen|, 

waarin totaalafwijkingen in bovengenoemde doorsneden gelijkwaardig 

moeten zijn, anderzijds houdt het in dat controle in de grafieken met 

daarin individuele afwijkingen plaatsvindt, waarbij afwijkingen in 

bovengenoemde doorsneden in dezelfde richtingen moeten 

plaatsvinden en van dezelfde grootte behoren te zijn. 

De grootte van de afwijkingen is interessant in een vergelijk 

tussen gelijkwaardige doorsneden, zoals alle doorsneden met een 

gelijkwaardig nummer afkomstig uit verschillende testen, of 

willekeurige doorsneden 1&11, 2&9, enzovoort. De grootte van de 

theoretische oppervlakte is voor elke doorsnede anders. Een hoger 

percentage geeft daarom niet meteen een grotere afwijking aan. 

 

Ten slotte worden mogelijke verklaringen voor de resultaten 

gegeven. 

 

Textiele mal-methode 

Test 1a: geen tegendruk 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 3 tot 

23% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

Symmetrie is niet of nauwelijks aanwezig wanneer de richtingen 

worden beschouwd. Waar in de eerste doorsneden de afwijkingen over 

het algemeen gezien naar binnen gericht zijn, zijn deze in de laatste drie 

doorsneden vooral naar buiten gericht. 

Symmetrie in de totale afwijkingen is duidelijk herkenbaar, hoewel de 

buitenste twee doorsneden (1&11) een uitzondering zijn.  

 

Test 1b: tegendruk via zand 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 4 tot 

34% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

Symmetrie is, in het geval van de richtingen, niet of nauwelijks 

aanwezig en grotendeels vergelijkbaar met de vorige test. De 

meerderheid van de doorsneden is naar binnen gericht en in de laatste 

drie doorsneden zijn de afwijkingen naar buiten gericht. Het verschil is 

dat in doorsnede 2 en 3 de afwijkingen naar binnen en buiten nagenoeg 

gelijk zijn. 

Symmetrie in de totale afwijkingen is duidelijk in mindere mate 

aanwezig dan in test 1a. Groottes van afwijkingen in theoretisch 

gelijkwaardige doorsneden komen niet met elkaar overeen. 

 

Test 1c: tegendruk via modder 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 4 tot 

31% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

Symmetrie in de resultaten wat betreft de individuele afwijkingen is 

opnieuw nauwelijks aanwezig.  

Symmetrie wat betreft de resultaten van de totaalafwijkingen, is 

duidelijk herkenbaar. 

De buitenste doorsneden zijn groter dan de middelste doorsneden. 

Opmerkelijk aan de grootte en posities van de afwijkingen, is dat deze 

waarden in gespiegelde vorm beter overeenkomen met de grootte van 

de afwijkingen in test 1a en test 1b. De oorzaak hiervoor is mogelijk dat 
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het testmodel verkeerdom is ingescand of verkeerdom is ingeladen in 

het CAD-programma. Om deze reden wordt dit resultaat gespiegeld 

beoordeeld, doorsnede 1 wordt 11, 11 wordt 1, enz. 

 

Test 1d: geen tegendruk 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 3 tot 

19% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

De verschillen tussen de testen 1a en 1d zijn zeer klein, waardoor voor 

dit testresultaat een bijna exact gelijke analyse geldig is als bij test 1a. 

Symmetrie is niet of nauwelijks aanwezig wanneer de richtingen 

worden beschouwd. Waar in de eerste doorsneden de afwijkingen over 

het algemeen gezien naar binnen gericht zijn, zijn deze in de laatste drie 

doorsneden vooral naar buiten gericht. 

Symmetrie in de totaalafwijkingen is duidelijk herkenbaar.  

 

Aanvullende analyse 

De reden om voor test 1d dezelfde testvariabelen te kiezen als voor test 

1a, was te kunnen controleren of de membraanspanning, in de 

toepassing in de voorgaande testen, gelijk is gebleven of dat er mogelijk 

sprake is geweest van permanente rek in de textiel.  

Door een test met dezelfde testvariabelen als in test 1a te doen, 

kan gecontroleerd worden of de resultaten van deze twee testen 

gelijkwaardig zijn. Wanneer dit het geval is, zal ook de testvariabele 

membraanspanning gelijk zijn gebleven. 

Wanneer dit niet het geval is, zal in de testen 1a t/m 1d steeds 

een wisselende membraanspanning zijn toegepast. De vergelijkingen 

tussen de testen 1a t/m test 1d zijn in dat geval gebaseerd op een 

verschil van twee variabelen in plaats van één, waardoor het effect van 

het toepassen van zand en modder als tegendruk, niet eenduidig vast te 

stellen is. De verschillen in testresultaten zijn dan niet toe te schrijven 

aan de variabele tegendruk.  

Naar verwachting hadden de resultaten van test 1b en test 1c 

het theoretisch model dichter moeten benaderen dan de resultaten van 

test 1a, maar geconstateerd is dat de afwijkingen juist groter zijn. Waar 

deze afwijkingen groter zijn dan de afwijkingen in test 1a, zijn de 

afwijkingen in 1d weer afgenomen tot een niveau vergelijkbaar met test 

1a. De verschillen tussen de afwijkingen van test 1a en test 1d zijn zeer 

klein. Om deze redenen, wordt geconcludeerd dat de membraan-

spanning niet het verschil in afwijkingen tussen de testen 1b&1c en test 

1a kan hebben veroorzaakt. 

 De symmetrie in test 1b is in mindere mate aanwezig dan in 

test 1a, waardoor geconcludeerd kan worden dat de druk van het zand 

niet de juiste en verwachte invloed heeft gehad op de textiel. 

 De symmetrie in test 1c is redelijk, maar de afwijkingen zijn 

dermate groter dan de initiële test, dat ook de invloed van modder in 

dit geval niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

 

Het feit dat de afwijkingen groot zijn, de afwijkingen niet in alle 

gevallen symmetrie vertonen, en dat de doorsneden tussen test 1a en 

test 1d niet exact hetzelfde zijn, geeft aan dat de maatbeheersing 

complex is. Twee gelijke testen behoren twee exact gelijke resultaten 

op te leveren. Mogelijk is onbewust van één of meerdere variabelen 

afgeweken of heeft nog een externe factor invloed gehad. 

 

De oorzaak van de wisselende richtingen van de afwijkingen - 

ze komen zowel binnen het theoretisch model voor als buiten het 

theoretisch model – is niet eenduidig aan te wijzen. Meerdere factoren 

kunnen hierop van invloed zijn geweest.  

Het feit dat bepaalde waarden in meerdere testen terugkomen, 

maar niet het theoretisch model benaderen, kan wijzen op een fout in 

het op spanning zetten van de textiel, alsmede op een fout in de textiel 

zelf. Andere factoren worden ook niet uitgesloten. 

 

Figuur 97 – Ongelijke afstanden tussen schijf en pin, 

hebben voor ongelijke spanning gezorgd 
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Visueel gezien maken de doorsneden aan de buitenzijden een 

wat vierkante indruk in plaats van dat ze rond zijn. Dit wijst op een 

mogelijke ongelijkmatige spanning van de textiel.  

Het ontwerp van de malconstructie wordt opnieuw onder de 

loep genomen. Zoals in Figuur 97 zichtbaar is gemaakt, zijn de 

afstanden tussen de ronde schijf die de textiel positioneert (op de foto 

is de schijf niet aanwezig, maar wel de opening zichtbaar) en de staaf of 

pin die de textiel opspant, ongelijk. Dit verschil in afstand heeft naar 

waarschijnlijkheid een verschil in spanning veroorzaakt; De zijkanten 

worden vanwege de grotere afstand gespannen, terwijl de stof op de 

korte afstand nauwelijks wordt gespannen. 

In een nieuwe situatie kan hier rekening mee gehouden 

worden, door halfronde delen dicht te naaien, waardoor deze delen 

worden ontzien bij het op spanning zetten van de textiel. Tengevolge 

zijn de lengten van de textiele uiteinden, tussen de ronde schijf en de 

pin, verkort, waardoor de verschillen in afstanden zijn opgeheven. Deze 

oplossing is getest is test 12a. 

Opblaasbare mal-methode 

Analyse test 2a 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 9 tot 

71% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

Alle afwijkingen zijn naar buiten gericht (waardoor de som van de 

individuele afwijkingen gelijk is aan de totale afwijkingen).  

De symmetrie in het model is bijna perfect. 

Combinatie 

Analyse test 12a 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 8 tot 

25% ten opzichte van het theoretisch model; Er is geen enkele 

doorsnede zonder afwijkingen.  

Afgezien van doorsnede 11, zijn alle afwijkingen naar binnen gericht en 

is er duidelijke symmetrie herkenbaar in de beschouwing van de 

individuele afwijkingen. Omdat de afwijkingen zich in dezelfde richting 

bevinden (behalve doorsnede 11), geldt dit automatisch ook voor de 

symmetrie in de totaalafwijkingen. 

 

Aanvullende analyse 

De resultaten van de voorgaande testen met textiele mallen, test 1a t/m 

test 1d, toonden geen duidelijke symmetrie in de analyse van de 

individuele afwijkingen. In de test met de opblaasbare mal werd wel 

een duidelijke symmetrie in de testresultaten bereikt.  

Omdat in test 12a ook een duidelijk symmetrie herkenbaar is, lijkt de 

invloed van de lucht als tegendruk en drager, een positief effect te 

hebben gehad op het resultaat. Er zijn echter, zoals aangegeven, 

meerdere variabelen in de test veranderd, waardoor dit niet met 

zekerheid kan worden geconcludeerd. 

Visueel gezien, kan gezegd worden dat de buitenste doorsneden minder 

vierkant ogen dan voorheen, maar er is geen sprake van een perfect 

ronde doorsnede. Deze verbetering zou kunnen worden toegeschreven 

aan de aanpassing in de spanning, maar wederom geldt dat door het 

aanpassen van meerdere variabelen, geen conclusies kunnen worden 

getrokken over het effect van enkele variabelen. 

 

Omdat de maatbeheersing in de testen onvoldoende onder 

controle is en daarnaast geconstateerd wordt dat de gewenste 

constructielijnen geen minimaaloppervlaklijnen zijn (6.4 Discussie), is 

besloten geen nieuwe testcyclus te starten aangaande de flexibele mal-

methoden.  

Vormvaste mal-methode 

Analyse test 3b 

Er zijn slechts vier doorsneden beschikbaar, waarop de analyse kan 

plaatsvinden (6.4 Discussie). 

Er zijn afwijkingen in de doorsneden geconstateerd, variërend van 3 tot 

21% bij het massieve model en 2 tot 20% in het geval van het holle 

model.  

Er kan geen analyse plaatsvinden op basis van symmetrie, aangezien er 

zich geen gelijkwaardige doorsneden voordoen binnen het 

geobserveerde model.  

De doorsneden verlenen visuele ondersteuning. 
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6.3 Analyse druktesten  

Voor een fotoreportage, tabellen en grafieken, wordt verwezen naar de 

bijlagen II en III. 

 

In Figuur 98 is het resultaat van een druktest van een holle p-surface 

weergegeven. De posities van bezwijking komen voor alle drie de 

geteste modellen overeen. In Figuur 102 is de volgorde van bezwijking 

weergegeven, waaruit kan worden opgemaakt dat de p-surface volgens 

Figuur 99 bezwijkt.  

 

Punt 1a uit Figuur 102 bezwijkt als eerste, waarbij kan worden 

opgemerkt dat dit exact op een positie is, waar twee rechte lijnen - 

aanwezig op de p-surface – samenkomen (Figuur 100 en Figuur 103).  

Ook de eindpunten van de andere scheuren, bevinden zich op posities 

waar rechte lijnen samen komen. De scheuren zelf bevinden zich op de 

concave hoofdkromme. 

 

De kracht de nodig was op de holle p-surface te doen laten bezwijken, is 

ongeveer een honderdste van de kracht die nodig is om de massieve p-

surface te doen laten bezwijken en drieduizendste van de kubus. 

Figuur 98 – Resultaat druktest model 3 

Figuur 99 – Bezwijking holle p-surface 

A B C 
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Figuur 101 – Posities waar trek de constructie heeft 

doen bezwijken 

Figuur 102 - Volgorde en posities van bezwijking Figuur 103 – Zijaanzicht geschakelde p-surfaces met posities van bezwijking  

(aangegeven met 1a) exact op de posities waar rechte lijnen op de p-surface 

aanwezig zijn (zwarte lijnen). 

Figuur 100 – Bovenaanzicht geschakelde p-surfaces met posities van bezwijking  

(aangegeven met 1a) in de richting waar schakeling mogelijk is (stippellijn).  
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6.4 Discussie 

Productiemethoden 

De testen zijn uitgevoerd door middel van het storten van een 

materiaal dat aan één zijde van een mal is aangebracht. Wanneer deze 

mal exact de minimaaloppervlaklijn is, bevindt deze lijn zich daarmee 

dus aan de buiten- of binnenzijde van de constructie. Dit wordt 

aangeduid met respectievelijk de buitenste en de binnenste 

constructielijn. 

Tijdens het kiezen voor flexibele productiemethoden, is de 

aanname gedaan, dat de binnenste en buitenste constructielijnen 

evengoed minimaaloppervlakken zijn. Echter, via het verschalen en 

‘offsetten’ van het theoretisch model in het CAD-programma 

Rhinoceros, blijkt dit niet het geval. Bij het verschalen van het model 

(Figuur 104), blijft het oppervlak een minimaaloppervlak, maar is de 

wanddikte variërend. Bij het ‘offsetten’ is de wanddikte wel op ieder 

punt gelijk, maar zijn de krommingen niet over het gehele model gelijk, 

waardoor het geen minimaaloppervlak kan zijn (Figuur 105). 

De minimaaloppervlaklijn behoort zich exact te midden van de 

constructie te bevinden (zie rode lijn Figuur 105); Wanneer in de 

krachtenafdracht van deze lijn wordt afgeweken - door belasting van 

het model - en aan beide zijden materiaal aanwezig is, kunnen krachten 

alsnog via dit materiaal worden afdragen. 

Via het gelijkmatig op spanning zetten van membranen worden 

minimaaloppervlakken gerealiseerd en worden dus niet de 

constructielijnen uitgevoerd. Om deze reden zal er aan beide kanten 

van de mal, zijnde de minimaaloppervlaklijn, materiaal moeten worden 

aangebracht evenwijdig aan de minimaaloppervlaklijn. 

In de testen in dit onderzoek is aan een enkele zijde materiaal 

aangebracht. Daarmee is onderzocht of de minimaaloppervlaklijnen 

konden worden gerealiseerd via de gekozen methoden. Vanwege 

bovenstaande eis wat betreft de constructielijnen, is deze manier van 

materiaal aanbrengen, geen geschikt voorbeeld voor daadwerkelijke 

toepassing in praktijksituaties. 

Er dient aan weerszijden van de flexibele mal materiaal te 

worden aangebracht, waarbij de flexibele mal niet langer herbruikbaar 

is. Hiermee vervalt het voordeel van het eenvoudig verwijderen van de 

binnenmal. 

 

Figuur 105 – Theoretische doorsnede p-surface en twee evenwijdige modellen – 

De minimaaloppervlaklijn (rood), de binnenste constructielijn (blauw) en de 

buitenste constructielijn (groen) lopen evenwijdig aan elkaar 

Figuur 104 – Theoretische doorsnede p-surface en twee verschaalde p-surfaces : 

Minimaaloppervlaklijn (rood), binnenste minimaaloppervlak (blauw) en 

buitenste minimaaloppervlak (groen) lopen niet evenwijdig aan elkaar 
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In de testen 1a tot en met 1d is een overgedimensioneerde 

kubus met een binnenmaat van 250x250mm ingezet voor de productie 

van een p-surface met een afmeting van 200mm. In test 2a is een kubus 

met een binnenmaat van 200mm gebruikt voor een model van 200mm.  

Test 12a is uitgevoerd in een kubus met een binnenmaat van 

300x300mm voor een model van 300mm. Dit resultaat is verschaald 

naar 200 mm om oppervlakten van de doorsneden te kunnen 

vergelijken. Mogelijk heeft het spannen van de textiel een andere 

invloed gehad bij de verschillende kubusafmetingen. Dit is niet 

opgenomen in de analyse. 

 

De oppervlakteberekening die de basis vormt voor de analyse 

van de resultaten, geeft enkel deels inzicht in de resultaten. Twee 

gelijke oppervlakken kunnen twee verschillende doorsneden 

vertegenwoordigen. Een visuele beoordeling is daarom nog steeds 

noodzakelijk. 

 

De resultaten van de testmodellen zijn op doorsneden in één 

richting geanalyseerd. Het analyseren van doorsneden in meerdere 

richtingen had de analyse kunnen verruimen. 

 

 De testconclusies zijn grotendeels getrokken op basis van een 

enkele uitvoering van de desbetreffende test. Voor een 

wetenschappelijk verantwoorde conclusie, zouden minimaal vijf testen 

moeten worden uitgevoerd, alvorens conclusies als feiten te kunnen 

vaststellen. In dit geval gaat het dus om een indicatie. 

 

In de verticale doorsneden is het bovenste deel en het onderste 

deel als geheel geanalyseerd, terwijl deze als twee aparte delen zijn 

geproduceerd en 3D zijn gescand. Dit houdt in, binnen een enkele 

verticale doorsnede zijn individuele afwijkingen buiten het theoretisch 

model bij elkaar opgeteld en datzelfde geldt voor de afwijkingen binnen 

het theoretisch model. Hieruit volgt twee maal een som van een set 

getallen. Dit hadden ook vier sets getallen kunnen zijn, waarin de 

afwijkingen in de boven- en onderzijde zouden zijn gescheiden. 

Verschillen in afwijkingen tussen een boven- en onderzijde hadden 

mogelijk informatie kan verschaffen over de symmetrie tussen een 

boven en een onderdeel. 

 

Er zijn vier geldige doorsneden van een massieve p-surface en 

vier geldige doorsneden van een holle p-surface opgenomen in de 

analyse van test 3b. De overige doorsneden zijn ongeldige, omdat het 

scannen van de modellen slechts gedeeltelijk geslaagd is. Het oppervlak 

van de testmodellen is niet als zodanig herkend, waardoor een 

volledige digitalisatie niet mogelijk is gebleken. De analyse is als gevolg 

daarvan niet volledig.  

Visuele ondersteuning is ingezet in de beoordeling. Dit is 

echter nooit geheel objectief. 

 

Druktesten 

Er is geen volledige vastlegging van eventuele afwijkingen van 

de testmodellen, vanwege afwezige scans op een aantal doorsneden 

waarop geanalyseerd diende te worden. Om deze reden kan niet 

geconstateerd worden in hoeverre de holle p-surface in overeenkomst 

met het theoretisch model is geproduceerd. Hierdoor kunnen de 

eigenschappen van de testmodellen ongunstiger zijn dan de 

theoretische eigenschappen. 

 

De binnenmal is vervaardigd uit enkel twee delen, waardoor 

deze ingeklemd zat in de holle p-surface. Deze zijn niet verwijderd ten 

behoeve van de druktesten. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

Onderzoeksvraag 

Op welke manier kan het minimaaloppervlak  ‘primitive surface’ 

aangeschakeld worden toegepast in een ultralichte flexibele leidingvloer  

zodanig dat een significante materiaalbesparing wordt bereikt?  

 

Om de p-surface-vloer als flexibele leidingvloer dienst te laten 

doen, dient gebruiksflexibiliteit in grote mate aanwezig te zijn. De 

mogelijkheden voor leidingdoorvoer en de aanpasbaarheid hiervan zijn 

gedeeltelijk afhankelijk van de schaal waarop de p-surfaces worden 

toegepast in de p-surface-vloer. Het bepalen van deze schaal is 

afhankelijk van de constructieve vorm waarin de vloer wordt 

uiteindelijk wordt uitgevoerd. Hiervoor dienen de constructieve 

kwaliteiten en mogelijkheden, alsook zwakten, bekend te zijn.  

Ten einde de constructieve haalbaarheid van de p-surface-

vloer te kunnen bevestigen en te kunnen besluiten hoe deze definitief 

vorm krijgt, is in dit onderzoek de eerste stap gezet in deze richting, 

door de enkele p-surface-vorm te onderzoeken en te testen.  

Deels als onderdeel hiervan en deels als onderzoek voor het 

vinden van een geschikte productiemethode, zijn verschillende 

methoden getest en beoordeeld op geschiktheid voor het produceren 

van de p-surfaces. 

 

Conclusies constructief: 

Via drukproeven met drie kubussen, drie massieve p-surfaces 

en drie holle p-surfaces zijn sterkte-eigenschappen van individuele p-

surfaces getest en als basis gebruikt voor vergelijkingen.  

Vanuit het oogpunt materiaalbesparing, hebben de holle p-

surfaces de voorkeur voor toepassing in een vloersysteem, waardoor 

deze vorm centraal gesteld wordt. 

De massa van holle p-surfaces is 23% van de massa van een 

kubus (bij een wanddikte die een tiende is van de vloerhoogte). 

Wanneer de p-surfaces aaneengeschakeld als vloer worden toegepast, 

wordt op de constructieve vloer 77% van de massa bespaard ten 

opzichte van een volledig massieve vloer. Dit is bijna twee maal zo veel 

als bij een kanaalplaatvloer, waar 40% bespaard wordt op de massa. 

Hierbij worden gelijke vloerhoogten aangehouden. 

 De druksterkte van holle p-surfaces is ongeveer een 

honderdste van de kracht die nodig is om massieve p-surfaces te doen 

laten bezwijken en drieduizendste van de kubus. In vergelijking met het 

percentage van de materiaalbesparing, zijn deze uitslagen vele malen 

ongunstiger. Dit is niet tegen de verwachtingen in, omdat ten eerste het 

drukoppervlak kleiner is (de modellen zijn van gelijke hoogte, niet van 

gelijk oppervlakte drukoppervlak), en ten tweede aangenomen wordt 

dat gunstige sterkte-eigenschappen niet voortkomen uit een 

individueel model, maar uit aaneenschakeling van p-surfaces. 

Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen. 

Het bezwijken van de individuele p-surfaces geeft inzicht in het 

krachtenverloop binnen de geometrie. De holle p-surfaces zijn exact 

daar bezweken, waar schakeling beoogd is en waar rechte lijnen op de 

p-surfaces aanwezig zijn. Hierdoor wordt aangenomen dat bij 

aaneenschakeling de krachten efficiënt kunnen worden overgedragen 

naar een naastliggend element. Vervolgonderzoek zal dit moeten 

uitwijzen. 

De holle p-surfaces zijn bezweken aan interne krachtenkoppels, 

waarin door te grote trekkrachten scheuren zijn ontstaan. Deze 

scheuren lopen in de richting van de beoogde aaneenschakeling, 

waardoor aangenomen wordt dat het toevoegen van trekstangen of –

staven in (de buitenste) rijen van een p-surface-vloer, een gunstige 

invloed zal hebben. Trekkrachten kunnen door de stangen of staven 

worden opgenomen, zodat de p-surface zelf wordt ontlast. Ook dit zal in 

nader onderzoek moeten uitwijzen. 

 

Conclusies productiemethoden: 

Textiele mal-methoden, opblaasbare mal-methoden, een 

combinatie van de twee voorgaanden, en vaste mal-methoden zijn 

getest op geschiktheid voor het produceren van p-surfaces. Waar bij de 

flexibele mal-methoden niet tot een toereikend resultaat is gekomen 

wat betreft de maatvoering, is dit voor de vaste mal-methoden wel 

aangenomen en zijn deze daadwerkelijk ingezet voor de productie van 

drie massieve p-surfaces en drie holle p-surfaces.  

Het spannen van membranen via het inklemmen van de 

uiteinden van dit membraan, leidt onder gunstige omstandigheden tot 

de vorming van minimaaloppervlakken, waardoor zij kunnen fungeren 
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als flexibele mal bij het construeren van minimaaloppervlakken. Het 

creëren van deze gunstige omstandigheden is in dit project niet 

geslaagd. Twee exact dezelfde testen, hebben niet exact dezelfde 

resultaten opgeleverd. Daarnaast zijn in alle testen grove afwijkingen 

geconstateerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat de maatbeheersing bij 

de textiele mal-methoden niet voldoende onder controle is geweest. 

Het combineren van textiele mallen met opblaasbare mallen 

heeft de maatbeheersing niet kunnen verbeteren. De maximale 

afwijkingen bleven nagenoeg stabiel, waar de ondergrens juist hoger 

lag dan de testresultaten van de textiele mallen.  

Het aanpassen van individuele testvariabelen heeft niet de 

gewenste invloed gehad op de testresultaten. Met andere woorden, het 

aanpassen van individuele testvariabelen heeft niet geleid tot een 

resultaat waarin afwijkingen eenduidig zijn afgenomen. 

De minimaaloppervlaklijn van de holle p-surface, bevindt zich 

exact te midden van de schil, waardoor bij het adequaat opspannen van 

een membraan, deze minimaaloppervlaklijn wordt geconstrueerd. In 

het onderzoek is aan een enkele zijde van de flexibele mal materiaal 

aangebracht, waardoor de minimaaloppervlak lijn zich niet in het 

midden van de schil bevindt, maar aan het oppervlak. Deze methode is 

daarmee niet geschikt voor het produceren van holle p-surfaces.  

 

Voor de flexibele mal-methoden geldt, dat de maatbeheersing op deze 

kleine schaal te complex is voor de productie van p-surfaces. 

Afwijkingen van de p-surface vorm hebben een nadelige invloed op de 

krachtenafdracht, waardoor bij complexe maatbeheersing het risico op 

faalkosten groter wordt. Dit maakt de flexibele mal-methoden erg 

risicovol. Vanwege de hoge eisen wat betreft de maatvoering, dient de 

productie zeer gecontroleerd te geschieden. Omgevingsfactoren 

kunnen de productie nadelig beïnvloeden, waardoor het risico hierop 

zo klein mogelijk moet worden gehouden.  

Daarbij kan niet de gewenste constructielijn worden bereikt met het 

opspannen van het membraan. Een oplossing daarvoor kan het 

dubbelzijdig aanbrengen van materiaal zijn bij het opspannen van het 

membraan als minimaaloppervlak, waarbij de mal niet langer 

herbruikbaar is. Vanwege dit nadeel, verdient dit geen aanbeveling. 

 

Vormvaste mallen en prefabricage genieten de voorkeur. In dit 

onderzoek geldt dat de vaste mal-methoden de p-surfaces het beste 

benaderen. Dit is beoordeeld via een visuele analyse, waardoor de 

resultaten van de druktesten, nadeliger kunnen zijn gepresenteerd dan 

deze daadwerkelijk zijn. Voor de beoordeling op geschiktheid voor een 

productiemethode, betekent het dat zonder ondersteunend bewijs, 

enkel een aanbeveling in deze richting kan worden gegeven. 

 

Aanbevolen wordt: 

- De constructieve eigenschappen van aaneengeschakelde p-

surfaces te onderzoeken; 

Onderzocht moet worden of bijvoorbeeld de sterkte-

eigenschappen significant verbeteren. Het betreft het onderzoeken van 

schakelingen in alle drie de dimensies; Schakeling in één enkele 

dimensie (balk), in twee dimensies (vloer enkele eenheid hoog) en in 

drie dimensies (vloer meerdere eenheden hoog).  

Dit heeft een hoge prioriteit, omdat op basis van de 

constructieve eigenschappen een definitieve keuze gemaakt kan 

worden wat de betreft de wijze waarop de p-surfaces worden toegepast. 

Meerdere aspecten zijn afhankelijk van deze keuze. 

Wanneer bijvoorbeeld geconcludeerd wordt dat de hoogte van 

de vloer uit minimaal twee eenheden zal moeten bestaan voordat de 

gewenste buigstijfheid is bereikt, zal dit nadelige gevolgen hebben voor 

de mogelijkheden wat betreft de leidingdoorvoer. 

 

- De p-surfaces individueel te produceren; 

Zodat efficiëntie in het productieproces kan worden bereikt en de 

productie onafhankelijk is van individuele projecten. 

 

- De p-surfaces te prefabriceren;  

Om de maatbeheersing te vergroten via het uitsluiten van 

omgevingsfactoren. 

 

- Vormvaste mallen te gebruiken. 

Vanwege de cruciale maatbeheersing. 

Hierbij kan de buitenmal, zoals in dit onderzoek, uit twee delen bestaan. 

De binnenmal zal nog een ontwikkeling moeten doormaken om 

insluiting wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door deze opdeelbaar te 

maken in een groot aantal delen waardoor deze via de openingen van 

de p-surface kan worden verwijderd en opnieuw gebruikt kan worden. 
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Figuur D – Twee en viertallige rotatie-assen [Housecroft, 2005] 

Figuur C – Twee en drietallige rotatie-assen [Housecroft, 2005] 

Figuur A – P-surface in kubisch kristalstelsel Figuur B– Schakeling in drie dimensies 

Bijlage I – Symmetrie p-surface 

 

   In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de symmetrie van de 

p-surface en biedt daarmee onder andere ondersteunende uitleg voor 

hoe tot de basisvorm voor de snijpatronen is gekomen. Dit gaat op voor 

zowel de snijpatronen van de textiele mal-methode als voor de 

snijpatronen van de opblaasbare mal-methode.  

Eerst wordt kort ingegaan op de translatiesymmetrie. 

 

Translatiesymmetrie 

De p-surface heeft een kubisch kristalstelsel, zoals is afgebeeld 

in Figuur AFiguur . Hierdoor vindt de translatie van eenheidscellen 

plaats in de richting van de assen van het kubische kristalstelsel. Deze 

assen zijn vergelijkbaar met het beter bekende Cartesisch 

coördinatenstelsel waarin deze assen zijn omschreven als de x-, y- en z-

as.  

Dit betekent dat de schakeling van p-surfaces exact horizontaal 

en/of verticaal verloopt (Figuur B) en daardoor de maatvoering 

simpelweg overeen komt met de gebruikelijke manier en niet leidt tot 

een grotere complexiteit. De maatvoering zal wel met modulaire maten 

geschieden. 

 

 Interne symmetrie 

 De p-surface bevat interne symmetrie, wat inhoudt dat 

verschillende delen van de p-surface door rotatie en/of spiegeling gelijk 

zijn aan elkaar. Dit is gunstig omdat symmetrische onderdelen dezelfde 

eigenschappen bezitten. Bij bijvoorbeeld gelijke belastingen op 

symmetrische onderdelen, zullen overeenkomstige reactiekrachten 

optreden. Dit maakt de voorspelbaarheid van het gedrag van de 

geometrie eenvoudiger. Ook biedt dit mogelijkheden voor de 

snijpatronen, aangezien een gelijke opdeling van de p-surface-

geometrie kan zorgen voor identieke snijpatronen. Dit vereenvoudigt 

de uitvoering.   

 

Zoals eerder omschreven valt de p-surface binnen het kubische 

kristalstelsel. Voor eenheidscellen uit het kubisch kristalstelsel geldt 

voor de interne symmetrie dat ten minste één drietallige rotatie 

mogelijk is langs een lichaamsdiagonaal van de kubus én er drie twee-
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Figuur E – Rotaties langs lichaamsdiagonaal 

Figuur F – Rotaties langs hoofdas 

of viertallige rotaties langs de drie hoofdassen mogelijk zijn en/of het 

drie spiegelvlakken loodrecht op de assen bezit.  

Een tweetallige rotatie houdt in dat bij een rotatie van 180 

graden – 360 delen door twee - om een as, dezelfde figuur zichtbaar is 

als het startmodel. Voor een drietallige rotatie houdt dat in dat wanneer 

een figuur herhaaldelijk 120 graden – 360 delen door drie - om een as 

wordt geroteerd steeds dezelfde figuur zichtbaar is, en voor de 

viertallige rotatie wordt met 90 graden - 360 delen door 4 – geroteerd 

om dezelfde figuur te verkrijgen. Dit is weergegeven via voorbeelden 

uit een omschrijving van moleculaire symmetrie in Figuur C en Figuur 

D.  

De p-surface bezit vier drietallige rotaties langs de 

lichaamsdiagonalen. Een enkele rotatie langs een lichaamsdiagonaal is 

weergegeven in Figuur EFigu. Linksbovenin is de lichaamdiagonaal 

afgebeeld die geldt als de rotatie-as. Rechtsbovenin is de p-surface erbij 

afgebeeld, waarna linksonderin en rechtsonderin de p-surface 

respectievelijk 60 en 120 graden wordt geroteerd om de as. Te zien  

is, dat bij de rotatie van 120 graden de vorm gelijk is aan het startmodel. 

Deze rotatie kan nog tweemaal met 120 graden worden herhaald totdat 

weer bij de startpositie wordt uitgekomen. Evengoed is deze rotatie 

mogelijk langs ieder andere lichaamsdiagonaal van de kubus en dus 

bezit de p-surface vier drietallige rotaties langs de lichaamsdiagonalen. 

 Een enkele rotatie langs één van de hoofdassen is afgebeeld in 

Figuur FFiguur. Zowel een rotatie van 45 graden als van 90 graden is 

afgebeeld om het effect van de rotatie te tonen. Te zien is dat de figuur 

na rotatie opnieuw gelijk is aan het startmodel. De rotatie kan nog drie 

maal met 90 graden herhaald worden, totdat weer bij de startpositie 

wordt uitgekomen. Deze viertallige rotatie kan langs ieder van de drie 

hoofdassen plaatsvinden.  

De spiegelvlakken van de kubus zijn afgebeeld in Figuur H. 

waar zij de p-surface in 48 gelijke vlakken opdelen. Wanneer voor de p-

surface enkel één zo een vlak wordt uitgewerkt en 48 keer wordt 

uitgevoerd, kan de p-surface worden gecreëerd door deze individuele 

vlakken aan elkaar te verbinden. 

Via Figuur H en I is weergegeven hoe deze vlakken worden 

opgedeeld door een extra symmetrie-as (rechte lijn), welke interessant 

is voor de uitvoering van snijpatronen. 



69 

 

Figuur G – Spiegelvlakken delen de p-surface op in 48 identieke 

vlakken  
Figuur I – Deze rechte lijnen (overeenkomstig met de diagonalen 

van de hexagonen van de afgeknotte octaëder) krijgen de 

voorkeur voor toepassing in de snijpatronen, vanwege de lagere 

complexiteit. Dit is toegepast bij de snijpatronen voor de textiele 

malmethode. 

Figuur H – Binnen deze vlakken is nog één symmetrie-as (C2) 

aanwezig. Deze as is een rechte lijn op de p-surface. 
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  Met behulp van het CAD-programma Rhinoceros worden deze 

dubbelgekromde driehoeken omgezet naar een 2D snijpatroon. 

Theoretisch gezien is dit onmogelijk, maar door de driehoek op te delen 

in kleinere delen worden afwijkingen ook kleiner. Hoewel de 

afwijkingen beperkt zullen blijven, is er sprake van een benadering in 

plaats van een exacte uitvoering. Door de kleinere delen weer aan 

elkaar te voegen, ontstaat het snijpatroon (Figuur J). 

Via een naaiverbinding worden acht maal zes stuks (Figuur K) 

aan elkaar verbonden tot het ontstaan van de p-surface (bijlage II). 

Twee snijpatronen worden met de achterkanten tegen elkaar gelegd, 

waarna de desbetreffende overeenkomstige grens aan elkaar wordt 

genaaid. De snijpatronen worden opengevouwen en de verbinding is 

belastbaar. 

  

 Voor het produceren van de opblaasbare mallen gold de 

intentie om dezelfde snijpatronen toe te passen. Echter, vanwege een 

noodzakelijke verandering in de verbindingsmethode vanwege de 

benodigde aanpassing van het materiaal, bleek dit niet mogelijk. 

 De plastic snijpatronen zijn geprobeerd luchtdicht te verbinden 

via smelten en lijmen. Het verbinden via smelten, vervormde het plastic 

zodanig dat het produceren van minimaaloppervlakken niet langer 

mogelijk was (Figuur N). Een test met een tweede en derde materiaal, 

leverde of geen luchtdichte verbinding op of wederom geen belastbare 

verbinding. 

Om deze reden worden de snijpatronen gelijmd. Wanneer, zoals bij het 

verbinden van de textiel, de twee achterkanten van de snijpatronen 

tegen elkaar aan gelegd worden en verlijmd worden, blijkt geen 

adequate verbinding te ontstaan; De verbinding houdt geen stand bij 

belasting. Om deze reden worden andere snijpatronen ontworpen. 

Voor deze snijpatronen is de p-surface-opdeling via de 

spiegelvlakken gebruikt en worden vier kaleidoscopische cellen 

samengevoegd (Figuur L). Bij het omzetten naar 2D snijpatronen zijn 

de afwijkingen vergelijkbaar met de afwijkingen van de snijpatronen 

gebruikt voor de textiele mallen.  

De nieuwe snijpatronen uitgevoerd in plastic voor de 

opblaasbare mallen, zijn op gedrag vergeleken met een uitvoering in 

textiel. Voor zover de visuele vergelijking toereikend is, lijken de twee 

overeen te komen (Figuur O). 

Figuur J – Snijpatroon voor de textiele mallen 

Figuur K - Zes snijpatronen vormen een hexagoon 

Acht hexagonen vormen de p-surface 
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Figuur O – Textiele mal nieuwe snijpatronen ter vergelijk Figuur N – Smeltend verbinden van snijpatronen 

Figuur L– Basis snijpatroon opblaasbare mallen Figuur M – Productietool snijpatroon opblaasbare mallen 
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Bijlage II – Testen flexibele mallen 

 

Flexibele mallen  

  Textiele mallen: 

   Test 1a:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Test 1b:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen 

    Grafieken 

    Test 1c:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen 

    Grafieken 

    Test 1d:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

     Tabellen 

    Grafieken 

  Opblaasbare mal: 

    Test 2a:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Combinatie: 

    Test 12a:  Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen 

     Grafieken 

 

  Totaaloverzichten: Tabellen en grafieken 
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Textiele mal - Test 1a 

Fotoreportage  
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Textiele mal - Test 1a 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1a 

Doorsneden  
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Textiele mal - Test 1a 

Tabellen 
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De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. 

Textiele mal - Test 1a 

Grafieken 
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De som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus 

of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte 

van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch 

model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen 

genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|. Ook de oppervlakte tussen de twee lijnen in de grafiek 

rechtsboven geeft aan wat de grootte is van het totaal |afwijkingen|. 
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Textiele mal - Test 1b 

Fotoreportage 
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Textiele mal - Test 1b 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1b 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1b 

Tabellen  
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De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. 

Textiele mal - Test 1b 

Grafieken 
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De som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus 

of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte 

van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch 

model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen 

genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|. Ook de oppervlakte tussen de twee lijnen in de grafiek 

rechtsboven geeft aan wat de grootte is van het totaal |afwijkingen|. 
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Textiele mal - Test 1c 

Fotoreportage  
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Textiele mal - Test 1c 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1c 

Doorsneden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



90 

 

Textiele mal - Test 1c 

 Tabellen 
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Textiele mal - Test 1c 

Grafieken 

 

 

 

 

De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. 
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De som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus 

of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte 

van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch 

model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen 

genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|. Ook de oppervlakte tussen de twee lijnen in de grafiek 

rechtsboven geeft aan wat de grootte is van het totaal |afwijkingen|. 
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Textiele mal - Test 1d 

Fotoreportage 
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Textiele mal - Test 1d 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1d 

Doorsneden 
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Textiele mal - Test 1d 

Tabellen 
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Textiele mal - Test 1d 

Grafieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. 



98 

 

De som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus 

of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte 

van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch 

model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen 

genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|. Ook de oppervlakte tussen de twee lijnen in de grafiek 

rechtsboven geeft aan wat de grootte is van het totaal |afwijkingen|. 
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Opblaasbare mal - Test 2a 

Fotoreportage 
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Opblaasbare mal - Test 2a 

Doorsneden 
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Opblaasbare mal - Test 2a 

Doorsneden 
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Opblaasbare mal - Test 2a 

Tabellen 
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Opblaasbare mal - Test 2a 

Grafieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. Hier is te zien dat er geen afwijkingen naar binnen 

voorkomen, dus is het verschil in de geobserveerde waarden en de theoretische waarden gelijk aan de afwijkingen naar buiten. 
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Over het algemeen geldt dat de som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - aangeeft in welke eindrichting 

de doorsnede afwijkt en dus of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. 

Het omschrijft dan niet de grootte van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de 

doorsnede van het theoretisch model ligt. In dat geval moet, ten einde deze grootte te bepalen, in de optelling van de individuele 

afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen genomen worden ( totaal |afwijkingen| ). In het geval van test 2a liggen alle 

afwijkingen buiten het theoretisch model en is de totale afwijking gelijk aan het totaal |afwijkingen|. De grafieken linksboven en 

linksonder zijn daarom gelijk aan elkaar. 
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Combinatie textiele mal en opblaasbare mal - Test 12a 

Fotoreportage  
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Combinatie textiele mal en opblaasbare mal - Test 12a 

Doorsneden 
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Combinatie textiele mal en opblaasbare mal - Test 12a 

Doorsneden 
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Combinatie textiele mal en opblaasbare mal - Test 12a 

Tabellen 
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Combinatie textiele mal en opblaasbare mal - Test 12a 

Grafieken 

 

 

 

De geobserveerde waarden (linksboven) min de theoretische waarden (rechtsboven) levert een verschil op welke afgebeeld is 

linksonder; Dit is de totale afwijking. De grootte van deze totale afwijking is ook gelijk aan de som van de individuele afwijkingen. 

De waarde van de totale afwijking beschrijft niet of afwijkingen naar zowel binnen als buiten voorkomen. Daarom wordt in de 

grafiek rechtsonder de totale afwijking opgedeeld in de individuele afwijkingen. 
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De som van de individuele afwijkingen - gelijk aan de totale afwijking - geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus 

of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte 

van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch 

model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen 

genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|. Ook de oppervlakte tussen de twee lijnen in de grafiek 

rechtsboven geeft aan wat de grootte is van het totaal |afwijkingen|. 

 

 



111 

 

Totaaloverzichten flexibele mallen 
Tabellen  

Oppervlakte theoretische doorsneden (theoretische waarden) en doorsneden testmodel (geobserveerde waarden) 

           

 

Doorsneden in het yz-vlak Testnummer -> Theoretisch model 1a 1b 1c 1d 2a 12a 

 

 

Doorsnedenummer Oppervlakte (mm2)               

 

 

1 volledige doorsnede 7822 6643 7084 8297 7366 ongeldig ongeldig 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -1179 -738 475 -456     

 

 

  buiten 0 194 136 1020 249     

 

 

  binnen 0 1373 874 545 705     

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1567 1010 1565 954     

 

 

  check 0 0 0 0 0     

 

 

2 volledige doorsnede 9020 8806 9067 11505 9634 14291 7532 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -214 47 2485 614 5271 -1488 

 

 

  buiten 0 713 760 2663 956 5271 6 

 

 

  binnen 0 927 713 178 342 0 1494 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1640 1473 2841 1298 5271 1500 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3 volledige doorsnede 13630 13274 13188 17203 14391 23228 10886 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -356 -442 3573 761 9598 -2744 

 

 

  buiten 0 1363 1249 3872 1704 9598 0 

 

 

  binnen 0 1719 1691 299 943 0 2745 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 3082 2940 4171 2647 9598 2745 

 

 

  check 0 0 0 0 0  0 0 

 

 

4 volledige doorsnede 25861 22416 21693 25679 23300 31224 21495 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -3445 -4168 -182 -2561 5363 -4366 

 

 

  buiten 0 25 78 963 40 5387 0 

 

 

  binnen 0 3470 4246 1145 2601 24 4366 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 3495 4324 2108 2641 5411,1 4366 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 
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5 volledige doorsnede 30755 28625 28207 30444 29049 34106 27383 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -2130 -2548 -311 -1706 3351 -3372 

 

 

  buiten 0 0 70 540 1 3364 0 

 

 

  binnen 0 2130 2618 851 1707 13 3372 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 2130 2688 1391 1707 3377,1 3372 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

6 volledige doorsnede 32096 31247 30969 32122 31349 34795 29463 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -849 -1127 26 -747 2699 -2633 

 

 

  buiten 0 117 0 561 21 2727 0 

 

 

  binnen 0 966 1127 535 793 28 2633 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1083 1127 1096 814 2755,3 2633 

 

 

  check 0 0 0 0 25 0 0 

 

 

7 volledige doorsnede 30755 29750 30205 30038 29553 34042 27093 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -1005 -550 -717 -1202 3287 -3662 

 

 

  buiten 0 8 388 323 1 3302 0 

 

 

  binnen 0 1013 938 1040 1203 15 3662 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1021 1326 1363 1204 3317 3662 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

8 volledige doorsnede 25861 24652 26095 24512 24195 30536 20206 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 -1209 234 -1349 -1666 4675 -5655 

 

 

  buiten 0 234 931 560 139 4681 0 

 

 

  binnen 0 1443 697 1909 1805 6 5655 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1677 1628 2469 1944 4687 5655 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

9 volledige doorsnede 13630 16248 18286 15182 15840 23269 10231 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 2618 4656 1552 2210 9639 -3399 

 

 

  buiten 0 2691 4656 2502 2417 9639 0 

 

 

  binnen 0 73 0 950 207 0 3399 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 2764 4656 3452 2624 9639 3399 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

10 

 

 

volledige doorsnede 

 

 

9020 

 

 

10707 

 

 

11900 

 

 

10023 

 

 

10486 

 

 

14614 

 

 

7429 

 



113 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 1687 2880 1003 1466 5594 -1591 

 

 

  buiten 0 1687 2880 1489 1548 5594 0 

 

 

  binnen 0 0 0 486 82 0 1591 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 1687 2880 1975 1630 5594 1591 

 

 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

11 volledige doorsnede 7822 7825 8371 7559 7566 ongeldig 8376 

 

 

  verschil tussen tm en test 0 3 549 -263 -256   554 

 

 

  buiten 0 379 813 468 264   663 

 

 

  binnen 0 376 264 731 520   109 

 

 

  |binnen|+|buiten| 0 755 1077 1199 784   772 

 

 

  check 0 0 0 0 0   0 
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Totaaloverzichten flexibele mallen 
Tabellen – Verhouding geobserveerde waarde t.o.v. de theoretische waarde 

Doorsneden in het yz-vlak Testnummer -> Theoretisch model 1a 1b 1c 1d 2a 12a 

Doorsnedenummer Percentages testmodel tov theorie               

1 volledige doorsnede 100 85 91 106 94     

  verschil tussen tm en test 0 -15 -9 6 -6     

  buiten 0 2 2 13 3     

  binnen 0 18 11 7 9     

  |binnen|+|buiten| 0 20 13 20 12     

  check 0 0 0 0 0     

2 volledige doorsnede 100 98 101 128 107 158 84 

  verschil tussen tm en test 0 -2 1 28 7 58 -16 

  buiten 0 8 8 30 11 58 0 

  binnen 0 10 8 2 4 0 17 

  |binnen|+|buiten| 0 18 16 31 14 58 17 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

3 volledige doorsnede 100 97 97 126 106 170 80 

  verschil tussen tm en test 0 -3 -3 26 6 70 -20 

  buiten 0 10 9 28 13 70 0 

  binnen 0 13 12 2 7 0 20 

  |binnen|+|buiten| 0 23 22 31 19 70 20 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

4 volledige doorsnede 100 87 84 99 90 121 83 

  verschil tussen tm en test 0 -13 -16 -1 -10 21 -17 

  buiten 0 0 0 4 0 21 0 

  binnen 0 13 16 4 10 0 17 

  |binnen|+|buiten| 0 14 17 8 10 21 17 

  check 0 0 0 0 0 0 0 
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5 volledige doorsnede 100 93 92 99 94 111 89 

  verschil tussen tm en test 0 -7 -8 -1 -6 11 -11 

  buiten 0 0 0 2 0 11 0 

  binnen 0 7 9 3 6 0 11 

  |binnen|+|buiten| 0 7 9 5 6 11 11 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

6 volledige doorsnede 100 97 96 100 98 108 92 

  verschil tussen tm en test 0 -3 -4 0 -2 8 -8 

  buiten 0 0 0 2 0 8 0 

  binnen 0 3 4 2 2 0 8 

  |binnen|+|buiten| 0 3 4 3 3 9 8 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

7 volledige doorsnede 100 97 98 98 96 111 88 

  verschil tussen tm en test 0 -3 -2 -2 -4 11 -12 

  buiten 0 0 1 1 0 11 0 

  binnen 0 3 3 3 4 0 12 

  |binnen|+|buiten| 0 3 4 4 4 11 12 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

8 volledige doorsnede 100 95 101 95 94 118 78 

  verschil tussen tm en test 0 -5 1 -5 -6 18 -22 

  buiten 0 1 4 2 1 18 0 

  binnen 0 6 3 7 7 0 22 

  |binnen|+|buiten| 0 6 6 10 8 18 22 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

9 volledige doorsnede 100 119 134 111 116 171 75 

  verschil tussen tm en test 0 19 34 11 16 71 -25 

  buiten 0 20 34 18 18 71 0 

  binnen 0 1 0 7 2 0 25 

  |binnen|+|buiten| 0 20 34 25 19 71 25 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

10 

 

 

volledige doorsnede 

 

 

100 

 

 

119 

 

 

132 

 

 

111 

 

 

116 

 

 

162 

 

 

82 



116 

 

  verschil tussen tm en test 0 19 32 11 16 62 -18 

  buiten 0 19 32 17 17 62 0 

  binnen 0 0 0 5 1 0 18 

  |binnen|+|buiten| 0 19 32 22 18 62 18 

  check 0 0 0 0 0 0 0 

11 volledige doorsnede 100 100 107 97 97   107 

  verschil tussen tm en test 0 0 7 -3 -3   7 

  buiten 0 5 10 6 3   8 

  binnen 0 5 3 9 7   1 

  |binnen|+|buiten| 0 10 14 15 10   10 

  check 0 0 0 0 0   0 
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Totaaloverzichten flexibele mallen 
Grafieken 

Geobserveerde waarden (theoretische waarde = 100%) 
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De totale afwijking geeft aan in welke eindrichting de doorsnede afwijkt en dus of de oppervlakte van de doorsnede van het testmodel 

kleiner of groter is dan het theoretisch model. Het omschrijft niet de grootte van de totaaloppervlakte die ontstaat doordat de doorsnede van 

het testmodel niet precies op de doorsnede van het theoretisch model ligt. Om deze grootte te bepalen moet in de optelling van de 

individuele afwijkingen de absolute waarde van de afwijkingen genomen worden. Dit totaal wordt aangeduid met totaal |afwijkingen|.  

Totaaloverzichten flexibele mallen 
Grafieken 
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Totaaloverzichten flexibele mallen 
Grafieken 

Individuele afwijkingen 
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Totaaloverzichten flexibele mallen 
Grafieken 

Absolute waarden individuele afwijkingen  

(afwijking naar buiten was al positief dus is deze grafiek gelijk aan de vorige) 
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Bijlage III – Testen flexibele mallen 

 

Vaste mallen  

   CNC-frezen: 

   Test 3a (buiten- en binnenmal): 

    Fotoreportage 

 Vacuumvorming: 

  Test 3b (buiten- en binnenmal): 

    Fotoreportage 

    Doorsneden 

    Tabellen     

Grafieken 
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Vaste mal - Test 3a  

Fotoreportage 
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Vaste mal - Test 3b  

Fotoreportage 
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Vaste mal - Test 3b  

Doorsneden massieve p-surface 
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Vaste mal - Test 3b  

Doorsneden massieve p-surface 
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Vaste mal - Test 3b  

Doorsneden holle p-surface 
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Vaste mal - Test 3b  

Doorsneden holle p-surface 
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Vaste mal - Test 3b  

Tabellen 
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Vaste mal - Test 3b  

Tabellen 
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Vaste mal - Test 3b 

Grafieken 
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Vaste mal - Test 3b 

Grafieken 

 

 

 

 

 

 

  



133 

 

Bijlage IV - Druktesten 

  

  Kubussen: 

  Modellen 1 t/m 3:   

Fotoreportage 

Model 1: Tabellen 

    Grafieken 

  Model 2: Tabellen 

    Grafieken 

  Model 3: Tabellen 

    Grafieken 

 Massieve p-surfaces: 

Model 1: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Model 2: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Model 3: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

 Holle p-surfaces: 

Model 1: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Model 2: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

  Model 3: Fotoreportage 

    Tabellen 

    Grafieken 

 

Totaaloverzichten: Tabellen  

Grafieken 
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Model 1 Model 2 Model 3 

Druktesten kubussen  
Fotoreportage 
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Druktesten kubussen – Model 1 

Tabel 
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Druktesten kubussen – Model 1 

Grafiek 
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Druktesten kubussen – Model 2 

Tabel 
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Druktesten kubussen – Model 2 

Grafiek 
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Druktesten kubussen – Model 3 

Tabel  
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Druktesten kubussen – Model 3 

Grafiek
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 1 
Fotoreportage 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 1 
Tabel 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 1 
Grafiek 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 2 

Fotoreportage 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 2 

Tabel 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 2 

Grafiek 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 3 

Fotoreportage 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 3 

Tabel 
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Druktesten massieve p-surfaces – Model 3 

Grafiek 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 1 
Fotoreportage 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 1 
Tabel  
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Druktesten holle p-surfaces – Model 1 
Grafiek  
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Druktesten holle p-surfaces – Model 2 

Fotoreportage 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 2 

Tabel 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 2 

Grafiek  
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Druktesten holle p-surfaces – Model 3 

Fotoreportage 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 3 

Tabel 
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Druktesten holle p-surfaces – Model 3 

Grafiek 
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Totaaloverzichten 
Tabellen 
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Totaaloverzichten 
Tabellen 
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Totaaloverzichten 
Grafieken 
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Totaaloverzichten 
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