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Afstudeerproject: Het F/oor-lje vloersysteem 

Voorwoord 
Tijdens onze studie aan de technische universiteit Eindhoven merkten wij dat veel 
bouwtechnische oplossingen, die wij als vanzelfsprekend beschouwden gedurende onze HBO 
en MBO studie, eigenlijk minder goed zijn en weinig aansluiten bij de eisen en behoeften van 
deze tijd. Het is raar het gevoel te hebben dat veel dingen die wij geleerd hadden op onze 
vooropleidingen in de basis al niet voldeden. 
Daarom hebben wij in ons afstudeerproject aandacht besteed aan het verbeteren van de 
bouwtechniek. Dit hebben wij getracht te doen door het ontwerpen van een nieuw constructief 
vloerconcept 
Wij waren van mening dat het bij de ontwikkeling van een nieuw concept van belang was om 
terug te gaan naar het achterliggende concept van vloeren, naar de basis eisen waaraan een 
vloer dient te voldoen. Vervolgens hebben we dit gecombineerd met de eisen van de huidige 
maatschappij. Deze eisen zijn vooral gericht op het flexibeler bouwen waardoor 
bouwonderdelen eenvoudiger aanpasbaar zijn voor de mogelijk veranderende eisen van de 
toekomst. 

Onze afstudeercommissieleden Dhr Cox, Dhr Meijers, Dhr Lichtenberg, Dhr Timmermans en 
Dhr Zegers waren tijdens ons afstudeerproject aanwezig als begeleiders. Wij willen hen 
bedanken voor hun ideeën, steun en begeleiding. 
De bereidwilligheid van de medewerkers van het constructieve laboratorium, de maquette 
werkplaats en van het akoestische laboratorium was uitzonderlijk groot. Zij hebben het mogelijk 
gemaakt dat dit project uitgevoerd kon worden. 
Tenslotte willen we een speciaal dankwoord geven aan dhr van Beurden van Nedri en aan dhr 
Reijnders van Bumec Bouwkosten Support voor de verkregen informatie, advies en hulp tijdens 
ons afstudeerproject. 
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Samenvatting 

Op het gebied van de ontwikkeling van vloeren, zijn er al een hele tijd vrijwel geen 
veranderingen geweest. In de gehele bouwsector worden hoofdzakelijk, de ouderwetse houten 
vloer en de iets nieuwere breed- en kanaalplaatvloeren toegepast. Door de toepassing van 
deze vloersystemen zijn er verschillende problemen ontstaan. De installatieleidingen zijn 
tijdens de gebruiksfase niet toegankelijk, doordat ze bedekt zijn met beton, waardoor er geen 
flexibiliteit is. Dit betekent dat er alleen wijzigingen in de installaties aangebracht kunnen 
worden, als het beton erom heen gesloopt wordt. Verder bestaan de meeste vloersystemen uit 
zware, onhanteerbare elementen, daarom zijn de kosten voor het transport zo groot en kunnen 
ze zeer moeilijk toegepast worden in de renovatiebouw. Tevens kost het veel manuren om een 
vloersysteem te maken, doordat de planning van verschillende werkzaamheden niet vloeiend 
verloopt. Een installateur moet, bijvoorbeeld regelmatig terugkomen, omdat hij zijn 
werkzaamheden niet in één procesgang kan uitvoeren. Ook worden in nieuwe vloersystemen 
geen nieuwe materialen en productietechnieken toegepast, waardoor deze vloeren meestal 
voort komen uit bestaande systemen (alleen aanpassingen). En er zijn maar weinig 
vloersystemen toepasbaar in de renovatiebouw. Terwijl steeds meer gebouwen gerenoveerd 
gaan worden, door de schaarste in de woningbouwmarkt Daarom is tijdens dit afstudeerproject 
de uitdaging aangenomen om een nieuw vloersysteem voor de renovatiebouw te ontwikkelen, 
die kan concurreren tegen de traditionele houten vloer. 

In dit afstudeerverslag zal een concept, genaamd Floor-tje, dat gecreëerd is tijdens het vak 
productontwikkeling van Jos Lichtenberg, verder onderzocht worden. Tijdens het voortraject is 
tevens een markt gekozen. Daarnaast is er bepaald of het nieuwe vloerconcept raakvlakken 
heeft met de denkwijze van Slimbouwen®. Dit wordt gedaan, omdat Slimbouwen® een visie is, 
die momenteel maatgevend is voor het bouwen in de toekomst. Er is een vormenstudie 
gedaan, waarna er materiaal- en productiekeuzes zijn gemaakt. Verder zijn de afmetingen van 
het gehele vloersysteem bepaald en is een montagevolgorde uitgewerkt. Ook zijn de 
bouwbesluitseisen met betrekking tot constructies, geluid en brand, globaal gecontroleerd, door 
berekeningen en proeven uit te voeren. Er is gekeken hoe het vloerconcept toegepast kan 
worden in verschillende vloerenplannen. En de eisen en wensen aan de topvloeren en 
plafonds zijn opgesteld, waarna oplossingsmogelijkheden zijn gegenereerd. Al het voorgaande, 
is daarna gebruikt om principedetails op te stellen. Ten slotte is nog gekeken of het 
vloersysteem financieel interessant is. 
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Hieronder zal per onderzoeksvraag in het kort worden weergegeven welke keuzes gemaakt 
zijn en conclusies zijn getrokken. 
Wat is het algemene en het constructieve concept? 
Het concept van het Floor-tje vloersysteem is samen te vatten als een flexibele, constructieve 
vloer die bestaat uit kleine elementen. Deze elementen worden door spankabels tegen elkaar 
gedrukt, zodat ze als één ligger gaan werken. De voordelen van dit vloersysteem zijn: 

• Draagbaar gewicht. 
• Goed hanteerbaar. 
• Eenvoudig montage. 
• IFD (industrieel, flexibel demontabel). 
• Intergratie van leidingen in het vloerpakket 
• Scheiding tussen leidingen van de gebruiker van de onderzijde en de gebruiker van de 

bovenzijde van de vloer. 
• Blijvende flexibiliteit. 
• Lange leidingen ineens aan te brengen en aan te passen. 

Op welk gedeelte van de bouwmarkt richt het concept zich? 
Het vloersysteem is toepasbaar in veel markten, maar in de wonen-boven-winkelsmarkt wordt 
de maximale flexibiliteit gebruikt, daarom is voor deze niche markt gekozen. Een schatting is, 
dat in de komende 10 jaar ongeveer 30.000 verdiepingen in deze markt gerealiseerd gaan 
worden. Dit is ook de marktgrootte die aangehouden zal worden. Het programma van eisen is 
samengesteld uit de eisen van het bouwbesluit en de eisen en wensen uit het concept en de 
markt. 

Hoe past het concept binnen de uitgangspunten van Slimbouwen®? 
Na het vooronderzoek is gekeken in hoeverre het vloerconcept overeenkomt met de denkwijze 
van Slimbouwen®. Uit deze vergelijking blijkt dat het vloersysteem goed bij deze visie past. Er 
is bijvoorbeeld een scheiding tussen de bouwdelen en de installaties aangebracht, zodat de 
installateur zijn werkzaamheden in één procesgang kan uitvoeren. Verder blijven de 
installatieleidingen ook tijdens de gebruiksfase toegankelijk en aanpasbaar. Er is hierdoor een 
blijvende flexibiliteit. Tevens is gewicht ten opzichte van andere systeem heel laag, ongeveer 
85 kg per vierkante meter. En door de integratie van de installatieleidingen zal de vloerdikte 
onder normale omstandigheden niet groter worden dan 380mm, dit is minder dan een houten 
vloer die zes meter overspant. 

Hoe zijn de verschillende onderdelen van het vloersysteem vormgegeven? 
Na de vergelijking met de denkwijze van Slimbouwen®, zijn de constructieve Floor-tje 
elementen ontworpen. De standaard elementen van 600x600x300mm zijn voorzien van een 
sparingenraster, waar rioleringsbuizen en ventilatiekokers in aangebracht kunnen worden. 
Verder zijn de aluminium liggers vormgegeven, zodat het vloersysteem eenvoudig 
opgespannen kan worden met staalkabels. Door deze liggers kunnen de elementen, tijdens de 
montage, tijdelijk opgehangen worden. Ook zijn er eind- en paselementen ontworpen, 
waardoor bijna elk vloerenveld samen te stellen is. 

8 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Uit welke materialen is het vloersysteem opgebouwd? 
In de vloerelementen worden drie materialen gebruikt, aluminium extrusieprofielen voor de 
liggers, geperste houtvezelelementen voor de sandwichschillen en PUR- of PIR-schuim voor 
de sandwichvulling. 

Hoe zal het vloersysteem op de bouwplaats gemonteerd worden? 
Er is een snelle een eenvoudig montagevolgorde ontworpen, waarin een houten vloer wordt 
vervangen door het Floor-tje vloersysteem. 

Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot constructies worden voldaan? 

Tijdens het ontwerpen van de constructieve elementen, is gekeken in hoeverre het 
vloersysteem, in combinatie met de afwerklagen, aan de eisen van het Bouwbesluit kan 
voldoen. Op het gebied van constructies is een globale berekening gemaakt, waaruit bleek dat 
het systeem zowel aan de doorbuigings- als aan de sterkte-eisen kan voldoen, als de 
elementen, door vier spankabels, wordt opgespannen met een kracht van ongeveer 35 kN per 
kabel. Daarna zijn er twee constructieve proeven uitgevoerd in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium, waarbij de beproefde elementen niet helemaal overeen kwamen met de 
ontworpen modellen. Maar er is wel bewezen dat het constructieve principe werkt. Ook bleek 
dat deze elementen aan de doorbuigingseis van het Bouwbesluit voldeden, terwijl er in het 
vervolg nog wat aandacht naar het trillen van de vloer zal moeten gaan. Daarnaast is er ook 
nog aandacht besteed aan het centreren van de aluminium liggers ten opzichte van elkaar, dit 
zal gebeuren door het aan brengen van centerpunten (stiftjes) in de aluminium profielen. 

Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot brand worden voldaan? 

Om aan de Bouwbesluitseisen met betrekking tot brand te kunnen voldoen is er eerst een 
vuurlastberekening gemaakt, waaruit bleek dat het totale vloersysteem 60 minuten 
brandwerend moest zijn. Als de aluminium liggers te warm worden zal het vloersysteem 
bezwijken, daardoor is er een simulatie, in het programma FlexPDE, van de 
temperatuursstijging in het vloersysteem uitgevoerd. Omdat de uitkomst, van 150 graden 
Celsius, wel erg laag lijkt, is de bezwijktemperatuur van het aluminium profiel bepaald. Deze 
bezwijktemperatuur ligt rond de 270 graden Celsius. Door het toepassen van een plafond van 
Gyproc, wat in combinatie met een houten vloer voor een brandwerendheid van 60 minuten 
zorgt, is aangenomen dat er aan de bouwbesluitseisen met betrekking tot brand voldaan kan 
worden. Ook de bijdrage aan de rookproductie en de brandvoortplanting is met deze afwerking 
redelijk gewaarborgd. Daarnaast is er, door het toepassen van schotelveren, een oplossing 
geboden voor de uitzettingsverschillen tussen de aluminium liggers en de staalkabels tijdens 
een brand. 
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Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot geluid worden voldaan? 
Ook worden er in het Bouwbesluit eisen gesteld met betrekking tot het installatiegeluid en de 
lucht- en de contactgeluidsisolatie. Eerst zijn er geluidsisolatieberekeningen uitgevoerd, van de 
constructieve elementen, met het computerprogramma BASLAB. Er zijn verschillende 
opbouwen ingevoerd, om te kijken wat voor effect de verschillende materialen op deze 
luchtgeluidsisolatie hebben. Verder zijn er met ongeveer dezelfde opbouwen ook 
geluidsproeven uitgevoerd in het akoestisch laboratorium. Tijdens deze proeven zijn voor de 
sandwichschillen, geperste houtvezelpallets gebruikt. Het meest overeenkomende, beproefde 
element had een karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid van -14 dB. Hieruit blijkt dat het 
plafond en de topvloer voor een verbetering van minimaal 14 dB moeten zorgen, om aan de 
Bouwbesluitseis van 0 dB te kunnen voldoen. Omdat in de productinformatie van Gyproc staat 
vermeld, dat de topvloer en het plafond beide voor een verbetering van 10 dB zorgen, kan 
aangenomen worden dat aan deze eis van minimaal 0 dB, voldaan kan worden. Over 
contactgeluid en installatiegeluid is weinig te zeggen, omdat deze niet meegenomen konden 
worden tijdens de proeven en berekeningen. 

Welke bouwkundige elementen sluiten op Floor-tje aan? 
Nadat het Floor-tje vloersysteem aan de hand van de meeste eisen uit het Bouwbesluit is 
gecontroleerd, kon gekeken worden naar de aansluitingen van dit constructieve vloersysteem 
op de omliggende bouwdelen. Eerst zijn de eigenschappen van de topvloer- en plafonddelen 
bepaald, de brandwerendheid en de luchtgeluidsisolatie zijn hierboven al besproken. De 
topvloerdelen kunnen door het toepassen van een metalen strip in de topvloer eenvoudig en 
snel geplaatst en verwijderd worden, met behulp van een magneet. Ook door de integratie van 
een kliksysteem in de plafonddelen kunnen deze ook eenvoudig en snel geplaatst en 
verwijderd worden. Daarnaast zijn er verschillende topvloer- en plafondindelingen ontworpen, 
waarna voor elementen van 600x600mm is gekozen, die gecombineerd worden met elementen 
van 600x300mm. Bij deze keuze is rekening gehouden met een acceptabel uiterlijk en 
voldoende overlap, om brand- en/of geluidslekken te voorkomen. Ook zijn er rasters bepaald, 
waarin de topvloerdelen met genoeg ondersteuning op de constructieve elementen geplaatst 
kunnen worden. 

Hoe sluiten de bouwdelen op elkaar aan? 
Er een vloerenplan bedacht waar 7 knelpunten in voorkomen. Voor deze knelpunten zijn 
oplossingen gezocht, wat geleid heeft tot de introductie van twee paselementen met een 
standaardbreedte van 300mm en 400mm. Daarnaast zijn de eindelementen zo ontworpen dat 
het mogelijk is om het vloersysteem aan te sluiten op schuine wanden. Verder zijn er 
verschillende mogelijkheden ontworpen om leidingdoorvoeren in het vloersysteem aan te 
brengen en er is gekeken hoe het vloersysteem voor schijfwerking kan zorgen. Dit is mogelijk 
door het aanbrengen van strips die als schoren gaan werken. Dit gebeurt nu ook al in 
staalconstructies. Toen de gehele vloeropbouw bekend was, zijn twaalf principe details van 
aansluitingen uitgewerkt. 
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Is het vloersysteem commercieel en financieel interessant? 

Ten slotte is gekeken of het Floor-tje vloersysteem financieel interessant is. Om daar inzicht in 
te krijgen, zijn de productieaantallen, de materiaal-, de montage- en de productiekosten 
berekent. Hieruit blijkt dat het vloersysteem veel te veel gaat kosten (ongeveer 300 Euro/m2). 
Door de kosten te vergelijken met de concurrenten, bleek dat de materiaalkosten ongeveer vijf 
keer zo hoog zijn, dan de materiaalkosten van een houten vloer. Het Floor-tje vloersysteem 
heeft wel veel kostenvoordelen, maar hierdoor mag het systeem, ten opzichte van de 
concurrenten, niet meer dan twee keer zoveel gaan kosten. Daarnaast is er door de heer 
Reijnders van Bumec Bouwkosten Support ook een kostenvergelijking opgesteld, hieruit kan 
ongeveer dezelfde conclusie getrokken worden. 
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1 Inleiding 

Meer flexibiliteit is een onderwerp dat steeds vaker vanuit de markt gevraagd en geëist wordt 
aan de bouwwereld. 
Deze vraag wordt versterkt door een snel veranderde markt. Kantoorgebouwen staan na een 
korte gebruiksperiode lang leeg en de woningmarkt heeft problemen aan te sluiten op de snelle 
veranderingen in de markt. 

Maar wat verstaat de markt onder flexibiliteit? Bouwdelen die aanpasbaar zijn in hoogte en 
breedte? Inbouw onderdelen die verwijderd of aangepast kunnen worden? Bouwonderdelen 
die vervangen of verwijderd kunnen worden? 
De markt bedoelt met flexibiliteit, de mogelijkheid om met geringe kosten aanpassingen te 
kunnen maken aan de inbouwonderdelen zodat de gebouwen langer en voor verschillende 
doeleinden bruikbaar blijven. Voorbeelden van deze inbouwonderdelen zijn de leidingen en 
afwerkingen. 

Diverse producenten van bestaande producten hebben geprobeerd een antwoord te vinden op 
de vraag naar flexibiliteit. Deze producenten proberen door het maken van kleine 
aanpassingen op hun bestaande producten op deze vraag in te spelen. Een voorbeeld van een 
producent hiervan is VBI, dit bedrijf ontwikkelde zijn kanaalplaten door tot de leidingplaat vloer 
en vervolgens tot appartementen vloer. 

Echter doordat het concept van deze systemen niet voldoende gericht is op flexibiliteit, werken 
de aanpassingen vaak maar zeer beperkt. Ze hebben vaak alleen een voordeel in de 
voorbereidende fase. Gedurende de uitvoerende-, gebruiks- en sloopfase zijn ze meestal net 
zo flexibel als hun voorgangers. Hierdoor wordt een soort van schijnflexibiliteit gegeven. 

Door de toenemende vraag naar meer flexibiliteit vanuit de markt zijn nieuwe theorieën 
ontwikkeld (bijvoorbeeld IFD bouwen en slimbouwen®). Vanuit deze nieuwe theorieën zijn 
enkele nieuwe producten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Intra+ vloer van Prefab 
Limburg. Deze vloer speelt gedurende meerdere fasen in op de flexibiliteit die ook behouden 
blijft tijdens de verschillende fasen . 

Naast de vraag naar flexibiliteit is de krapte op de woningbouwmark een belangrijk 
maatschappelijk probleem. Door slimme oplossingen kan naast de nieuwbouwprojecten ook in . 
bestaande gebouwen meer woonruimte gecreëerd worden. Hier spelen projecten zoals w~men 
boven winkels op in. In Nederland zijn er tussen de 30.000 en 40.000 verdiepingen boven 
winkels waar volgens het VROM in de komende tien jaar woningen gecreëerd zullen worden 
(zie bijlage 1). 
Doordat bij renovatie de bestaande woning behouden blijft zijn slechts weinig vloersystemen 
toepasbaar, veel vloersystemen zijn te groot en te zwaar om in een bestaand gebouw 
aangebracht te worden. 
Naar aanleiding van boven geschetste problemen vonden wij het een uitdaging om een 
vloersysteem te ontwerpen dat geschikt is voor de renovatiebouw en daarnaast ook nog 
flexibel is. 
Een concept hiervoor is al eerder ontworpen gedurende het vak productontwikkeling voor de 
bouw. Dit concept genaamd Floor-tje, zal in dit onderzoek nader onderzocht en ontwikkeld 
worden. 
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2 Onderzoeksopzet 

2. 1 Probleemstelling 
De markt in de bouwwereld wordt steeds dynamischer en krijgt een minder homogeen 
karakter. Bovendien vindt er een verschuiving van een aanbod- naar een vragersmarkt plaats. 
Het hedendaags bouwen, dat overwegend een product is van gewoonte, zal hier op moeten 
inspelen. 
Een samenleving die aanvullende eisen stelt op het gebied van bouwtransparantie, 
duurzaamheid en flexibiliteit vraagt om een vernieuwende manier van bouwen. Belangrijk 
hierbij is dat er aandacht is voor producten die niet ontstaan zijn uit de aanpassingen van 
bestaande producten, maar die ontstaan zijn uit een concept dat het bestaande los laat en 
terug gaat naar de basis functies. Op die manier kunnen patronen die eerder niet ontdekt zijn, 
aangepast worden op de veranderende vraag vanuit de (bouw-)markt 

2.2 Doelstelling in het onderzoek 
Onderzoeken hoe Floor-tje ontwikkeld kan worden zodat het voldoet aan de verschillende 
eisen vanuit bouwbesluit, de markt en het concept. 

2.3 Doelstelling van het onderzoek 
Het maken van een definitief ontwerp voor Floor-tje dat voldoet aan de verschillende eisen 
vanuit bouwbesluit, de markt, en het concept. 

2.4 Onderzoeksvragen 
Hieronder worden de verschillende onderzoeksvragen beschreven waarmee een mogelijke 
oplossing voor de probleemstelling word gegeven. Deze onderzoeksvragen zullen verder 
uitgewerkt worden tot deelvragen in paragraaf 3.3. 

1. Wat is er met betrekking tot het concept Floor-tje al eerder onderzocht? 
2. Welke raakvlakken heeft het concept met slimbouwen®? 
3. Hoe wordt het concept verder ontwikkeld aan de hand van het programma van eisen? 
4. Welke eisen worden er vanuit het bouwbesluit aan dit vloersysteem gesteld en hoe kan 

hieraan voldaan worden? 
5. Hoe sluit Floor-tje aan op de omliggende bouwdelen? 
6. Welke eisen en wensen worden er vanuit de markt aan het vloersysteem gesteld en 

hoe kan hieraan voldaan worden? 

2.5 Wetenschappelijk belang 
Dit onderzoek levert kennis en nieuwe inzichten in de ontwikkeling van een nieuw constructief 
vloer concept. Tevens levert het nieuwe inzichten hoe omgegaan kan worden met de huidige 
eisen zonder gebruik te maken van de huidige oplossingen. 
Dit onderzoek kan toekomstige onderzoekers handvatten bieden en inzichten geven in de 
gemaakte keuzes, gevonden informatie en in het traject van integrale productontwikkeling. 

2. 6 Maatschappelijk belang 
De bouw is een zeer starre sector en heeft een afwachtend karakter bij innovaties. Door dit 
onderzoek naar de haalbaarheid van een vloer die samengesteld wordt uit kleine draagbare 

15 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

elementen, kan de weg vrij gemaakt worden voor nieuwe innovaties. Door aan te tonen dat het 
concept haalbaar is, wordt de drempel voor acceptatie van dit principe lager. 
Daarnaast laat dit onderzoek zien dat alternatieve materialen ook gebruikt kunnen worden in 
de bouw en dat deze speciale voordelen hebben. 

2. 7 Onderzoeksmodel 
In het onderstaande model is weergegeven hoe de onderwerpen vanuit het voortraject invloed 
hebben, op de mogelijke oplossingen en de hieruit gemaakte keuzes, berekeningen en 
proeven van dit onderzoek. 

_ _::"= - ---...- -~ 

. I 
- ' 

Verwerkers 

Definitief 
ontwerp 

Mogelijke 
oplossingen 

Afgewogen keuzes, 
berekeningen en proeven. 

= Deze informatie is verkregen in het traject dat aan dit onderzoek 
vooraf gegaan is. 

= Het onderzoek dat uitgevoerd zal worden tijdens het afstuderen. 
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2.8 lnkadering 
Het onderzoek vindt plaats binnen de bouwwereld en heeft hierbinnen betrekking op de 
renovatiebouw. Omdat Floor-tje een vloersysteem is, wordt binnen de renovatiebouw expliciet 
aandacht besteedt aan het onderdeel vloersysteem. De markt, wet en regelgeving en het 
concept zijn hierbij leidend. 

Bouwwereld 

Renovatiebouw 

Vloersystemen 

Markt Weten 
regelgeving 
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2.9 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Hieronder zullen de uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven worden waarbinnen het 
onderzoek zich afspeelt. Het was nodig om het onderzoek af te bakenen omdat het totale 
onderzoek naar een nieuwe constructieve vloer, van concept tot geoptimaliseerd 
produceerbaar product te groot is voor een afstudeer onderzoek van twee personen. Een 
dergelijk onderzoek kan al snel tien jaar in beslag nemen en vraagt om een heel scala van 
prototypes, proeven en berekeningen. 

In dit onderzoek zal dan ook geen geoptimaliseerd eindproduct gerealiseerd worden, maar een 
definitief ontwerp. Het begin van dit onderzoek zal starten met de eindresultaten van het 
voortraject. Vanuit deze resultaten zullen vervolgens diverse aspecten van de vloer onderzocht 
worden, welke zullen leiden tot het definitieve ontwerp. 
Voor het bereiken van dit eindresultaat zijn diverse opties ontworpen welke tegen elkaar 
afgewogen zijn. Daarnaast zijn er ook berekeningen gemaakt en proeven uitgevoerd. Bij deze 
proeven en berekeningen was het vaak niet mogelijk om de complexe vorm en alle gekozen 
materialen toe te passen. Daarom is er regelmatig gekozen om een vereenvoudigde versie van 
het ontwerp te beproeven of te berekenen. Van deze vereenvoudigde versie zal aangegeven 
worden wat de verschillen zijn met datgene wat berekend of beproefd had moeten worden en 
wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Hiermee wordt het kader aangegeven waarbinnen de 
resultaten gezien moeten worden. 

Doordat aan het eindresultaat van dit onderzoek geen geoptimaliseerd produceerbaar product 
gerealiseerd is, zullen in het verslag diverse aanbevelingen gemaakt worden voor vervolg 
onderzoek. Hierbij zal worden aangegeven wat onderzocht dient te worden en in welke 
richtingen oplossingen verwacht kunnen worden. 
Dit onderzoek is verricht als afsluitend onderdeel voor de studie building technologie aan de 
technische universiteit te Eindhoven, met als specialisatie productontwikkeling. In dit onderzoek 
is veel aandacht besteed aan constructies en bouwfysische aspecten . Het is echter geen 
specialisatie in deze richtingen maar ze vormen wel een belangrijk onderdeel van dit 
onderzoek. 
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3 Methode 

In dit hoofdstuk worden de toegepaste onderzoeksmethoden besproken die nodig waren voor 
het beantwoorden van de probleemstelling en de hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen. In 
paragraaf 3.1 zal de globale onderzoeksopzet weergeven worden. Vervolgens zullen de 
onderzoeksvragen geoperationaliseerd worden naar hanteerbare deelvragen in paragraaf 3.2. 
In paragraaf 3.3 zal worden ingegaan hoe deze deelvragen beantwoord zullen worden. 
Vervolgens zal in paragraaf 3.4 beschreven worden hoe en waar de resultaten van het 
onderzoek gevonden kunnen worden in dit verslag. Vervolgens zal in de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk het afstudeer proces besproken worden. 

3.1 Opzet van het verslag 

De gekozen opzet voor dit verslag heeft een opbouwende aard. Hiervoor is gekozen omdat de 
lezer dan meegenomen wordt met de groei van het concept. Deze opbouw zal beginnen met 
het verduidelijken van het beginpunt van dit onderzoek. Hierin wordt uitééngezet welke 
informatie er al verkregen was door middel van voor onderzoek en wat het concept inhoudt. Na 
de informatie over het beginpunt van dit onderzoek zal het concept steeds verder verduidelijkt 
en concreter gemaakt worden materialen en vormen te kiezen en deze aan het concept toe te 
voegen. Nadat het ontwerp tastbaar gemaakt is zal er gekeken worden hoe dit ontwerp kan 
voldoen aan diverse eisen die eraan gesteld worden. Nadat deze verschillende eisen 
behandeld zijn zal er ingegaan worden op de afwerking en detaillering van de vloer. De laatste 
paragraven bestaan uit een financiële kijk naar het concept waarna het verslag afgesloten 
wordt met een conclusie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
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3.2 Operationalisatie 

In deze paragraaf zullen de onderzoeksvragen vertaald worden naar hanteerbare deelvragen. 
Deze deelvragen worden per hoofdstuk worden beantwoord. 

Hoofdstuk 4 
4.1 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Hoofdstuk 5 
5.1 
5.2 

Hoofdstuk 6 

6.1 
6.2 
6.3 

Hoofdstuk 7 

7.1 
7.2 
7.3 

Hoofdstuk 8 
8.1 
8.2 

Hoofdstuk 9 

9.1 

Wat was er met betrekking tot het vloersysteem al eerder onderzocht? 
Welke voorstudies zijn verricht en hoe wordt hier tijdens het afstuderen op 
voort borduurt? 
Wat is het concept? 
Wat is het constructieve concept? 
Wat is het programma van eisen van het concept? 
Op welk gedeelte van de bouwmarkt richt het concept zich? 

Welke raakvlakken heeft het concept met slimbouwen®? 
Wat zijn de uitgangspunten van slimbouwen®? 
Hoe past het concept binnen de uitgangspunten van slimbouwen®? 

Hoe wordt het concept verder ontwikkeld aan de hand van het programma van 
eisen? 
Hoe zijn de verschillende onderdelen van het vloersysteem vormgegeven? 
Uit welke materialen is het vloersysteem opgebouwd? 
Hoe zal het vloersysteem op de bouwplaats gemonteerd worden? 

Welke eisen worden er vanuit het bouwbesluit aan dit vloersysteem gesteld en 
hoe kan hieraan voldaan worden? 
Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot constructies worden voldaan? 
Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot brand worden voldaan? 
Hoe kan er aan de eisen met betrekking tot geluid worden voldaan? 

Hoe sluit Floor-tje aan op de omliggende bouwdelen. 
Welke bouwkundige elementen sluiten op Floor-tje aan? 
Hoe sluiten de bouwdelen op elkaar aan? 

Welke eisen en wensen worden er vanuit de markt aan het vloersysteem 
gesteld en hoe kan hieraan voldaan worden? 
Is het vloersysteem commercieel en financieel interessant? 
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3.3 Onderzoeksaanpak 

Om een duidelijk overzicht te geven van de activiteiten die uitgevoerd zijn om dit onderzoek te 
maken is per onderzoeksvraag weergegeven op welke wijze de informatie verkregen is. 
De verschillende manieren waarop de informatie verkregen kan worden zijn hieronder kort 
weergegeven. 

• Literatuurstudie: 
Voor het beantwoorden van diverse onderzoeksvragen is literatuur nageslagen. Dit zijn 
normen, boeken en internetpagina's en ook verslagen van master 3 en het master 4. 

• Berekeningen: 
Om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de vloer en vast te stellen of deze 
aan de gestelde eisen kan voldoen, zijn verschillende berekeningen gemaakt. 

• Ontwerpen: 
Diverse onderdelen zijn ontworpen, vergeleken en beoordeeld. 

• Proeven : 
Om het inzicht in het gedrag van de vloer te vergroten en de berekeningen te 
controleren, zijn diverse proeven uitgevoerd. 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag van hoofdstuk 4 (zie paragraaf 3.2) wordt 
literatuuronderzoek gedaan. De volgende aspecten worden onderzocht: 

• Wat is het concept waar dit afstudeerproject zich op richt? 
• Hoe werkt het concept constructief? 
• Welke keuzes zijn gemaakt in het voortraject? 

Ter behoeve van de onderzoeksvraag van hoofdstuk 5 (zie paragraaf 3.2) wordt er 
literatuuronderzoek gedaan naar de volgende aspecten: 

• Wat zijn de uitgangspunten van slimbouwen®? 
• Hoe verschillen deze uitgangspunten van de uitgangspunten van het onderzochte 

concept? 

De onderzoeksvraag van hoofdstuk 6 (zie paragraaf 3.2) wordt beantwoord door 
literatuuronderzoek naar de volgende aspecten: 

• Hoe zijn de verschillende onderdelen van het vloersysteem vormgegeven? 
• Uit welke materialen is het vloersysteem opgebouwd? 
• Hoe zal het vloersysteem op de bouwplaats gemonteerd worden? 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag van hoofdstuk 7 (zie paragraaf 3.2) 
worden er proeven gedaan, berekeningen gemaakt en vindt er literatuuronderzoek plaats. 
Het literatuuronderzoek zal zich richten op: 

• Waaraan dient de vloer constructief te voldoen? 
• Wat is het gedrag van de vloer bij brand? 
• Wat is de geluidsisolatie van de vloer? 
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Met de proeven zullen de volgende aspecten onderzocht worden: 
• Wat is het constructieve gedrag van de vloer en hoe voldoen de proeven aan de 

eisen? 
• Wat is de geluidsisolatie van de vloer en hoe voldoet deze aan de eisen? 

Met de berekeningen zal inzicht verkregen worden in: 
• De constructieve werking en gedrag 
• Het brandgedrag van de vloer 
• De geluidsisolatie 

De onderzoeksvraag van hoofdstuk 8 zal beantwoord worden door middel van ontworpen 
details en oplossingen. 

De laatste onderzoeksvraag (hoofdstuk 9) zal met behulp van kostenberekeningen worden 
beantwoord. 
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3.4 Proces afstuderen 

In het begin van dit verslag, wordt er eerst kort stilstaan bij het traject dat is afgelegd tijdens 
afstuderen. 

Bij het afstuderen is begonnen met het vast leggen van de belangrijkste gegevens en 
uitgangspunten die onderzocht waren tijdens het voortraject. Aan de hand van deze informatie 
en gesprekken met de begeleiders zijn keuzes gemaakt voor de onderwerpen van het 
afstuderen. 
Hierbij is begonnen met een onderzoek naar het constructieve gedrag van de vloer. De 
constructieve eigenschappen zijn namelijk één van belangrijkste eigenschappen van een vloer. 
Het aantonen dat het constructieve principe werkt en dat het ontwerp kan voldoen aan de 
constructieve eisen die eraan gesteld werden was dan ook van cruciaal belang voor de 
ontwikkeling van het concept. 
Dit bewijs is nodig omdat er een ander constructief principe gebruikt is als bij de meeste andere 
vloer types. De constructieve haalbaarheid is aangetoond door het maken van een aantal 
constructieve berekeningen en het uitvoeren van proeven. Hierbij werden onder andere de 
afmetingen van de liggers, de spankracht op de kabels en de doorbuiging bepaald. 

Tijdens dit onderzoek en het onderzoek naar andere bouwbesluit eisen zijn ook de eisen van 
het concept en de markt steeds dieper uitgewerkt en onderzocht. Hierbij zijn materialen, vorm, 
montage en opties voor vloerdelen bekeken. 

Na het constructieve onderzoek zijn ook de andere eisen van het bouwbesluit nader bekijken. 
Hierbij bleken vooral brand en geluid belangrijke eisen te zijn voor een constructieve vloer. Er 
is voor gekozen om deze eisen nader te onderzoeken, hierbij zijn diverse berekeningen 
gemaakt en geluidsproeven uitgevoerd. Met de informatie uit deze onderzoeken, proeven en 
berekeningen zijn vervolgens opties voor de afwerking van de vloer vastgesteld, waardoor het 
totale pakket kan voldoen aan de eisen. 

Nadat de verschillende eisen van het bouwbesluit onderzocht waren, is gekeken naar andere 
onderdelen die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het vloerconcept Als eerste is er gekeken 
naar uitvoeringsmogelijkheden. Hierover zijn ook enkele vragen tijdens onze tussen presentatie 
gesteld waardoor besloten is extra aandacht aan dit onderdeel te besteden. Er is onderzocht 
hoe vides, trapgaten, en afwijkende plattegronden mogelijk gemaakt konden worden. 
Toen alle onderdelen en keuzes voor onze vloer duidelijk waren is er begonnen aan de 
kostenberekening van Floor-tje en een vergelijking met haar directe en indirecte concurrenten. 
Ook is geanalyseerd hoe het concept past binnen de visie van slimbouwen®. 

Aan het eind van het afstuderen is de ontwikkeling van de vloer helaas nog niet helemaal 
voltooid en er zullen nog onderdelen verder ontwikkeld, beproefd en ontworpen moeten 
worden. In het laatste hoofdstuk zijn hieromtrent aanbevelingen gedaan. 
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4 Voortraject vloersysteem 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen besproken worden die in eerder onderzoek met 
betrekking tot het concept Floor-tje gemaakt zijn. Deze bevindingen geven de beginsituatie van 
dit onderzoek weer. 
De opbouw van dit hoofdstuk heeft ook een opbouwende aard zoals de rest van dit verslag. 
Het zal beginnen bij het ontstaan van het concept en hoe deze toen beschreven was. Dit 
concept is vervolgens in twee master projecten verder onderzocht en uitgewerkt. De 
uiteindelijke beschrijving van het concept, constructieve concept, marktkeuze en het 
programma van eisen zullen van deze master projecten weergegeven worden. Deze 
beschrijvingen zullen voor een groot deel de eisen en uitgangspunten van het onderzoek 
bepalen. En zullen vervolgens in hoofdstuk 7 worden aangevuld met de eisen vanuit het 
bouwbesluit 

4. 1 Voortraject 
In deze paragraaf wordt aangegeven waaraan in welk deel van het voortraject is gewerkt. Dit 
geeft een beeld van de ontwikkeling van het concept voordat dit onderzoek werd uitgevoerd. 

Productontwikkeling voor de bouw 
Floor-tje is ontstaan tijdens het vak productontwikkeling voor de bouw onder begeleiding van 
dhr Lichtenberg. Het koppelen van diverse problemen die aanwezig zijn in de huidige bouw is 
de aanleiding geweest voor het maken van dit concept. Het concept dat tijdens deze fase is 
ontstaan is als volgt omschreven. 

"Fioor-lje" constructieve vloer voor de Renovatie-, doe-het-zelf- en woningbouwmarkt. 

topvloer 
Een licht simpel demontabel vloer systeem met 
gemakkelijke verbindingen die door leken in elkaar 
gezet kan worden, een soort Meccano of lego 
systeem. 
Lichte gemakkelijk te bewerken materialen zullen 
het doe-het-zelf bouwen bevorderen. Het 
toepassen van koolstofvezels kunnen hierbij een 

........ 
~rubberen 
~ ~ driehoeken 

oplossing geven treistaven 
Fabrieksmatig kunnen voorzieningen voor 
bijvoorbeeld installaties worden aangebracht. 
Hierbij kan men denken aan rioleringsleidingen 
maar ook aan verwarming en koeling of verlichting. 

vloer 
element 

Dit concept is beloond op de vloerenbeurs 2005 
met de innovatief prijs. 

Master projecten 

, ••• ·1 
I 

koppeingpla31 

In twee master projecten is er vervolgonderzoek gedaan naar dit concept. Tijdens deze 
projecten zijn diverse aspecten van dit concept verder uitgewerkt. Deze onderwerpen zullen in 
de komende paragraven beschreven worden. 
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4.2 Concept 

Zoals al eerder vermeld is het concept van Floor-tje ontstaan tijdens het vak 
productontwikkeling voor de bouw. Dit prille concept is nader uitgewerkt tijdens de twee master 
projecten. Hierbij is het concept gegroeid tot de hieronder kort weergegeven beschrijving met 
de daarbij horende unique selling points. Aan het eind van deze paragraaf zal een swot 
analyse gemaakt worden van het concept, in deze analyse zullen de sterkte- en zwaktepunten 
van de vloer bekeken worden. 

Floor-tje is een constructief vloersysteem, dat bestaat uit 
kleine draagbare elementen, die met kabels tegen elkaar 
worden gedrukt. In dit vloersysteem zijn de leidingen van de 
gebruiker van de onderzijde en die van de bovenzijde 
gescheiden en ze zijn allebei afzonderlijk blijvend 
toegankelijk. onderzijde 

Scheiding van de 
De unique selling points van dit concept zijn : installatie van gebruikers 

• Licht gewicht 
• Goed hanteerbaar 
• Eenvoudig montage 
• IFD (industrieel, flexibel demontabel) 
• Leiding intergratie in het vloerpakket 
• Scheiding tussen leidingen van de gebruiker van de onderzijde en de 

gebruiker van de bovenzijde van de vloer. 
• Blijvende flexibiliteit 
• Lange leidingen ineens aan te brengen en aan te passen. 
• Thermische isolatie tussen de gebruikers 

Deze unique selling points zullen in onderstaande tekst één voor één uitgelegd worden. 

Draagbaar 
De elementen zijn draagbaar, waardoor ze, zonder speciaal transport, vervoerd kunnen 
worden. Daarnaast kunnen ze eenvoudig door één persoon in een bestaand gebouw naar 
binnen gedragen worden . 
Het extreem lichte gewicht van de vloerelementen zorgt ervoor dat, er geen wijzigingen in de 
bestaande draagconstructie aangebracht hoeft te worden. 

Goed hanteerbaar 
Om ervoor te zorgen dat de elementen eenvoudig draagbaar zijn moeten ze ook goed 
hanteerbaar zijn. De hanteerbaarheid van de elementen bestaat hoofdzakelijk uit 3 onderdelen : 
de vorm, het gewicht en de afmetingen. De vorm is zo ontworpen dat deze goed vast en op te 
pakken is. Dit kan aan de liggers en de nokken gebeuren. Het gewicht is zo laag mogelijk 
gehouden en dus draagbaar. Ten slotte zijn de afmetingen zo gekozen dat ze eenvoudig door 
deuren en over trappen te vervoeren zijn. 
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Eenvoudige montage 
Het vloersysteem is met een eenvoudige montagevolgorde te plaatsen, doordat er alleen 
gebruik wordt gemaakt van eenvoudig materieel. De gebruikte materialen zijn gemakkelijk te 
bewerken en voor de montage is weinig voorkennis nodig. De koppelingen zijn zo ontworpen 
dat ze eenvoudig en snel aan te brengen zijn. Verder zijn de afwerklagen (plafond en topvloer) 
en de installatieleidingen op een eenvoudige wijze aan de constructieve elementen te 
bevestigen. 

IFD (Industrieel. Flexibel en Demontabel) 
Het concept past binnen het gedachtegoed van het IFD bouwen. De elementen worden 
industrieel vervaardigd en op maat gemaakt. Het vloersysteem heeft blijvende flexibiliteit ten 
opzichte van installatieleidingen en afwerklagen. Daarnaast is de vloer ook demontabel en 
herbruikbaar. 

Intergratie van leidingen in het vloerpakket 
De leidingen kunnen geïntegreerd worden in de vloerdikte. Er heeft dus geen verlaagd plafond 
of computervloer gebruikt te worden om nieuwe leidingen aan te kunnen brengen. Hierdoor 
behoudt de vloer ten alle tijden zijn dikte en kunnen de installaties toch gewijzigd worden. 

Scheiding tussen installaties van de gebruikers aan de onder- en de bovenzijde van de vloer 
In de vloer kan een gebruiker van één zijde van de vloer bij zijn eigen leidingen zonder hierbij 
de gebruiker van de andere zijde van de vloer lastig te vallen. Dit is ideaal op het moment dat 
de vloer een scheiding vormt tussen twee verschillende eigenaren. Verder heeft dit als 
voordeel dat de installaties elkaar eenvoudig kunnen kruisen (een belangrijk voorbeeld hiervan 
is de kruising van rioleringsbuizen en ventilatiekokers). 

Blijvende flexibiliteit 
De leidingen die geïntegreerd zijn in het vloerpakket zijn blijvend toegankelijk voor zowel de 
gebruiker van de onder- als die van de bovenzijde van het vloersysteem. Hierdoor kan een 
gebruiker eenvoudig en snel zijn leidingwerk aanpassen of installatieleidingen toevoegen. Ook 
het plafond en de topvloer zijn hierdoor eenvoudig te verwijderen en aan te brengen, waardoor 
deze afwerklagen ook flexibiliteit met zich mee brengen op het gebied van verlichting en 
interieurstijlen. 

Lange leidingen ineens aan te brengen 
Ook lange installatieleidingen kunnen in eens geplaatst en verwijderd worden, doordat er geen 
obstakels op en in de constructieve elementen aanwezig zijn (als de topvloer of het plafond niet 
aanwezig of verwijderd is). Hierdoor zijn er minder koppelingen nodig, wat voor een snellere 
montage, lagere kosten en een kleinere kans op lekkages zorgt. 

Thermische geïsoleerde verdiepingsvloer 
Verder bestaat de vloer uit een sandwichelement met minimaal 140mm thermische isolatie wat 
ten opzichte van alle andere verdiepingsvloeren voor een hoog thermisch comfort en veel 
energiebesparing zorgt. Het is hierdoor mogelijk om een temperatuursverschil in de woning 
(slaapkamer fris, woonkamer of winkel behaaglijk) aan te brengen zonder dat er veel warmte 
verloren gaat. 
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SWOT -analyse 
Sterktes van het ontwerp 

Licht van gewicht en klein van afmeting (geen kraan of dieplader nodig, draagbaar 
door 1 persoon, toepasbaar in combinatie met de bestaande constructie). 
Blijvende toegankelijkheid van de installatieleidingen, welke geïntegreerd worden in de 
vloerdikte. 
Simpel en eenvoudig aan te brengen (door twee personen, zonder groot materieel te 
monteren). 
Gemakkelijk doorvoeren te maken. 
Mogelijkheid om lange leidingen in één keer te plaatsen in meerdere richtingen. 
Installatieleidingen van de boven- en ondergebruikers kunnen elkaar kruisen. 
Gemakkelijk te wijzigen plafond en afwerking (aanpasbaar aan de gebruikswens). 
Droog bouwsysteem, hierdoor demontabel en gedeeltelijk her te gebruiken. 
Industriële productie in een geconditioneerde omgeving (hoge kwaliteit). 
Schijfwerking mogelijk door het toepassen van een schoorconstructie. 

Zwaktes van het ontwerp 

Geluidseigenschappen afhankelijk van de afwerklagen (topvloer en plafond). 
Brandeigenschappen afhankelijk van de afwerklagen (topvloer en plafond) . 
Meer onderdelen als concurrenten. 
De materiaal- en productiekosten zijn hoger als bij de concurrentie. 
Het uiterlijk van het plafond moet passen binnen de woningbouw. 
Beperkte maximale overspanning (6 meter). 
Flexibiliteit wordt vaak bij aanschaf niet belangrijk gevonden, pas als er grote 
veranderingen optreden. 

Mogelijkheden in de markt 

Weinig verandering in de vloersystemen over de afgelopen 20 jaar. 
Bouw maakt weinig gebruik van nieuwe innovaties (zowel materialen als technieken) . 
Steeds grotere vraag naar flexibiliteit (o.a. door de snelle wisseling van winkels) . 
De renovatiebranche is een groeiende markt (nieuwbouw is kostbaar) . 
Er zijn geen vergelijkbare concurrenten. 

Bedreigingen in de markt 

De laatste tijd zijn er een paar nieuwe vloersystemen ontworpen, zoals de infra+vloer 
die ook op de flexibiliteit inspeelt. 
Manuren worden steeds duurder waardoor de vloer in totaal ook duurder wordt. 
De bouwmarkt is afwachtend, nieuwe ideeën worden niet snel toegepast (het is geen 
bewezen concept). 
De prijzen van PIR en aluminium zijn aan het stijgen, hierdoor zullen de 
materiaalkosten te hoog kunnen worden. 
De meeste voordelen van dit vloersysteem zijn alleen voordelig voor een nichemarkt, 
hierdoor zullen de productieaantallen klein blijven. 
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4.3 Constructief concept 

In het concept worden van kleine draagbare elementen een vloer gemaakt. Hoe deze 
elementen worden samengevoegd zal worden beschreven in deze paragraaf. In hoofdstuk 6 
zal dieper op de constructieve werking worden ingegaan van deze vloer. Hierbij zullen 
berekeningen en proeven uitgevoerd worden. 
Voor een beter inzicht in de komende paragraven en hoofdstukken is het echter belangrijk om 
inzicht te hebben in de constructieve werking van de vloer. Vandaar dat deze paragraaf 
opgenomen is in dit verslag. 

Met behulp van de onderstaande tekeningen zal een uitleg gegeven worden in de werking van 
de vloer. Op de volgende pagina zal dieper worden ingegaan op de constructieve werking van 
het principe 

De vloer bestaat uit afzonderlijke rijen die aan elkaar gekoppeld worden. De rijen bestaan uit 
kleine elementen en een viertal kabels, zoals weergegeven is in de onderstaande tekening. 

ggoggggg 

Deze elementen worden vervolgens aan de staalkabels gerijgd. 

Vervolgens worden de staalkabels uitgerekt en vastgezet. Hierdoor oefenen zij een drukkracht 
uit op de elementen. Door deze drukkracht vormen de elementen samen één rij . 
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Constructieve werking 
Hieronder zal kort de constructieve werking van het concept worden weergegeven. In dit model 
wordt een punt belasting midden op de vloer geplaatst. Alleen de hierdoor veroorzaakte 
trekkrachten onderin de ligger zullen in dit voorbeeld bekeken worden. 

In deze eerste afbeelding is een punt last in het 
midden van de vloer gezet. Deze puntlast 
veroorzaakt onder andere een trekkracht 
onderin de ligger. 

Deze trekkrachten onderin de ligger kunnen 
niet opgevangen worden door de lossen 
onderdelen. Deze zullen gaan openstaan 
waardoor de ligger zal bezwijken. 

Doordat de kabels aangespannen en 
opgeklemd in eindschotten worden, leveren ze 
een constante drukkracht op de elementen. Dit 
zorgt voor een grote drukkracht over de gehele 
doorsnede van de liggers. 

Als de voorgaande afbeelding wordt 
gecombineerd met de puntlast dan is te zien 
dat de trekkrachten onderin de ligger die 
veroorzaakt werden door de puntlast tegen 
gewerkt worden door de drukspanning van de 
kabels. 

• • 
Zolang de trekkrachten de drukkrachten niet overtreffen zal de balk als één geheel blijven 
werken en dus niet bezwijken. 

Bij dit simpele voorbeeld dient wel opgemerkt te worden dat diverse andere optredende 
krachten en bezwijkmogelijkheden buiten beschouwing zijn gelaten. 
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4.4 Markt 

In deze paragraaf wordt weergegeven op welke markt Floor-tje zich richte . De afweging tussen 
de verschillende markten is gemaakt tijdens het voortraject van dit onderzoek. Het bepalen van 
de markt is van cruciaal belang bij de ontwikkeling van een product, omdat hierbij ingespeeld 
moet worden op de eisen en wensen van deze markt. 

Het concept is oorspronkelijk ontworpen om aan te sluiten op de volgende drie verschillende 
markten. 

• Renovatie markt 
• Doe-het-zelfbranche 
• Kleinschalige woningbouw 

Bij de afweging tussen deze en andere mogelijke markten, bleek het concept in de renovatie 
markt de sterkste voordelen te hebben. 
Door de beperkte toegankelijkheid bij renovatie projecten heeft het concept van kleine 
draagbare elementen grote voordelen en weinig concurrenten. Veel vloersystemen bestaan uit 
grote zware elementen die moeilijk in een renovatie project gebruikt kunnen worden. Tevens is 
de renovatie markt de afgelopen jaren sterk gegroeid door de schaarste op de woningmarkt. 

De markt keuze is vervolgens nog verder gespecificeerd om duidelijker keuzes te maken. Na 
onderzoek bleek dat het vloersysteem de meeste voordelen heeft bij de renovatie van: 

Kantoor/kantoor combinatie 
Winkel/kantoor combinatie 
Winkel/woon combinatie. 

Na verder onderzoek bleek de winkeilkantoor combinatie niet vaak voor te komen en de 
kantoor/kantoor combinatie veelal grote overspanningen te hebben. De vloer is ontworpen voor 
beperkte overspanningen (zie programma van eisen) 

De woning/winkel combinatie komt vaker voor als de andere combinaties en de 
overspanningen zijn relatief klein. Veel van deze combinaties bevinden zich in de centra van 
steden waar de kleine lichtgewicht elementen het extra voordeel hebben dat ze met klein en 
licht transport te vervoeren zijn. 
Deze uitgangspunten hebben geleid tot de keuze voor de winkel/woon combinatie in de 
binnenstad als markt. 
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Tijdens nader onderzoek bleek dat VROM recent onderzoek heeft gedaan naar deze 
combinatie. In dit onderzoek van VROM wordt een schatting gemaakt van de potentie voor het 
maken van woningen boven bestaande winkels in Nederland. Geschat wordt dat dit tussen 
30.000 en 40.000 verdiepingen betreft die in de komende tien jaar gerealiseerd gaan worden. 
In bijlage 1 is een samenvatting van de publicatie van VROM over Wonen boven winkels 
weergegeven. Aan de hand van deze publicatie, interviews en eigen onderzoek zijn de 
volgende voor- en nadelen van deze markt bepaald: 

Voordelen: 

• Het verbetert de leefbaarheid van de binnenstad. 
• Het behoudt historisch erfgoed, lekkages en ander onderhoudsbenodigde 

werkzaamheden worden eerder opgemerkt . 
• Het draagt bij aan de volkshuisvestigingsopgave. 
• Het kan bijdrage aan het woningaanbod voor starters en studentenhuisvestiging. 
• Het verhoogd de sociale veiligheid in de winkelstraten. 
• extra inkomen door de huur van de woningen. 

Nadelen: 

• Er zijn meestal nog geen voorzieningen aanwezig voor de woningen. 
• Soms moet er nog een opgang worden gecreëerd, dit kan ten koste gaan van 

winkeloppervlak. 
• Het aantal parkeerplaatsen kan niet toenemen in de binnenstad. 
• De kosten zijn hoog, het duurt lang voordat deze via huur zijn terug verdiend. 
• Eigenaars denken dat leegstand goedkoper is. 
• De bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot sluiting van de winkel. 
• Mogelijk overlast van de bovenbewoners. 
• De installaties voor de begane grond en de verdieping moeten gescheiden zijn, zodat 

deze afzonderlijk bereikbaar blijven. 

Conclusie en aanbevelingen 
De keuze voor de niche markt wonen boven winkels maakt het mogelijk om een vloer specifiek 
voor deze markt te ontwikkelen. Echter dient er wel rekening mee gehouden worden dat als 
Floor-tje een financieel interessant product wil zijn er ook gekeken moet worden naar andere 
markten en misschien ook naar andere landen. De gekozen markt is zeer klein en het aantal 
vloeren die binnen deze markt vervangen dient te worden is nog kleiner. In hoofdstuk 9.1 
kosten is een berekening gemaakt van het aantal te vervangen vloeren voor de wonen boven 
winkels markt in Nederland. 

In toekomstig onderzoek zal er gezocht moeten worden naar andere mogelijke markten, 
waardoor de productie aantallen van Floor-tje zullen groeien. 
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4.5 Programma van eisen 

Tijdens het voortraject is aan de hand van het concept, de eisen uit de markt en de 
bouwbesluiteisen een programma van eisen opgesteld. Dit programma is bijgevoegd in bijlage 
2 . 
In deze paragraaf zal kort een aantal belangrijke eisen worden weergegeven welke vervolgens 
in de rest van dit verslag als uitgangspunt gebruikt zullen worden. Deze uitgangspunten zullen 
kort herhaald worden in de hoofdstukken waar ze gebruikt worden. 
De samenvatting van het programma van eisen is opgedeeld in de volgende onderwerpen; 

Eisen vanuit de markt en het concept 
Doordat het concept zeer nauw aansluit op de markt zijn veel van de eisen vanuit de 
markt opgenomen in het concept. 
Eisen vanuit het bouwbesluit 
Vanuit het bouwbesluit worden diverse eisen aan een vloerconstructie gesteld. In dit 
programma van eisen zullen kort de belangrijkste worden weergegeven. 

Eisen vanuit de markt en het concept. 
Hanteerbare elementen 

Met proeven is vastgesteld dat de elementen maximaal twaalf kilogram mogen wegen 
en dat de maximale afmeting van het elementen 750 bij 750 bij 300 millimeter mag zijn. 
Ook met de vorm goed vast te houden zijn, in de proeven is vastgesteld dat door de 
nokken de elementen goed te hanteren zijn. Door het lichte gewicht wordt ook de 
bestaande constructie minder belast waardoor deze niet versterkt hoeft te worden . 

Maximale overspanning 
In het voortraject is besloten om de vloer een maximale zes meter te laten 
overspanning. Deze overspanning komt veelvuldig voor in de woningbouw waar deze 
vloer voor ontworpen was. 

Eenvoudige montage 
Het is belangrijk dat de montage van de vloer met eenvoudige materialen en materieel 
uitvoerbaar is. Hoog opgeleid personeel is daarom niet nodig voor het plaatsen van de 
vloer. Daarnaast is het van belang dat in het ontwerp allerlei handigheden worden 
opgenomen die ervoor zorgen dat het monteren van de afwerkingen en leidingen 
gemakkelijker en sneller verloopt. 

IFD (industrieel, flexibel en demontabel) 
Naast dat de elementen industrieel vervaardigd en op maat gemaakt moeten kunnen 
worden, zal de vloer blijvend flexibel moeten blijven voor het aanpassen van leidingen. 
Voor het demontabel blijven van de vloer moeten de verbindingen demontabel blijven. 
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Scheiding leidingen gebruiker onder en bovenzijde 
De gebruiker van de onderzijde en die van de bovenzijde zullen afzonderlijk hun 
leidingen moeten kunnen aanpassen. Hierdoor zullen de leidingen vanaf de 
gebruikzijde toegankelijk moeten zijn. 

Intergratie leidingen in het vloerpakket 
De leidingen moeten worden geïntegreerd in de hoogte van het vloerpakket Hierdoor 
is er geen verandering in de dikte van het vloerpakket nodig als leidingen toegevoegd 
moeten worden in de vloer. 

Lange leidingen 
Leidingen moeten aangebracht kunnen worden zonder dat hierbij obstakels in de weg 
zitten. 

Leidingen blijvend toegankelijk 
De vloer met zijn afwerking zullen zo ontworpen moeten worden dat de leidingen 
blijvend toegankelijk en hiermee ook aanpasbaar blijven voor de gebruikers. 

Leiding grid bovenzijde elementen 
Aan de bovenzijde van de elementen zullen onder andere elektra-, verwarmings- en 
rioleringsleidingen aangebracht worden. De rioleringsleidingen hebben qua afmeting 
hierbij de maatgevende diameter. De diameter van deze leidingen staat beschreven in 
de 
bijlage 3 in het ontwerp zal hiermee rekening worden gehouden door een ruimte voor 
de leidingen te reserveren van 80 millimeter hoog. Ook de aansluiting van de 
rioleringsleidingen onderling is maatgevend voor het grid. Deze leidingen dienen 
namenlijk onder 45 graden aan te sluiten. Hierop is het grid aan de bovenzijde van de 
elementen ingericht. 

Leiding grid onderzijde elementen 
Aan de onderzijde van de elementen zullen onder andere elektra-, verwarmings- en 
ventilatie kanalen worden aangebracht. De ventilatie kanalen hebben een dusdanige 
afmeting (200x70 millimeter) dat zij maatgevend zijn voor de hoogte van het grid. Voor 
het onderbrengen van deze kanalen is een ruimte van 250 bij 80 millimeter 
gereserveerd. Hierdoor is het mogelijk naast deze kanalen ook de overige leidingen toe 
te voegen. 
De ventilatiekanalen sluiten onderling net zoals de overige leidingen aan. Dit is ook 
toegepast in het grid. 

Tijdelijke ophanging 
De elementen moeten tijdelijk op de juiste hoogte gehangen worden. Hierdoor hoeven 
alleen lossen elementen opgetild te worden en geen hele rijen. Nadat alle elementen 
van een rij opgehangen zijn kan de rij aangespannen worden waardoor de rij zijn 
constructieve sterkte heeft bereikt. Vervolgens kunnen aan deze rij elementen voor de 
volgende rij gehangen worden. 

36 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Bouwbesluit 
Vanuit het bouwbesluit zijn er drie belangrijke soort eisen die gelden voor een constructieve 
vloer. Deze zullen hieronder kort besproken worden. In hoofdstuk 7 zullen de onderstaande 
eisen uitgebreid behandeld worden. 

Constructieve eisen 
Een constructief onderdeel van een gebouw dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in 
NEN-normen 6700 en 6702, hierin zijn de belastingen, veiligheidsfactoren, doorbuigingseisen 
en de maximaal toelaatbare spanningen en combinaties hiervan weergegeven. De 
belangrijkste eisen voor onze vloer zijn de eisen op het gebied van doorbuiging: 

• Bijkomende doorbuiging (Ubii) :5 0,003 * L 
• Doorbuiging in eindtoestand (Ueind) :5 0,004 * L 
• De optredende spanningen mogen niet hoger zijn dan de vloeigrens van het 

toegepaste materiaal (sterkte eis). 

Er zijn constructieve berekeningen en proeven uitgevoerd. De drie bovenstaande eisen zijn 
verwerkt in globale berekeningen en tijdens de proeven is de doorbuiging van een vloerstrook 
gemeten, terwijl deze belast werd. 

Geluidsisolatie eisen 
Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties: 

• Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (besloten ruimte I verblijfsgebied) 
>grenswaarde= 0 dB (maatgevend) 

• lsolatie-index voor contactgeluid ( besloten ruimte I verblijfsgebied) 
> grenswaarde = 5 dB (maatgevend) 

• Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (besloten ruimte I besloten ruimte) 
> grenswaarde = -5 dB 

• lsolatie-index voor contactgeluid (besloten ruimte I besloten ruimte) 
> grenswaarde = 0 dB 

Verder es de eis met betrekking tot installatiegeluiden, als volgt: 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een 
warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een 
verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 
bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB( A). 

Tijdens de berekeningen en de geluidsproeven is de karakteristieke isolatie-index voor 
luchtgeluid van de vloerdelen (zonder afwerkingen) bepaald. Er is gekeken hoe het totale 
vloersysteem (met afwerking) aan deze eis voor luchtgeluid kan voldoen. Hierbij is de 
maatgevend karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van 0 dB aangehouden. Op de 
andere twee bovenstaande eisen zal maar kort worden ingegaan, omdat deze niet 
meegenomen konden worden tijdens de proeven en de berekeningen. De eisen die hierbij 
zullen worden aangehouden, is de maatgevende isolatie-index voor contactgeluid van 5dB en 
een maximaal karakteristiek installatiegeluidsniveau van 30dB(A). 
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Brandwerendheid eisen 

Voor de totale vloer, inclusief de afwerklagen, geldt: 
• Bijzondere belastingcombinaties bij brand 60min NEN 6702 
• Belastingcombinaties bij brand inkorten tot 30 min bij 

Permanente vuurbelasting< 500 MJ/m2 (voor geheel gebouw) NEN 6090 
• Bijdrage tot brandvoortplanting NEN 6065 

- Binnen: Brand en rookvrije vluchtroute klasse 2 
- Boven: Brand en rookvrije vluchtroute klasse T1 

• Bovenzijde vloer, bijdrage tot brandvoortplanting NEN 1775 
• Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag NEN 6068 

- Constructieonderdeel rookdicht 10 m-1 NEN 6066 
- Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 2,2 m-1 NEN 6065 klasse 

2 
- Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 5,4 m-1 NEN 6065 klasse 

• Weerstand tegen rookdoorgang 90min NEN 6075 

De permanente vuurbelasting voor het gehele gebouw zal worden berekend. Ook zal bepaald 
worden wat de temperatuur van de aluminium liggers wordt na een brand van 60 minuten. 
Daaruit blijkt of het vloersysteem 60 minuten brandwerend is en welk plafond volgens de 
productinformatie hiervoor nodig is. De overige eisen, zoals de brandvoortplanting en de 
weerstanden tegen brandsdoorslag, brandoverslag en rookdoorgang, zullen slechts in het kort 
besproken worden, door gebrek aan tijd. 
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5 Raakvlakken met Slimbouwen® 

In dit hoofdstuk wordt het concept vergeleken met een van de nieuwste en vaak gebruikte 
bouwvisies, namelijk Slimbouwen®. Deze bouwvisie is geschreven door de dhr Lichtenberg en 
geeft een nieuwe kijk op diverse onderwerpen die als vanzelfsprekend worden beschouwd 
binnen de bouwwereld. Het concept is niet vanuit de visie Slimbouwen® ontworpen, echter zal 
er toch een vergelijking gemaakt worden hoe het binnen deze visie past. Hiervoor is gekozen 
omdat de visie een vooruitstrevende kijk geeft op de toekomst. 
Deze vergelijking zal in paragraaf 5.2 beschreven worden. Eerst zal er in paragraaf 5.1 een 
aantal van de uitgangspunten van slimbouwen® besproken worden. Voor het schrijven van dit 
hoofdstuk is gebruik gemaakt van zowel het boek slimbouwen® als de website 
www.slimbouwen.nl. 

5. 1 Uitgangspunten S/imbouwen® 

De volgende tekst is geschreven aan de hand van de informatie van de website 
www.slimbouwen.nl en het boek slimbouwen® geschreven door de dhr Lichtenberg. De 
hieronder beschreven uitgangspunten van slimbouwen® zijn beschreven zoals ze zijn opgevat 
door de schrijvers van dit verslag. Hierdoor mag deze beschrijving niet door andere gebruikt 
worden, de mogelijkheid is namelijk aanwezig dat uitgangspunten anders zijn opgevat als ze 
bedoeld zijn. Voor de originele uitgangspunten wordt aangeraden het boek of de website van 
slimbouwen® na te slaan. 

De visie Slimbouwen® heeft drie speerpunten; 'Industrieel, Flexibel en Reductie van 
maatschappelijke overlast'. Deze speerpunten hebben elk weer een aantal uitgangspunten en 
voordelen. 

Industrieel 
Bij industrialisatie van de bouw denkt men vaak aan geautomatiseerde high-tech 
productiesystemen die een massaproductie maken. Dit zou zeker goed passen binnen de 
Slimbouwen® visie, maar dit is niet de essentie van dit speerpunt. De essentie ligt in het 
effectiever maken van het proces, door elementen onafhankelijk van andere disciplines te 
kunnen produceren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het ontkoppelen van leidingen van 
de bouwkundige onderdelen. Door deze ontkoppeling kan de installatie (o.a. leidingen) in één 
procesgang worden aangebracht. Hierdoor worden afstemverliezen terug gedrongen en kan er 
efficiënter gewerkt worden. 
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Flexibiliteit 
Gebouwen worden vaak na een jaar of dertig á veertig gesloopt, ze voldoen niet meer aan de 
eisen van de tijd en aanpassen is te duur. Door meer flexibiliteit toe te passen kunnen 
gebouwen goedkoop aangepast worden voor andere functies en/of het verhogen van het 
comfort en de kwaliteit. 
Hierdoor zal de levensduur van een gebouw aantoonbaar verlengd worden. Een belangrijk 
onderdeel hierbij is dat de leidingen bereikbaar blijven tijdens de gebruiksfase waardoor er 
aanpassingen gemaakt kunnen worden. 
Ook de constructie zal hierop ontworpen dienen te worden, deze mag niet in de weg staan 
waardoor toekomstige aanpassingen belemmerd kunnen worden. 

Reductie 
Het laatste speerpunt van de visie richt zich op de volgende onderwerpen: 

Reductie van materiaalgebruik (lichter bouwen) 
Reductie in het volumegebruik (slanker bouwen) 

Deze reducties zullen vervolgens een afname op diverse punten hebben. Bijvoorbeeld: 
Door lichter te bouwen hoeft ook minder getransporteerd te worden, en minder geproduceerd 
te worden. 
In de Slimbouwen® visie wordt voornamelijk gesproken over de afname van: 

transport 
fijnstof 
bouwen- en sloopafval 
energieconsumptie 
en co2 uitstoot 
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5.2 Hoe past Floor-tje binnen S/imbouwen® 

In deze paragraaf zal gekeken worden hoe het concept past binnen de speerpunten van 
Slimbouwen®, deze speerpunten zijn beschreven in paragraaf 4.1.Hieronder zal per speerpunt 
beschreven worden hoe het concept hierop aansluit. 

Industrieel 
Het belangrijkste aandachtspunt is het effectiever maken van het bouwproces. Het ontkoppelen 
van de leidingen van de bouwdelen is hierbij belangrijk. De installatie kan dan in één fase kan 
worden aangebracht. 
In het onderzochte concept zal de vloer eerst gemonteerd worden waarna alle installaties in 
één procesgang, zonder beïnvloeding van andere disciplines, geïntegreerd kunnen worden. 
Hierbij kunnen zelfs de installaties van de gebruiker van de bovenzijde en die van de 
onderzijde onafhankelijk van elkaar gemonteerd worden. Doordat in de vorm van de vloer een 
grid is opgenomen hoeft er tijdens de voorgaande fases geen aanpassingen aan de vloer 
gemaakt te worden. De installateurs kunnen zelf met zeer eenvoudig gereedschap eventuele 
doorvoeren door de vloer maken omdat deze gemaakt zullen worden van eenvoudig 
bewerkbaar materiaal. 

Doordat de installaties en de constructie geen invloed op elkaar hebben zijn er minder 
wachttijden waardoor het proces effectiever wordt. Dit scheelt weer in de bouwkosten en 
bouwtijd. 

Flexibiliteit 
Om de levensduur van een gebouw te verlengen heeft de visie een aantal uitgangspunten met 
betrekking op de aanpasbaarheid van gebouwen. Deze aanpasbaarheid is vooral gericht op 
het mogelijk veranderen van functies en het verbeteren van het comfort en de kwaliteit van een 
gebouw. Doordat de installatie vaak een belangrijke rol speelt bij de functie, comfort en de 
kwaliteit van een gebouw dient deze volgens de visie bereikbaar te blijven. 
In het concept is dit mogelijk, de vloer is zowel aan de boven- als de onderzijde voorzien van 
een grid wat afgedekt wordt met een eenvoudig verwijderbaar plafond en topvloer. In dit grid 
kunnen leidingen gelegd en aangepast worden zonder dat er constructie delen in de weg 
zitten. De vloer is als het ware voorgeprogrammeerd om voorzien te kunnen worden van 
leidingen. Hiernaast is het door de toegepaste materialen (paragraaf 5.2) eenvoudig om 
doorvoeren te maken. 
Door deze blijvende aanpasbaarheid kunnen er niet alleen aanpassingen gemaakt worden 
voor functie veranderingen maar ook voor comfort- en kwaliteitsverbetering. Er kunnen 
bijvoorbeeld verbeteringen in de installaties worden aangebracht of de topvloer en/of de 
plafondafwerking kunnen vervangen worden. 
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Reductie 

Door het verminderen van het materiaalverbruik en door slanker te bouwen probeert de visie 
een afname van de volgende punten te bewerkstelligen: 

transport 
fijnstof 
bouwen- en sloopatval 
energieconsumptie 
en C02 uitstoot 

Voor de afname in materiaal verbruik wordt in slimbouwen® het aantal kilogrammen per 
vierkantenmeter vergeleken. Doordat bij deze vergelijking vloeren van soortgelijke materialen 
vergeleken worden kan er over diverse punten een uitspraak gedaan worden. Als Floor-tje aan 
deze vergelijking wordt toegevoegd gaan een aantal van deze vergelijkingen niet meer op. Dit 
komt doordat Floor-tje opgebouwd zal worden uit andere materialen als beton. Hiermee zal 
tijdens deze vergelijking rekening gehouden moeten worden. 

Bij de overspanning van zes meter hebben de volgende vloeren het onderstaande gewicht. 
Normale betonvloer (breedplaatvloer) ± 700 kg/m2 
Kanaalplaat (V BI) ± 500 kg/m2 
Licht vloersysteem (Intra+ vloer) ± 300 kg/m2 
Floor-tje vloersysteem ± 85 kg/m2* 
*=zie onderstaande berekening. 

Gewichtsbereking Floor-tje 
Gewicht elementen 11,2. kg/element I 0,36 ** m2/element 

gewicht staalkabel 

Gewicht (21afond afwerking 
gipsplaat 1100 kg/m3 x 0,025*** m3 
glaswol 150 kg/m3 x 0,01**** m3 

Gewicht to(2vloer 
gipsvezelplaat 1100 kg/m3 x 0,02***** m3 
glaswol 150 kg/m3 x 0,01**** m3 

totaal 

* = zie bijlage gewichtberekening 
** = afmeting elementen 0,6 bij 0,6 meter 

***=twee gipsplaten van 12,5 millimeter 
**** = 10 millimeter glaswol 

***** = twee gipsvezelplatenplaten van 10 millimeter 
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= 1,5 kg/m2 

= 27,5 kg/m2 
= 1,5 kg/m2 

= 22 kg/m2 
= 1,5 kg/m2 
= 85,1 kg/m2 
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In de voorgaande vergelijking is duidelijk te zien dat het concept voorzien van afwerklagen 
zelfs veel lichter is als de andere vloersystemen. Door het verschil in materialen kan niet iets 
gezegd worden over de hoeveelheid C02 die uitgestoten wordt bij de productie. Wel zegt het 
verschil in kg/m2 veel over grote vermindering op het gebied van: 

Transport 
Bouwen- en sloopafval 
Energieconsumptie 

Door het lichtere gewicht, kunnen er meer vierkantenmeters met minder zware vrachtwagens 
vervoerd worden en kunnen ook de onderliggende constructies minder zwaar uitgevoerd 
worden. Ook het aantal kilogrammen bouwafval zal afnemen, echter doordat er andere 
materialen (zie paragraaf 5.2) gebruikt worden is het effect hiervan nog onduidelijk. De 
constructieve materialen staal en aluminium kunnen goed gerecycled worden. De geperste 
houtplaat kan versnipperd, schoongemaakt en daarna hergebruikt worden voor nieuwe 
elementen of pallets. Alleen de schuimvulling kan niet gemakkelijk verbruikt worden. Er is 
slechts in beperkte mate sprake van sloopafval doordat de vloer gedemonteerd en opnieuw 
gebruikt kan worden. Het mogelijk hergebruik van de vloer heeft weer positieve effecten op alle 
andere besproken gebieden. 
Tijdens het gebruik van de vloer kan de aanwezige thermische isolatie ook het energieverbruik 
verminderen. 

Een andere vorm van reductie is het bouwvolume. Door reductie van het volume blijft er meer 
gebruiksruimte over van het totale aantal bruto kubieke meters. Hierdoor hoeft er eigenlijk 
minder gebouwd te worden om dezelfde hoeveelheid ruimte te kunnen gebruiken. 

In dit concept zijn alle installatieleidingen in de vloerdikte te integreren, waardoor de vloer bij 
toevoeging van leidingen niet dikker wordt. 
In de onderstaande tabel is Floor-tje vergeleken met zijn directe concurrent, de houten vloer. 
Enkele uitgangspunten voor deze vergelijking zijn: 

overspanning van de vloer is 6 meter 
leidingen hebben een 80 mm hoogte nodig (dikte leiding en afschot). 
Beide vloeren zijn voorzien van dezelfde topvloer en plafond 

Houten vloer Houten vloer Floor-tje 
(geen kruisingen)** (wel kruisingen)*** 

Topvloer 40 40 40 
Constructieve delen 300* 300* 300 
Lucht spouw 80 160 0 
(tbv leidingen) 
Plafond 40 40 40 
Totaal 460 mm 540 mm 380 mm 

*Voor de berekening van de hoogte van de houtenbalklaag is de vuistregel: hoogte is 1/20 van 
de overspanning gebruikt. Deze balken kunnen misschien iets dunner uitgevoerd worden maar 
deze schatting geeft een aardige benadering. 
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** Bij deze houten vloer kunnen leidingen haaks op de 
houtenliggers toegepast worden, maar deze leidingen kunnen 
elkaar niet kruisen. 

*** Bij deze houten vloer kunnen leidingen die haaks op vloer 
zijn uitgevoerd elkaar wel kruisen. 

De tweede houten vloer komt qua flexibiliteit overeen met 
Floor-tje maar heeft een dikte die 1 ,4 keer zo groot is als die 
van Floor-tje. In de onderstaande tabel zijn ook de dikte van de meest gebruikte beton vloeren 
weergegeven bij een overspanning van 6 meter. 

Kanaal plaat* Kanaal plaat* Breedplaat** 
(geen kruisingen)*** (wel kruisingen)**** (wel kruisingen)**** 

Topvloer 40 40 40 
Constructieve delen 200* 200* 200**** 
Lucht spouw 80 160 160 
(tbv leidingen) 
Plafond 20 20 20 
Totaal 340 mm 420mm 380mm 

* Een kanaalplaat is een prefab beton vloer waarin kanalen zijn aangebracht voor gewichts- en 
materiaalbesparing. De dikte van een kanaalplaat met een overspanning is 200 mm volgens de 
VBI kanaalplaatwijzer. Hierbij kan gekozen worden tussen een appartementen vloer of een 
standaard kanaalplaat Voor de flexibiliteit tijdens de gebruiksfase heeft dit echter geen invloed. 
** breedplaat is een dunne prefab betonplaat die in het werk voorzien zal worden van een laag 
beton. In deze laag beton kunnen leidingen opgenomen worden. Echter zijn deze tijdens de 
gebruiksfase niet meer aanpasbaar. Hierdoor zullen voor het verkrijgen van dezelfde flexibiliteit 
toch leidingen onder de vloer gehangen moeten worden. 
*** hierbij kunnen de leidingen ondertvioer elkaar niet kruisen. 
**** hierbij kunnen de leidingen onder/vloer elkaar wel kruisen. 

Als deze dikte vergeleken wordt met de dikte van het vloerpakket van dit concept dan is alleen 
de kanaalplaat met leidingen die elkaar niet kunnen kruisen dunner. Bij deze conclusie dient 
wel opgemerkt te worden dat deze vloeren ook zonder leidingen onder de vloer uitgevoerd 
kunnen worden waardoor ze aanzienlijk dunner worden. Echter kunnen deze leidingen dan niet 
aangepast worden. 

Conclusie 
Uit de bovenstaande speerpunten van de Slimbouwen® visie blijkt dat het concept zeer goed 
aansluit op de visie van Slimbouwen®. Er zijn op een aantal punten echter nog 
onduidelijkheden, een voorbeeld hiervan is de hoeveelheid co2 die wordt uitgestoten tijdens de 
productie. Tevens zijn er in de vergelijkingen aanpassingen gemaakt op vloeren waardoor ze 
even flexibel zijn geworden als het concept. Hierdoor is het totale vloerpakket groter geworden 
als dat het zonder flexibiliteit zou zijn. 
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6 Ontwikkeling vanuit het programma van eisen 

In deze paragraaf zal het beschreven concept van de voorstudie concreter gemaakt worden. 
Hierbij vormen de eisen die beschreven zijn in paragraaf 4.5 'Programma van eisen' de 
uitgangspunten voor de te maken keuzes. 
In dit hoofdstuk zal eerst de vorm en de afmetingen van de elementen concreter gemaakt 
worden. Hierna zal in paragraaf 6.2 gekeken worden welke materialen gebruikt kunnen worden 
om deze vormen te maken. 
Na deze keuzes zal er in paragraaf 6.3 gekeken worden naar de montage van vloer. Waarmee 
de werkwijze van aanbrengen stap voor stap aan het licht gebracht wordt. 

6.1 Vormgeving 

Zoals vaak bij integrale productontwikkeling zijn de verschillende aspecten met elkaar 
verweven. Dit geldt ook voor de keuzes met betrekking tot de vorm. Daardoor zal in deze 
paragraaf ook verwezen worden naar andere hoofdstukken en paragraven die nog beschreven 
moeten worden. 
Om te zorgen dat dit proces toch duidelijk blijft zijn alleen de belangrijkste gekozen opties 
weergegeven die hebben geleid tot de definitieve vorm. 

Verschillende elementen 
Het vloerconcept is opgebouwd uit een aantal verschillende elementen. Hierbij is ervoor 
gekozen om 3 verschillende elementen toe te passen. 

Basis elementen 
Deze elementen zijn de standaard bouwstenen van deze vloer. Ze komen het vaakst 
voor en hoeven niet aangepast te worden bij toepassing. 
Eindelementen 
Deze elementen vormen het eind en het begin van een rij. Deze elementen moeten op 
maat gemaakt kunnen worden om aan te sluiten op schuine wanden en rijen te kunnen 
vormen met een maat die afwijkt van een veelvoud van 600 millimeter. In deze 
elementen zijn tevens veel andere functies opgenomen onder andere voor het 
opspannen van de rij. 
Paselementen 
In hoofdstuk 8 wordt onderzocht hoe afwijkende vloervelden gemaakt kunnen worden. 
Hier zal uiteindelijk gekozen worden voor paselementen met een standaard afmeting 
van 300 en 400 mm. 

De afgebeelde tekeningen zijn hoekiger als de uiteindelijke elementen zullen zijn. Hier voor is 
gekozen omdat dit tekentechnische beter te verwerken was. 
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Afmeting en vorm bepaling van het basis element 

Hieronder wordt de bepaling van de afmeting van het basis element beschreven. Aan de hand 
van de gekozen afmeting zal de vorm van de elementen bepaald worden. 

Afmeting basis element 

In het prille concept hadden de elementen nog een afmeting van 1200 bij 1200 bij 300 
millimeter. De vorm van deze elementen is hieronder weergegeven. 

Tijdens het master 3 project bleken deze elementen te groot te zijn waardoor ze werden 
aangepast naar 900 bij 900 bij 300 millimeter. De hierbij horende vorm is hieronder afgebeeld. 

In het laatste stuk van het voortraject (master 4) is met behulp van proeven vastgesteld dat de 
maximale afmeting 750 bij 750 bij 300 mag zijn . Hierop is de volgende vorm gebaseerd. 

Tijdens het onderzoek is echter opgemerkt dat in de bouwwereld de meeste producten 
afgestemd zijn op een veelvoud van 300 millimeter. 
Omdat het concept moet passen binnen zijn bouwkundige omgeving, is ervoor gekozen om de 
elementen 600 bij 600 bij 300 millimeter te maken. 
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Vorm van het basiselement 
Gedurende het gehele voortraject is de vorm van het basis element veranderd. Dit gebeurde 
door verschillende oorzaken. Uit constructief oogpunt, verandering in afmetingen, materialen 
en productieprocessen. Door de definitieve materiaal keuze die beschreven zal worden in de 
volgende paragraaf en de definitieve afmeting van het basiselement kan nu ook de definitieve 
vorm bepaald worden. In het programma van eisen staan een aantal belangrijke eisen voor de 
vorm van de elementen. Hieronder zullen voor het basis-, eind- en paselement de gekozen 
opties beschreven worden. Dit zal niet gevolgd worden door een eindconclusie omdat de 
gekozen opties samen het de totale vorm van de elementen beschrijven. 

Vorm bovenzjjde 

• In de bovenzijde dient een grid aanwezig te zijn waar leidingen onder 45 graden op 
elkaar kunnen aansluiten. Er is voor 45 graden gekozen omdat rioleringsleidingen 
onder deze hoek op elkaar aangesloten moeten worden. 
In onderstaande afbeelding is het grid weergegeven dat zich in de bovenzijde van de 
vloer bevindt. 

• Doordat in dit grid leidingen met een maximale diameter van 75 millimeter geplaatst 
moeten worden (zie bijlage afmetingen binnenhuisriolering) is er een hoogte van 80 
mm tussen de nokken aanwezig. Door de productiemethode die in de volgende 
paragraaf gekozen zal worden zijn zijkanten van de nokken schuin uitgevoerd onder 
60 graden. Omdat de mogelijkheid moet bestaan dat er leidingen met een diamater 
van 11 0 millimeter (toilet) aangebracht moeten worden, zijn de nokken iets uit elkaar 
geplaatst waardoor er een gemiddelde ruimte van 140 mm tussen de nokken aanwezig 
is. Voor het opvangen van leidingen met een diameter groter als 80 millimeter zullen er 
wel aanpassingen gemaakt moeten worden in de topvloer . 

..... - "''F • 
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• Om een stabiele ondersteuning te bieden voor de topvloer zijn er in hoofdstuk 8 
verschillende legpatronen onderzocht. Bij de vorm keuze is de afmeting die de 
bovenzijde van de nokken hebben en de plaats van de nokken dan ook van groot 
belang. 

Vorm onderzijde. 

• Aan de onderkant van de elementen worden ventilatiekokers aangebracht. Deze 
hebben hier de maatgevende afmetingen van 70 bij 200 millimeter. De sparing tussen 
de nokken in de onderzijde die hiervoor is opgenomen is 80 bij 250 millimeter. Hierdoor 
is er naast de ventilatieleidingen ook nog eventueel ruimte voor andere leidingen. 
Ook hier lopen de nokken schuin weg omdat dit gemakkelijker te produceren is met 
productiemethode die gekozen zal worden in de volgende paragraaf. In de 
eindelementen zal ruimte voor een ringleiding worden opgenomen waar de ventilatie 
leidingen op aangesloten kunnen worden zoals weergegeven in de onderstaande 
tekening. 

• Constructief heeft de keuze voor het 
plaatsen van de ringleiding naar de 
eindelementen grote voordelen. 

• c 
1,,.,. I 

·~ r 

Zoals weergegeven in de hiernaast 
afgebeelde tekeningen van de optredende 
krachten (zie paragraaf 7.1) Zijn in het 
midden van de ligger de krachten door de 
momenten het grootst. Naast het moment 
is ook de grote normaalkracht die 
veroorzaakt wordt door de spankabels 
aanwezig. Voor het opvangen van het 
moment is er een ligger met een groot 
weerstands- en traagheidsmoment nodig. 
Hierbij werkt de hoogte van de ligger sterk 
mee. Het is constructief gezien daarom 
niet slim om in deze elementen de 
sparingen voor de leidingen op te nemen. 

·-~ 13,1SU .... -- --------- L~ 
Ter plaatsen van de eindelementen is het "'n- · 
moment sterk afgenomen. Ook zit in het laatste deel van de eindelementen niet meer 
de spankracht van de kabels. Wel zijn hier de normaalkrachten (afschuifkrachten) het 
grootst maar hiervoor is slechts een klein profiel nodig. Hierdoor kan er een ligger met 
een kleinere hoogte worden toegepast om plaats te maken voor de ringleiding. 
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De eindelementen. 

In de eindelementen zitten diverse functies opgenomen. Hieronder zullen de verschillende 
functies van het eindelement bekeken worden, vervolgens zal de invloed hiervan op de vorm 
van het eindelement geschetst worden. 

• Het opspansysteem, waar de vijzels in aangebracht moeten worden is in het eind 
element opgenomen. Aan de andere zijde zal een veer aangebracht worden voor het 
opvangen van de extra spanningen die veroorzaakt worden door het verschil in 
uitzetting van de materialen tijdens brand (zie paragraaf 7.2).Doordat de vijzels een 
grotere diameter hebben dan de veren zal de vorm hierop ontworpen worden. Voor de 
vorm was het tevens belangrijk dat de vijzel verwijderd moest kunnen worden en dat er 
geen open verbinding met de onderliggende verdieping ontstaan. 

Plaats vijzels 

De bovenzijde van de eindelementen 
heeft dezelfde nokken als de basis 
elementen en sluit aan op dit raster. 
Omdat het laatste stuk van de 
eindelementen verwijderd kan worden 
zijn hier geen nokken op aangebracht. 
Op het laatste stuk kunnen indien nodig 
losse nokken geplaatst worden waardoor 
er een maximale vrijheid is om met 
leidingen naar een muur te gaan. 

Plaats veer 

• Om de rijen elementen op de juiste lengte en schuinte te kunnen maken zijn in het 
voortraject diverse opties bekeken. Uiteindelijk is er gekozen voor een aanpasbaar 
eindelement Dit element is voorzien van een extra stuk wat op lengte aangepast kan 
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worden. De maten waarin het eindelement ingekort of afgeschuind kan worden is 
afhankelijk van of aan die zijde de vijzel geplaatst en verwijderd moet worden of alleen 
de veer geplaatst hoeft te worden. 

Kant met vijzels 

Verwijderbaar 
deel 

Kant met veren 

• In het eindelement wordt zowel de circulatie als de aftakkingen van het ventilatiekanaal 
opgenomen. Doordat het moment ter plaatse van de eindliggers ver is afgenomen en 
er in het eind van dit element ook de voorspankrachten niet aanwezig zijn kan over dit 
laatste deel van het element een minder hoge ligger worden toegepast. Hierdoor is er 
plaats voor de aanvoer leiding van de ventilatie. 
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Al deze uitgangspunten hebben geleid tot de volgende vorm. 

De openingen tussen de eindelementen ter plaatse van de stalen ligger worden opgevuld met 
een standaard vervaardigde strook (zie onderstaande tekening). 
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De paselementen. 
Zoals uit de analyse van paragraaf 8.2 blijkt, zijn om zo veel mogelijk verschillende 
vloerplannen te kunnen maken paselementen nodig. In die paragraaf is uiteindelijk gekozen 
voor paselementen met een standaard breedte van 300 en 400 millimeter. Met deze maat kan 
in combinatie met de basis elementen van 600 millimeter iedere breedte van een vloerveld 
worden benaderd op 100 millimeter nauwkeurig. 
Doordat de paselementen als een overgang tussen verschillende vloervelden dienen, zijn deze 
elementen niet voorzien van sparingen. Deze passen namelijk niet in de verschillende rasters 
die aanwezig zijn in die vloervelden. Daardoor zijn zowel de onderzijde als de bovenzijde vlak 
met de randen van de liggers uitgevoerd. Om toch steunpunten voor de topvloer te 
verwezenlijken, worden op de bovenkant losse nokken geplaatst. 

Paselement 300 millimeter paselement 400 millimeter 
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Vormgeving randprofielen 
De randprofielen zijn voor een deel ontworpen in het voortraject. Dit ontwerp is tijdens dit 
onderzoek verder verfijnd, aangepast en constructief berekend. Van deze verfijning zullen twee 
onderdelen behandeld worden. Hieronder zal de tijdelijke koppeling tussen de elementen 
nogmaals bekeken worden. In subparagraaf 7.1.4 zullen verschillende opties voor het 
centreren van de randprofielen ten opzichte van elkaar worden geanalyseerd. 
In paragraaf 6.2 staan de materiaal en productie techniek keuzen voor de randliggers. Er is 
gekozen voor aluminium, dit materiaal is licht van gewicht en kan gemakkelijk in een moeilijke 
vorm geëxtrudeerd worden. 
Tijdens de constructieve berekeningen is het oppervlakte van de liggers gecontroleerd met de 
maximaal optredende spanning. 

Koppeling tussen elementen onderling 
Tijdens het voortraject is een koppeling tussen de constructieve stroken ontworpen (optie 1 ), 
welke bestaat uit extrusie-profielen die aan elkaar gehaakt kunnen worden. Voor de delen die 
aan elkaar vast haken is een tweede optie ontworpen, die ten opzichte van de oude zal worden 
afgewogen: 

Optie 1 Optie 2 

Bij beide opties zal in het onderste deel van de tijdelijke ophanging de dwarskracht worden 
opvangen en in het bovenste deel het moment, wat door het opgehangen element wordt 
uitgeoefend op het andere element. Hieronder zullen de voor en nadelen van beide 
koppelingen ten opzichte van elkaar beschreven worden. 
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Voordelen 

• Door het toevoegen van de verticale lip is een soort 
verankering toegevoegd, waardoor de elementen niet 
eenvoudig los kunnen schieten. 

• Het is mogelijk om het profiel smaller uit te voeren, 
waardoor het rninder ruimte in neemt. 

Nadelen 

• Door de lange slanke uitstekende lippen is de kans op 
beschadiging of ombuiging vrij groot. 

• Vervuilingen (bijv. zand e.d.) kunnen in de smalle ruimten 
achter blijven waardoor de haken niet meer goed werken, 
tevens zijn deze vervuilingen niet eenvoudig te verwijderen. 

Voordelen 

• Door de korte uitstekende omgevouwen lippen is de kans 
op beschadiging of ombuiging een stuk kleiner dan bij 
optie 1. 

• In het profiel is ruimte gehouden voor eventuele 
vervuilingen (bijv. zand e.d.), deze zouden ook eenvoudig 
verwijderd kunnen worden zodat er geen problemen 
ontstaan tijdens de uitvoering. 

• Doordat de haken verder naar boven zijn geplaatst geven 
deze het profiel meer stijfheid (het traagheidsmoment 
wordt groter) . 

Nadelen 

• In het profiel is de verticale lip weg gelaten waardoor de 
elementen gemakkelijker los zouden kunnen schieten. 

• Dit profiel heeft een bredere vorm als optie 1, waardoor 
het meer ruimte inneemt. 

Conclusie 
In het onderzoek is gekozen voor optie 2 om de volgende redenen: 

• Kleinere kans op beschadigingen en ombuigingen. 
• Kleinere invloeden van vervuilingen, welke eenvoudig te verwijderen zijn . 
• Grotere stijfheid door minder materiaaloppervlak 

I Verticale lip 

Kans op op
/ hoping van 

?J ~ vervuiling 

Kleinere lip 

I Vervuiling .. is 
/ gemakkeliJk te 

~"---, verwijderen 
\_j,.....J I 

Deze voordelen wegen zwaarder dan de nadelen, het tweede nadeel is eenvoudig te 
voorkomen door de elementen te verankeren met schroeven. 
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Conclusie vorm ligger 

De definitieve vorm van het randprofiel is hieronder weergegeven. In de gekozen vormoptie 
zitten de volgende functies geïntegreerd: 

• Kabelgoot waarin de kabel zich zelf positioneert, door schuine zijde. 
• Het achter haken van de kabel aan de onderzijde, om het eruit vallen te voorkomen. 
• Bevestiging op de sandwichelementen om uitknikken te voorkomen. 
• De koppeling tussen twee elementen bestaat uit een haak aan de bovenzijde en een 

drukpunt aan de onderzijde. 
• De koppeling tussen twee elementen zoekt door de schuine vlaken zijn eigen weg. 
• Het profiel is zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde toe te passen waardoor 

er voor deze koppeling maar één extrusiemal gemaakt hoeft te worden. 
• De profielen moeten ten opzichte van elkaar worden gecentreerd (zie subparagraaf 

7.1.4). 

Tijdelijke ophanging 

Positie kabel 

Centrering van de 
liggers 

Positie kabel 

Tijdelijke ophanging 

In het bovenstaande profiel zijn al aanpassingen opgenomen vanuit de constructieve 
berekeningen. Hierbij is de dikte van het lijf en de lippen veranderd om het profiel zo stijf 
mogelijk te maken. Ook is na contact met enkele producenten de dikte van het lijf vergroot. 
Anders zal een te groot verschil ontstaan in afkoeling tussen het dunne lijf en de dikkere lippen, 
waardoor spanningen ontstaan. 
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6.2 Materialen en productiemethoden 

Een belangrijk onderdeel van dit nieuwe vloersysteem is de keuze van de materialen. Dit hangt 
samen met de productiemogelijkheden. Deze materialen zijn voor bijna alle andere onderdelen 
van het ontwerpproces van belang. Ze bepalen de kosten, de bouwfysische en de 
constructieve eigenschappen. Hiermee worden bijna alle eigenschappen van de vloer 
vastgelegd. Verder is het belangrijk dat de ontworpen vormen ook gemaakt kunnen worden. 
Hierbij komt de productie van de verschillende onderdelen om de hoek kijken. Deze twee 
onderwerpen zijn dus afhankelijk van elkaar. In deze paragraaf zullen alleen de materialen en 
de productietechnieken van de elementen worden behandeld. De materialen van de topvloer 
en het plafond zijn afhankelijk van de bouwfysische eisen en van de gebruikswensen. De 
elementen zijn opgebouwd uit liggers, sandwichvulling en boven- en onderschil (buitenschil 
van de sandwichelementen). Voor elk onderdeel worden de productietechnieken en materialen 
ten opzichte van elkaar met behulp van matrixen vergeleken, waarna onze keuze 
beargumenteerd wordt. 

Productietechniek: 
Zoals hierboven al is beschreven zijn de keuzes van de productietechnieken en de materialen 
afhankelijk van elkaar. Hieronder wordt voor elk onderdeel (de sandwichschillen, 
sandwichvulling en de liggers) een keuze gemaakt tussen de verschillende 
productietechnieken. 

Sandwichschillen: 
Als eerste zal de sandwichschil besproken worden, deze is afhankelijk van de vorm van de 
constructieve elementen. Vanuit deze vorm is naar productietechnieken gezocht, daarom 
kunnen de volgende mogelijkheden met elkaar vergeleken worden; 

• De vormpersoptie 
• De strengpersoptie 
• De rotatiegietoptie 

Hierna zullen de verschillende opties en de aandachtpunten worden beschreven. Deze opties 
worden ten opzichte van elkaar vergeleken in een matrix waarna een keuze gemaakt is. 

Vormpersoptie: 
Bij deze productietechniek worden twee delen met een aparte vorm geperst (deze 
productietechniek wordt ook gebruikt bij houten pallets). Deze delen worden hierna aan elkaar 
gekoppeld met behulp van een schuimvulling en aluminium profielen. 

---------------- -------<-J 
j· T 

~ ~ ~:---- --~---------- -~----- --,] --- ' 
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Strengpersop tie: 
Dit is een geprofileerde boven- en onderplaat, welke op afstand wordt gehouden door de 
aluminiumprofielen. De tussenruimte wordt gevuld met isolatie, zodat deze als 
sandwichelement gaat werken (deze productietechniek wordt ook gebruikt bij dakplaten). 

Rotatiegietoptie: 
De aluminiumprofielen worden opgenomen in de mal. Daarna wordt bij rotatiegieten eerst een 
bepaalde hoeveelheid bindmiddel en composiet in een mal gebracht, de mal wordt gesloten en 
in een oven geplaatst. In de oven roteert de mal om twee assen en wordt de mal verwarmd. 
Het bindmiddel smelt en vormt een laag aan de binnenkant van de mal. Na afkoelen van de 
mal stolt deze laag en is het product uit de mal te halen (deze productietechniek wordt ook 
gebruikt bij een regenton). De kern kan gevuld worden met een isolatiemateriaal. 

De vorm van de elementen is te produceren met de bovenstaande opties. Deze zullen ten 
opzichte van elkaar afgewogen moeten worden. Belangrijke aandachtspunten hierbij worden 
hieronder beschreven en weergegeven in een matrix. 
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Stijfheid 
De sandwich kernen hebben een hoge stijfheid nodig, omdat zij de krachten, die op de topvloer 
rusten, moeten afdragen aan de constructieve liggers. Deze stijfheid is te halen uit een grote 
hoogte. Dit kan gecreëerd worden door het toepassen van ribben en is dus afhankelijk van de 
vorm en de samenstelling van de elementen. 

Uitknikken liggers 

De liggers zullen heel slank uitgevoerd moeten worden, zodat er veel materiaal en dus gewicht 
bespaard kan worden. Door deze beperkte dikte zijn ze echter erg gevoelig voor uitknikken. 
Door ook aan de binnenzijde van deze liggers een deel van de schil door te laten lopen, 
kunnen hieraan de liggers bevestigd worden. Doordat de liggers nu helemaal opgesloten zijn, 
voorkomt deze bevestiging het uitknikken. 

Belasting liggers 

Door de liggers over een groter oppervlak aan de sandwichschillen te bevestigen, wordt de 
belasting ook verdeeld over dit oppervlak. Deze bevestigingen kunnen daardoor goedkoper en 
eenvoudiger worden uitgevoerd. Een doorlopende schil aan de binnenzijde van de liggers heeft 
hierbij dus veel voordeel. 

Aantal onderdelen 
Door de elementen uit zo min mogelijk onderdelen te laten bestaan, kan het samenstellen en 
de montage van de elementen sneller uitgevoerd worden. Dit leidt tot een kostenbesparing. Bij 
deze vergelijking zal alleen gekeken worden naar de onder en bovenplaat van de sandwich 
elementen. 

Vulling beschermd 
Tijdens het vervoer naar en op de bouwplaats zijn twee zijden van de constructieve elementen 
beschermd door de aluminiumprofielen. De twee overige zijden kunnen ook beschermd 
worden, waardoor de isolerende vulling niet kan afbreken of afbrokkelen tijdens het vervoeren. 
Een doorlopende schil aan deze zijde heeft hierbij dus een beschermende functie. 

Kosten 
Om het vloersysteem concurrent te maken, is het belangrijk dat de kosten van de productie zo 
laag mogelijk zijn. Daarbij is gekeken naar hoeveel tijd de productie van een element zou 
kosten en of er kostbare apparatuur voor deze productietechniek nodig is. Verder is ook 
bekeken of de te produceren vorm eenvoudig is. 

Doordat veel van de hierboven genoemde aandachtspunten relaties met elkaar hebben kan er 
een overlap bestaan tussen de verschillende aandachtspunten. 
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Hieronder zijn de eigenschappen van de drie productietechnieken ten opzichte van elkaar 
vergeleken. Ook is er gekeken welke materialen toepasbaar zijn bij de verschillende 
productietechnieken, deze zijn in het onderste deel van deze tabel weergeven met een X. 

Productiemethode ~ Vormpersen Strengpersen Rotatiegieten 
Eigenschappen 1 
Stijfheid H_Q_Qg_···-·--·--· .. B.~-<!~Iijk HqQg --------

Uitknikken liggers Minimaal Mogelijk Minimaal 
Belasting liggers Verdeeld Excentrisch Verdeeld 

·-·--··-··-·--- ····--··----- -
Aantal onderdelen 2* 7** 1*** - ------- ·-

Vulling beschermd Ja Nee Ja 
-----------------· - ---·-------------

Kosten Hoog Redelilk Hoog 

Toepasbare materialen: 
Hout (vezels) x x 
Kunststof x x x 

--- -

Staal x x 
Aluminium x x 
Steengranulaat x 

* bij vorm persen zal een lossen boven en onderkant gemaakt moeten worden. Hierdoor 
bestaat de uiteindelijke vorm van de sandwichelementen uit twee stukken. 
** de strengpers methode kan alleen de vorm van de materijs maken, en geen vorm in de 
andere richting daardoor zullen de nokken aan de bovenzijde los gemaakt worden. Hierdoor 
bestaat dit element uit zes lossen nokken en één grote vorm. 
*** bij rotatiegieten kan in één keer de gehele vorm gemaakt worden met een beperkte 
randdikte. 

Keuze productietechniek van de sandwichschillen 

Zoals uit bovenstaande vergelijking blijkt, hebben de vormpersoptie en de rotatiegiet optie de 
meeste voordelen. De tweede productietechniek (stengpersoptie) heeft teveel nadelen en is 
daardoor minder geschikt voor de productie van de sandwichschillen. Deze nadelen zijn: 

Het ontbreken van ribben aan de 4 zijkanten. 
Het bestaan uit te veel onderdelen en de lagere stijfheid doordat het element uit 
meerdere onderdelen samengesteld moet worden. 

De keuze tussen vormpersen en rotatiegieten is afhankelijk van de materiaalkeuze. Zoals in 
subparagraaf 6.2.2 wordt beschreven is er gekozen voor het materiaal hout (vezels) . Om deze 
reden valt ook het rotatiegieten af, de houtvezels zijn namelijk niet toe te passen bij deze 
productietech niek. 
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Sandwichvulling 
Nu de productietechniek van de sandwichschillen bekend is, kan bepaald worden op welke 
wijze het isolatiemateriaal aangebracht moet worden. Daarbij zijn twee opties; 

1. Het produceren van de vulling als 3d-vorm, welke precies in de sandwichschillen past. 
2. De schillen als mal gebruiken voor een opschuimend materiaal. 

De eerste optie is nog onder te verdelen in het uitzagen, frezen of snijden van de vorm en het 
samen persen van korrels tot één geheel door middel van het verhogen van de temperatuur 
(smelten) . 
Het produceren van de vulling als 3d- vorm heeft door de ingewikkelde vorm als gevolg dat er 
een kostbare matrijs, zaag-, frees- of snijtechniek toegepast moet worden. 
Daarom is gekozen voor de tweede optie, het gebruik van de sandwichschillen als matrijs en 
deze te vullen met opschuimend materiaal. 

Liggers 
Nu de productietechnieken van het sandwichelement bekend zijn kan er naar de liggers 
gekeken worden. De vorm hiervoor wordt bepaald aan de hand van de materiaalkeuze, de 
constructieve berekeningen en de montagemethode. In deze vorm zijn dus veel functies 
opgenomen waardoor het een complexe vorm is geworden. Deze vorm kan met 3 
verschillende productietechnieken gemaakt worden . 

1. Het extruderen van de liggers. 
2. Het samenstellen van de liggers uit gevouwen onderdelen. 
3. Het spuitgieten van de liggers in een matrijs. 

Doordat er grote aantallen van liggers geproduceerd moeten worden valt de spuitgietmethode 
af. Daarnaast is het samenstellen van een profiel uit verschillende onderdelen tijd rovend, 
omdat elk onderdeel afzonderlijk gevouwen en aan de andere onderdelen gelast moet worden. 
Daarom is gekozen voor het extruderen van de liggers (dezelfde productietechniek wordt voor 
aluminiumkozijnen gebruikt), op die manier kan de gehele vorm intact blijven en al zijn functies 
uit voeren. 

Continu extrusie proces. (1) Extruder, (2) Granulaat (3) Extrusiematrijs (4) Extrusieproliel 
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Materialen 

De materialen zijn van groot belang voor vrijwel alle 
eigenschappen van de constructieve vloerelementen. De 
elementen zijn in 3 onderdelen opgesplitst, de liggers, de 
sandwichvulling en de sandwichschillen. Voor elk onderdeel 
worden eerst de belangrijkste eigenschappen opgesteld en 
daarna zullen verschillende mogelijke materialen met elkaar 
vergeleken worden in een matrix. Aan de hand van deze 
eigenschappen zullen de keuzes per onderdeel gemaakt 
worden. 

Liggers 
Bij het uitwerken van de liggers zijn drie materialen met elkaar 
vergeleken; 

• Kunststof 
• Staal 
• Aluminium 

De eigenschappen van deze materialen zullen in een matrix 
vergeleken worden. De in de matrix beoordeelde eigenschappen 
zullen eerst in de onderstaande tekst toegelicht worden. 

Soortelijk gewicht 
Het is belangrijk dat de elementen draagbaar zijn. Om die reden 
is vast gesteld dat het maximale gewicht van de elementen twaalf 
kilogram is. Hierdoor zullen de toegepaste materialen een laag soortelijk gewicht moeten 
hebben of zeer goede mechanische eigenschappen moeten hebben zodat minder toegepast 
hoeft te worden. Tussen deze twee eigenschappen moet dus een evenwicht gevonden 
worden. 

Maximale toepassingstemperatuur 
Bij brand zal een vloer een bepaalde tijd bruikbaar moeten blijven (zie voor meer informatie en 
berekeningen hoofdstuk 7.2). Hoe bruikbaar deze vloer tijdens een brand is hangt voor een 
groot deel af van de toegepaste constructieve materialen. De eigenschappen tijdens hoge 
temperaturen zijn daarom van groot belang. Deze eigenschappen kunnen eventueel verbeterd 
worden door het toepassen van brandwerende afwerklagen zoals een plafond. 

Kruip (onder druk) 
Doordat de vloer wordt opgespannen komen de liggers onder grote druk te staan. Belangrijk is 
dat deze druk tijdens de gehele gebruiksfase van de vloer blijft bestaan. Hierdoor mogen de 
materialen voor de liggers slechts zeer weinig kruip gedrag vertonen. Onder kruip wordt 
verstaan dat het materiaal op lange termijn gaat vervormen. Kruip van de liggers zal tot gevolg 
hebben dat de spanning in de liggers minder wordt waardoor de vloer verder zal doorbuigen en 
bezwijken. 
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Kosten 
Het vloersysteem moet ook door middel van een lage vierkantenmeterprijs kunnen concurreren 
met andere systemen. Een belangrijk onderdeel van deze prijs zijn de grondstofkosten in de 
verhouding met de hoeveelheid materiaal dat er nodig is. Een duurder materiaal dat ook 
sterker is kan nog steeds goedkoper zijn, doordat er minder toegepast hoeft te worden. Het 
gaat daarom om de prijs van een ligger die voldoet aan de eraan gestelde eisen. 

Mechanische eigenschappen 
Het constructieve gedrag van de vloer is van groot belang, Daarom is het van belang dat de 
liggers en de sandwichschillen uitgevoerd worden in materialen met goede mechanische 
eigenschappen. De belangrijkste eigenschappen van deze materialen zijn de 
elasticiteitsmodules en de druksterkte. Verder is het van belang dat deze eigenschappen, zoals 
hierboven is beschreven, afgewogen moeten worden in combinatie met de grondstofkosten. Er 
moet een evenwicht gezocht worden tussen de combinaties kostbaar en weinig materiaal (met 
hoge mechanische eigenschappen) en goedkoop maar veel materiaal (met lage mechanische 
eigenschappen). 

Vormvrijheid 
De vorm van de liggers was al voor de materiaalkeuze bekend. In deze vorm zijn veel functies 
samengevoegd, waardoor de vorm ingewikkeld geworden is. Om deze vorm te kunnen 
produceren is het belangrijk dat de productietechniek een grote vormvrijheid moet hebben. 

Op basis van onderstaande matrix wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende 
constructieve materialen. Hierbij worden de hierboven genoemde uitgangspunten gebruikt. 
In het onderste deel van deze matrix is aangegeven welke materialen met welke productie 
techniek gemaakt kunnen worden. 

Materialen ---+ Kunststof Staal Aluminium 
Eigenschappen t 
Soortelijk gewicht Laag Hoog Redelijk 

_(1_QQ_Q~g/m3) (7800k_g/m~l {2800kg/m3L_ 
Maximale Laag Hoog Redelijk 
toepassingsternperatuur 

·- ---------------------
Kruip (onder druk) Ja Nee Nee ---- --·----------------------
Kosten Hoog (door Redelijk Hoog 

toevoegingen) -- . -------------·--------

Mechanische Laag (e-mod Hoog (e-mod Redelijk ( e-mod 
eigenschapen _) x1 Q4N/rnm2) 21~_1Q4N/mm2} ?_x1Q4Nj~_~_L ___ 
Vormvrijheid Goed Redelijk Goed 

(samenstellen) 

Productietechnieken: 
Extrusie x x -- - --
Spuitgieten x ---- 1---- --- ------
Vouwen + lassen x x 
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Materiaalkeuze liggers 

Aan de hand van de voorgaande matrix wordt de materiaalkeuze gemaakt voor de liggers. 
Kunststof kruipt onder druk waardoor dit materiaal niet bruikbaar is in combinatie met het 
constructieve principe. De maximale toepassingstemperatuur van kunststof is ook heel laag, 
met als gevolg dat er een kostbaar brandwerend plafond toegepast moet worden. Een ander 
punt waardoor dit materiaal moeilijk kan voldoen zijn de slechte mechanische eigenschappen 
in combinatie met de hoge grondstofprijs (voor een de kwaliteit die in de liggers nodig zou zijn). 
Deze uitkomsten hebben ervoor gezorgd dat kunststof niet gekozen is als materiaal voor de 
liggers. 
Staal heeft wel goede mechanische eigenschappen, maar ook een hoog soortelijk gewicht. 
Van dit materiaal is dus weinig nodig, waardoor het gewicht uiteindelijk nog laag kan blijven. 
Echter wordt het oppervlakte van deze liggers zeer klein wat problemen zal veroorzaken bij het 
overbrengen van de krachten. Daarom zullen de oppervlakken heel precies ten opzichte van 
elkaar gecentreerd moeten worden. De dunne staalplaten kunnen ook gemakkelijk vervormen 
tijdens het transport en de uitvoering. Een ander nadeel van staal is dat de liggers uit meerder 
gevouwen onderdelen samengesteld zal moeten worden, dit zal tot een langzame en kostbare 
productietechniek leiden. Om deze redenen is ook het materiaal staal niet gekozen. 
Uit de matrix komt aluminium als meest geschikte materiaal naar voren. Door het toepassen 
van de productietechniek extruderen is er een grote vormvrijheid en kan het ingewikkelde 
profiel gemaakt worden. Dit extruderen is een redelijk goedkope productietechniek. Verder zijn 
de mechanische eigenschappen hoog genoeg en kunnen door een redelijk oppervlak ook de 
krachten gemakkelijker doorgegeven worden aan het volgende element. Het materiaal heeft 
een redelijk hoge maximale toepassingstemperatuur waardoor het goed te beschermen is met 
een eenvoudig brandwerend plafond. Een aandachtpunt van dit materiaal blijft de hoge 
grondstofkosten, daarom zal er ook in vervolgstudies nog gekeken moeten worden op welke 
punten de benodigde grondstofhoeveelheden geminimaliseerd kunnen worden. 

Sandwichschillen 

Voor de sandwichschillen is een keuze gemaakt uit de volgende 5 materialen; 
• Kunststof 
• Staal 
• Aluminium 
• Hout (vezels) 
• Steencomposiet 

De keuze van materialen wordt gemaakt door een 
vergelijking te maken van de eigenschappen. Deze 
vergelijking is samengevoegd in een matrix. In het 
onderste deel van deze matrix zal met behulp van 
X-en weergegeven worden welk materiaal met 
welke productie techniek te produceren is. 
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Materialen ~ Kunststof Staal Aluminium Hout (vezels) Steen-
Eigenschappen l composiet 
Soortelijk gewicht Laag Hoog Redelijk Laag Redelijk 

_U_ oookg/m3l __ wz~ookg/m3} (2800kg/m3} (700kg/m3) (3000kg/m3} 
-

Maximale Laag Hoog Redelijk Laag I redelijk Redelijk 
toepassingstemp_ (afh. van het 

bindmiddel} 
Kosten Hoog (door Redelijk Hoog Laag Hoog 

toevoe.9l!!gen} 
Mechanische Laag (e-mod Hoog (e-mod Redelijk ( e-mod Laag (e-mod Laag (afh. van 
eigenschapen 1 x1 04N/mm2} 21 x1 04N/mm2} 7x1 Q4N/mm2} 0,3x1 04N/mm2) bindmiddel} 

Productietechn.: 
Vormpersen x x x ---- ------------- - ----- ·----------·-------- ---- ---- ·- ···-·-··--·· 
Rotatiegieten x x -- ------f----------- --~--------
Spuitgieten x ------ - ----
Vouwen + lassen x x 

Materiaalkeuze sandwichschillen 

Met behulp van de bovenstaande matrix wordt de materiaalkeuze gemaakt voor de 
sandwichschillen. Kunststof is moeilijk toe te passen, doordat het bij een redelijk lage 
temperatuur (onder de 100 graden) al smelt en dus geen constructieve eigenschappen meer 
heeft. Verder zijn de kosten, door de verschillende toevoegingen, te hoog, hierdoor valt dit 
materiaal af. 
Staal en aluminium zijn in vergelijking met de overige materialen redelijk zwaar, maar door hun 
hoge mechanische eigenschappen is er maar heel weinig van nodig. Het nadeel is dat de 
grondstoffen en de productietechnieken kostbaar zijn. Daarom is er niet voor deze materialen 
gekozen. 
Steencomposiet is ook te kostbaar en heeft een redelijk hoog soortelijk gewicht, waardoor ook 
dit materiaal afvalt. 
Er is voor het materiaal hout (vezels) gekozen. Dit materiaal heeft een laag soortelijk gewicht 
en is heel goedkoop (het wordt gemaakt van herbruikbaar hout). De mechanische 
eigenschappen zijn redelijk laag, maar dit is ook niet nodig voor de kort overspanning van 
600mm. De maximale toepassingstemperatuur is laag. Dit kan nog wel verhoogd worden door 
andere bindmiddelen en toevoegingen, maar dit kan in een vervolgstudie onderzocht worden. 
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Sandwichvulling 
Nu de materialen van de sandwichschillen en de 
liggers bekend zijn, kan een materiaalkeuze voor de 
sandwichvulling gemaakt worden. De volgende 
materialen zijn met elkaar vergeleken; 

• PUR (polyurethaan) 
• PIR (polyisocyanuraat) 
• EPS (geëxpandeerd polystyreen) 
• XPS (geëxtrudeerd polystyreen) 
• Minerale wol (glas- of steenwol) 

Ook hier zal voor de eerste drie eigenschappen 
verwezen worden naar de beschrijvingen van de 
eigenschappen in de subparagraaf van de liggers. De 
andere twee eigenschappen zullen hieronder worden 
beschreven, waarna de materialen en hun 
eigenschappen samengevat worden in een matrix. 

Toepasbaar in een sandwichelement 
Bij een sandwichelement moet de vulling er voor zorgen dat beide schillen samen kunnen gaan 
werken, zodat het één geheel is. Belangrijk daarbij is dat het materiaal een goede verbinding 
met de schillen krijgt. Ook het materiaal zelf moet een goede samenhang hebben om de 
krachten door te kunnen geven. Sommige isolatiematerialen zullen daarom in een zware 
persing uitgevoerd moeten worden, omdat deze uit losse vezels bestaan. 

Vormvrijheid 
Het sandwichelement heeft een redelijk ingewikkelde vorm, welke helemaal gevuld zal moeten 
worden met isolatiemateriaal. Sommige materialen kunnen door het opschuimen gemakkelijk 
in deze vorm worden gespoten maar andere moeten op maat gezaagd, gefreesd of gesneden 
worden. Omdat deze bewerkingen heel precies moeten worden uitgevoerd, zodat ook een 
goede hechting aan de sandwichschillen verkregen wordt, is ook de vormvrijheid bekeken. 
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In het onderste deel van deze matrix staat met behulp van X-en weergegeven met welke 
d r t h · kd t ·1 d dk d pro uc 1e ec me e ma enaen ge pro uceer unnen wor en. 

Materialen - PUR PIR EPS XPS Minerale wol 
Eigenschappen l 
Soortelijk gewicht Laag Laag Laag Laag Hoog 

l~Q~9lr:r.l~ (30kglm3) 1?_?._~9Lr:r.l_~L _____ J~Q_~glr:r_}~j_ ___ J1~Q~rr@ ___ 
Maximale Redelijk Redelijk Laag Laag Hoog 
toepassingstemp. 

·~-------- ·---- ---- ·- -------------- - ·---- -----

Kosten __ B~-g~jjj_~-- _f3~_delijk ___ -~-~~- .F!~s!-~!ills___ --~-9~---------
Toepasbaar in Ja Ja Ja Ja Moeilijk (afh. 
sandwichelem. van persing) 
Vormvrijheid Hoog Hoog Redelijk Laag Laag 

Productietechn.: 
--- --------------~ ----------- ------------- --------·-----

Opschuimen x x 1-:-:------------- · ---- ---~-------- ·-- ---------- - -- ---

Zagen x x x x x 
Vormpersen (hoge x 
temperatuur) 

Materiaalkeuze sandwichvulling 
Met behulp van de matrix is ook voor de sandwichvulling een keuze te maken. Bij de maximale 
toepassingtemperatuur is te zien dat deze voor EPS en XPS zeer laag is, wat door het 
smelten, voor druppelvorming en dus een snelle branduitbreiding zorgt. In het onderstaande 
schema is te zien dat deze materialen daardoor zeer brandbaar zijn en dus niet gekozen zijn. 
De minerale wollen zijn volgens dit schema praktisch onbrandbaar, maar zijn alleen met een 
zware persing toe te passen als een sandwichelement, wat weer voor een hoog soortelijk 
gewicht zorgt. Doordat de constructieve elementen dan niet meer draagbaar zouden zijn kan 
dit materiaal ook niet als sandwichvulling toegepast worden. Nu blijven de materialen PUR en 
PIR over. PIR is zoals hieronder te zien is wat moeilijker brandbaar dan PUR. maar dit 
materiaal zorgt voor een zeer grote rookontwikkeling. Om die reden zullen de 
sandwichelementen goed beschermd moeten worden door een brandwerend plafond. Dit 
plafond moet er voor zorgen dat de elementen pas in een laat stadium van de brand ontsteken, 
zodat iedereen al gevlucht is voor er problemen met de rookontwikkeling ontstaan. Verder zal 
er ook een rookdichte topvloer moeten worden toegepast om de bovengebruikers zo lang 
mogelijk te beschermen tegen deze rookontwikkeling. PIR is dus iets voordeliger met 
betrekking tot brand maar heeft daardoor wel hogere grondstofkosten dan PUR. De keuze 
tussen deze twee materialen zal in een vervolgstudie gemaakt moeten worden, nadat er 
brandproeven uitgevoerd zijn. 

Minerale- p r oducten (MWG, 
MWR, CG) 

Resolschuimen (PF) 
PIR Schuim met glasvezr-:1 

PIR Schuim 
Polyurethaanschuimen (PUR) 
Polystyret::nschuim~n (EPS- SE) 

Polystyreenschuimen (EPS/XPS) 

Praktisch onbrandbaar 

M~lijk brandbaar 

Bijdrage aan brand 
Goed brcmd baar 

Zee.r brandbaar 
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Conclusie m.b.t. materialen en productietechnieken 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven is keuze gemaakt voor 3 onderdelen. De 
conclusies zullen daarom ook per onderdeel worden beschreven. 

De liggers 
Er zijn verschillende materialen met elkaar vergeleken. In zowel een stalen als een kunststof 
profiel zouden niet alle functies en eigenschappen meegenomen kunnen worden. Een stalen 
profiel zou zeer moeilijk te produceren zijn, doordat deze uit veel verschillende onderdelen zou 
moeten gaan bestaan. Verder zal een kunststof profiel niet aan de constructieve eisen kunnen 
voldoen, omdat deze veel last van kruip zal hebben als het profiel onder langdurige druk 
komen te staan. Het aluminium is tegen redelijk lage kosten te extruderen en alle functies 
kunnen in het profiel verwerkt worden. Ook is het tegen brand te beschermen door middel van 
een brandwerend plafond (Dit is bij kunststof nagenoeg onmogelijk). Daarom is voor dit 
materiaal gekozen. Het nadeel van dit materiaal zijn materiaalkosten deze zijn redelijk hoog 
zijn. Daarom is er geprobeerd om het materiaal zo gunstig mogelijk te verdelen over het profiel, 
zodat er een minimale hoeveelheid benodigd is. Door extra bewerkingen, zoals het 
aanbrengen van gaten op plaatsen waar dit materiaal niet nodig is, kunnen materiaalkosten 
gespaard worden. De bepaling of deze maatregelen rendabel zijn, kan aanbevolen worden als 
vervolgstudie. 

De sandwichschillen 
Voor de boven- en onderplaat is ook een keuze gemaakt. Gekozen voor geperste houtvezels. 
Dit materiaal kan bestaan uit gerecyclede houtvezels, waardoor het goedkoper is dan de 
andere opties. Verder kan de vorm eenvoudig met de vormpersmethode worden uitgevoerd. 
Ook is het gewicht van dit materiaal vrij laag wat voordelig is voor het totale gewicht van de 
vloer. De bewerkbaarheid van de elementen zijn door dit materiaal ook toegenomen, er kunnen 
eenvoudig doorvoeren in de elementen worden gemaakt. Een nadeel is dat de 
brandwerendheid van de houtvezelelementen niet zo hoog is, deze zijn nog wel te verbeteren 
door het toevoegen van mineralen. Mocht in een vervolgstudie blijken dat dit niet toereikend is 
dan kan het bindmiddel, wat nu een hars is, worden vervangen door bijvoorbeeld cement, 
zoals bij een vezelcement plaat. Dit zorgt ervoor dat de brandwerendheid van de elementen 
een stuk verbeterd. 

De sandwichvulling 
Voor de sandwichvulling zijn verschillende isolatiematerialen vergeleken. Hierbij is gekeken of 
deze materialen te gebruiken zijn in deze elementen en of het totale gewicht wel acceptabel is. 
De minerale wollen zijn moeilijk in sandwichelementen te verwerken en hebben een hoog 
eigengewicht doordat een zware persing toegepast moet worden. Om deze reden is niet 
gekozen voor minerale wol. Verder is de maximale toepassingstemperatuur van belang, bij 
EPS en XPS is deze zeer laag, als er brand ontstaat, zullen deze materialen dus snel gaan 
smelten wat voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen. Daardoor vallen ook deze materialen 
af. De materialen PUR en PIR blijven over, deze hebben vrijwel dezelfde eigenschappen. 
Alleen is PIR iets duurder maar heeft op het gebied van brandwering betere eigenschappen. 
Beide materialen zijn ook eenvoudig in elke vorm te spuiten. In een vervolgstudie kan een 
keuze worden gemaakt tussen deze materialen, dit zal afhankelijk zijn van hun 
brandeigenschappen en die van de afwerklagen, wat met een proef bepaald kan worden. 
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6.3 Montagevolgorde 

Hieronder zal stap voor stap de montage volgorde beschreven worden. De vloer die in deze 
subparagraaf vervangen wordt heeft een eenvoudige rechthoekige vorm. In paragraaf 8.2 
vloeropties en detailleringen wordt dieper ingegaan op de bouwtechniek en hoe met deze 
elementen ook andere plattegronden te produceren zijn. 
Floor-tje zal vaak worden toegepast als vervanging van een oude houten vloer. Dit is ook 
weergegeven in dit stappenplan. 
De montage van de vloer is zo eenvoudig mogelijk gemaakt zodat er geconcurreerd kan 
worden met de directe concurrenten (de houten vloer en de combinatievloer). Voor de montage 
van de vloer is geen speciale voorkennis nodig, de vijzels worden dusdanig uitgevoerd dat 
alleen de overspanning ingegeven hoeft te worden. 
In dit voorbeeld is er vanuit gegaan dat onder de vloer op de begane grond een winkel 
aanwezig. De montage volgorde is dusdanig aangepast zodat de sluitingstijd van de winkel zo 
kort mogelijk is. Eerst wordt zo veel mogelijk van de vloer verwijderd zonder de winkel te 
hoeven sluiten en vervolgens wordt de winkelzijde van de vloer zo snel mogelijk afgewerkt en 
opgeleverd. 

Stap 1 
In de beginfase is er een bestaande houtenvloer waar installatieleidingen onder en tussen 
gemonteerd zijn . De gehele indeling van wanden en afwerking moet verwijderd worden, 
voordat de vloer gedemonteerd of gesloopt kan gaan worden. 
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Stap 2 
Tijdens het verwijderen van boven gelegen wanden, vloerafwerking en de tussen de balken 
gelegen leidingen, kan de winkel zo lang mogelijk open blijven. Veiligheid voor diegene die met 
de vloer werken moet wel gegarandeerd blijven. Na deze fase zal de winkel gesloten moeten 
worden. 

Stap 3 
Als de winkel gesloten is zal het interieur indien mogelijk afgedekt of anders verwijderd moeten 
worden, zodat de nieuwe vloer vanaf de begane grond gemonteerd kan worden. Hierna kan 
het plafond en de laatste installatie verwijderd worden. Aan het eind van deze fase is alleen het 
geraamte van de balken aanwezig. 
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Stap 4 
In deze fase worden de balken verwijderd. Dit kan of door de balken in hun geheel te 
verwijderen of ze straks langs de muur af te zagen. Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden dat er nog een nieuwe vloer ophanging bevestigd moet worden. 
Indien de bestaande houten vloer zorgt voor de stabiliteit van het gebouw, zullen er extra 
voorzieningen getroffen moeten worden (zie paragraaf 8.2). 

Stap 5 
Voordat het nieuwe vloersyteem gemonteerd kan worden, zullen eventuele gaten moeten 
worden aangeheeld. Het uitmeten (met behulp van een laserwaterpas) van de hoogte waarop 
de nieuwe vloerbevestiging gemonteerd wordt is hierbij de eerste stap. Deze vloerbevestiging 
zal aan 3 zijden bestaan uit hoekstalen ( 120x80x8mm) en aan 1 zijde uit een wandprofieL 
Deze hebben allemaal een lengte van 1200mm en worden op 3 plaatsen in de muur bevestigd 
met ankerbouten. Het wandprofiel is eigenlijk een half ophangprofieL Hierin kan de eerste rij 
elementen tijdelijk opgehangen worden (zie afbeelding), totdat de voorspankabels 
opgespannen zijn. Daarna is deze ophanging aan het profiel niet meer nodig. 
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Stap 6 
Als de hoekstalen en de wandprofielen op de muur bevestigd zijn kunnen de 
vloerelementen aan de wandprofielen opgehangen worden. De wandprofielen 
zijn voorzien van een profilering waaraan de randprofielen van de elementen 
gehaakt kunnen worden voor een tijdelijke ophanging. Als met het aanhaken 
van de elementen in het midden begonnen wordt, kunnen de eindelementen, 
als dit nog niet in de fabriek is gedaan, eenvoudig op maat gemaakt worden. 

Stap 7 
De elementen moeten vanaf de begane grondvloer met behulp van bijvoorbeeld een rolsteiger 
tijdelijk gehangen worden aan de wandprofielen. Als de eerst rij opgehangen is kan deze 
opgespannen worden, door het aanbrengen van vier spankabels in de kabelgeleiders van de 
liggers. 
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Stap 8 
De aangebrachte spankabels dienen door de eindplaten te worden 
gestoken. Aan één zijde wordt de kabel voorzien van een 
schotelveersysteem gevolgd door een eindmoer. Dit 
schotelveersysteem wordt aangebracht om het uitzettingsverschil 
tussen de aluminiumliggers en de stalen voorspankabels op te vangen 
gedurende een brand (paragraaf 7.2). 

Aan het andere eind van de voorspankabels zal ook een moer 
aangebracht moeten worden. Deze wordt na het aanspannen 
aangedraaid om de kabels op spanning te houden. 
Dit aandraaien kan op twee verschillende manieren. De vijzels 
kunnen voorzien worden van een losse draaiende kop. Deze 
kop draait de moer stevig aan als de vijzel de juiste spanning 
bereikt heeft. Een andere optie is om gebruik te maken van 
afstandhouders. Hierin zit een opening waardoor er ruimte is 
om de moer aan te draaien. Uit veiligheidsoverwegingen en 
bouwsnelheid is gekozen voor de eerste optie met de draaiende 
kop. 
Achter de vijzels wordt een moer met kopplaat geplaatst waar 
de vijzels zich op af kunnen zetten. 

Als de spankabels de juiste spanning hebben worden de moeren achter de eindplaten 
aangedraaid en kunnen de vijzels verwijderd worden. 
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Stap 9 
Op de in stap 8 beschreven wijze kunnen alle rijen opgespannen worden. Om het instellen van 
de vijzels te vereenvoudigen zit op de vijzels een knop waar de overspanning ingegeven kan 
worden. Hiermee worden de rijen op de juiste spanning gebracht voor hun overspanning en is 
de vloer overal even stijf. 

Stap 10 
Als de gehele vloer is opgespannen, kunnen de leidingen aan de onderzijde (en eventueel ook 
aan de bovenzijde) worden gemonteerd. In dit voorbeeld is ervoor gekozen eerst de onderzijde 
van de vloer af te maken zodat de winkel zo snel mogelijk geopend kan worden. De leidingen 
van de boven- en ondergebruiker kunnen onafhankelijk van elkaar gemonteerd worden. 
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Stap 11 
Na de montage van de leidingen kan het plafond tegen de onderzijde van de vloer worden 
aangebracht. Voordat dit wordt gedaan is het belangrijk dat de aluminiumliggers van de 
vloerelementen aan de onderzijde worden beschermd met een strook steenwol tegen brand 
(zie paragraaf 7.2). Deze strook kan op de liggers worden geklikt. Verder kan de verlichting van 
de winkel in de plafonddelen worden geïntegreerd. Nadat het gehele plafond en de verlichting 
is aangebracht kan de winkel weer ingericht en geopend worden. 

Stap 12 
In stap 12 kan de bovenkant van de vloer worden afgewerkt. Eerst worden de leidingen aan de 
bovenzijde van de vloer geïnstalleerd. Sommige leidingen kunnen aangesloten worden op de 
bestaand aansluitpunten, andere zullen in de nieuwe scheidingswanden aangesloten worden. 
De rioleringsleidingen zijn maatgevend voor de gebruiker van de bovenzijde van de vloer. Voor 
het aanbrengen van de riolering is in de bovenzijde van de elementen een grid van sparingen 
aangebracht. Verder is het belangrijk dat ook aan deze zijde de aluminiumprofielen met een 
stook steenwol tegen brand worden beschermd(paragraaf 7.2). 
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Stap 13 
Nadat alle leidingen en kanalen zijn aangebracht kan de vloer ook aan de bovenzijde worden 
gesloten, met de topvloer. Bij het indelen van de topvloer moet rekening gehouden worden met 
de plaats van de lichte scheidingswanden. In elke ruimte moeten topvloerdelen te verwijderen 
zijn, de wanden mogen dan dus niet in de weg staan, om zo de installaties overal bereikbaar te 
kunnen houden. De topvloer-indeling moet dus afhankelijk zijn van de ruimte-indeling dit is 
nader weergegeven in paragraaf 8.1. 

Stap 14 
Nadat het gehele vloersysteem is gemonteerd, kan begonnen worden met het indelen van de 
ruimten met lichte scheidingswanden. Daarna kunnen de sanitairvoorzieningen en de overige 
afwerkingen worden aangebracht. Nu is ook de woning of het appartement klaar om in gebruik 
te worden genomen. 
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Conclusie 

Op basis van het stappenplan kan op een eenvoudige manier en in een redelijke korte tijd een 
vloer worden gerealiseerd. Ook na deze montage zijn de leidingen nog snel en eenvoudig 
bereikbaar, door een plafonddeel of een topvloerdeel te verwijderen. Daarbij is het mogelijk om 
de vloer, vlak voor de sloop van het gebouw, te demonteren. Een groot deel van de 
constructieve elementen en de plafond- en topvloerdelen kunnen afhankelijk van hun staat 
weer hergebruikt worden 

De montagewerkzaamheden zijn vrijwel allemaal zonder veel voorkennis uit te voeren. Echter 
het gebruik van de vijzels behoeft professionele aandacht, omdat deze grote spanningen op de 
kabels en de constructie zullen zetten. De koppelingen zullen hierbij gecontroleerd moeten 
worden en de spankabels zullen onder de juiste spanningen gebracht moeten worden. De 
vorm en het gewicht van de elementen is aan deze werkvolgorde gerelateerd. Verder is er ook 
vanuit gegaan dat dit vloersysteem wordt toegepast in een renovatiebouwproject en heeft het 
voor deze markt dus de meeste voordelen. Of deze montagevolgorde ook daadwerkelijk het 
meest efficiënt is, kan alleen worden onderzocht door dit door middel van proeven te testen, 
een aanbeveling voor in vervolgstudies. 
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7 Bouwbesluitseisen 

Nu het concept en het ontwerp concreter geworden zijn, zal in dit hoofdstuk beschreven 
worden hoe aan de eisen van het bouwbesluit kan worden voldaan. 
Op een vloer zijn diverse eisen vanuit het bouwbesluit van toepassing. In dit onderzoek is 
gekeken naar constructief gedrag, brandveiligheid en geluidsisolatie. Deze onderwerpen zijn 
beschreven in de paragraven 7.1, 7.2 en 7.3. In iedere paragraaf zal eerst een korte inleiding 
gegeven worden waarna de begrippen, eisen en uitgangspunten behandeld worden. 
Vervolgens zal er kritisch gekeken worden naar de overeenkomsten en verschillen tussen de 
berekende of beproefde modellen en het ontworpen systeem, ligger of element. De verschillen 
hiertussen worden veroorzaakt doordat de elementen complex zijn en uit verschillende 
materialen zijn opgebouwd. Daarom is er vaak voor gekozen om een vereenvoudigde versie 
van de realiteit te testen, te berekenen of te simuleren. Bij het maken van de conclusies van 
deze testen, berekeningen en simulaties zal rekening gehouden worden met de afwijking van 
de realiteit. 
De eerste paragraaf die behandeld zal worden is constructies. Hierin wordt vast gelegd wat de 
benodigde constructieve afmeting zijn van diverse onderdelen van het concept. Vervolgens zal 
er in paragraaf 6.2 het brandgedrag van de vloer beschreven en gesimuleerd worden. In 
paragraaf 6.3 wordt de geluidsisolatie van de vloer berekend en beproefd. 
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7. 1 Constructieve eisen 

Floor-tje bestaat uit kleine vloerelementen van 600x600 millimeter welke met behulp van 
spankabels tot balken nagespannen worden, zodat ze gaan werken als één geheel. Het 
constructieve principe van een balk uit meerdere tegen elkaar gespannen delen, is nog niet 
(vaak) als vloer toegepast. 
Het aantonen dat dit constructieve principe werkt en kan voldoen is één van de hoofdpunten 
van dit onderzoek. Onderzocht is of het principe en dit ontwerp kunnen voldoen aan eisen van 
het bouwbesluit, zodat het ontwerp kan voldoen aan een van zijn primaire eisen, de 
constructieve werking. 
Dit onderzoek is op de volgende niveaus uitgevoerd in de volgende subparagraven: 

• 7.1.1 Berekeningen van een vloerstrook* 
• 7.1.2 Proeven op een vloerstrook* 
• 7.1.3 Detail berekeningen 
• 7.1.4 Analyse centrerings mogelijkheden. 

• Een vloerstrook is één rij elementen . Deze strook heeft een breedte van 1 element (600 mm) 
en de lengte van de strook is gelijk aan de maximale overspanning van 6 meter. 

Omdat niet iedereen even vertrouwd is met de constructieve benamingen is er in bijlage 4 een 
begrippenlijst opgenomen. 

81 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

7.1.1 Berekeningen vloerstrook 
In deze subparagraaf zullen eerst kort de belangrijkste eisen die gesteld worden aan een 
constructieve vloer weergegeven worden. Aan de hand van deze eisen zullen de belangrijkste 
resultaten van de gemaakte berekeningen beschreven worden. De volledige berekeningen zijn 
toegevoegd in bijlage 5. 

Eisen 
Vanuit het bouwbesluit worden diverse eisen aan een constructieve vloer gesteld. Voor veel 
van deze eisen en uitgangspunten voor de te maken berekeningen wordt verwezen naar de 
volgende NEN-normen: 

• Fundamentele belastingcombinaties 
• Bijzondere belastingcombinaties 

NEN 6702 
NEN 6700 

• Uiterste grenstoestand Aluminium I Staal 
• Uiterste grenstoestand hout 

NEN 6710 I 6770 
t\IEN 6760 

Vanuit deze normen en het bouwbesluit zijn de volgende eisen opgesteld waaraan de 
constructieve vloer dient te voldoen. Bij deze eisen zijn ook de consequenties weergegeven 
voor het concept. 

Eisen ten behoeve van vloeren: (zonder steenachtige scheidingswanden) 
• Bijkomende doorbuiging (Ubii) ~ 0,003 * L 

Bij 6m overspanning is dit: ~ 0,003 * 6000 = 18mm 
• Doorbuiging in eindtoestand (Ueind) ~ 0,004 * L 

Bij 6m overspanning is dit: ~ 0,004 * 6000 = 24mm 
• De maximale toelaatbare spanning mag niet overschreden worden. 

Voor het aluminium is dit 160 Nlmm2 
Voor de staalkabels is dit 1670 Nlmm2 
Voor de houtvezelplaat is dit 29 Nlmm2 

Trillingen 
Naast de eisen waar een vloer vaak aan onderworpen wordt, is in dit onderzoek ook aandacht 
besteed aan het trillingsgedrag van de vloer. Hierbij zijn de aanbevelingen, rekenmethodes en 
beproevingsmethodes vanuit de SBR-publicatie (trillingen van vloeren door lopen), gebruikt, 
waarin praktische of behaaglijkheideisen gesteld worden voor lichtgewicht vloersystemen. 

In deze publicatie staat dat een woonfunctie moet voldoen aan klasse D. Om die reden dient 
een vloer van 6 bij 10 meter minimaal een eigenfrequentie te hebben van 10,5 Hertz (bij een 
demping van 1%). 
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Resultaten en conclusies 
In de berekeningen die weergeven zijn in bijlage 5 is vastgesteld of en hoe het concept kan 
voldoen aan de gestelde eisen. In deze berekeningen zijn een aantal onderdelen van de vloer 
vereenvoudigd om de berekeningen mogelijk te maken. In bijlage 6 zijn de verschillen tussen 
het berekende en de ontworpen vloer weergegeven en de mogelijke gevolgen hiervan op de 
uitkomsten. 
Om het kader weer te geven waarbinnen de dadelijk beschreven resultaten gezien moeten 
worden, zijn hieronder kort de belangrijkste verschillen weergegeven. 

• Voor het berekenen van de doorbuiging, optredende spanningen en benodigde 
voorspanning is het profiel van de ligger vereenvoudigd 

• Voor het berekenen van de spanningen in de sandwich schillen zijn de elementen 
vereenvoudigd. 

Hierdoor zal met de berekeningen slechts een indicatie gegeven worden of de vloersysteem 
met dit constructieve principe mogelijk is. Om voor 1 00% zeker te zijn dat de vloer in alle 
omstandigheden aan de eisen uit het bouwbesluit en de eventuele eisen van de gebruikers 
voldoen zullen nog veel gedetailleerdere constructieve berekeningen uitgevoerd moeten 
worden. 

Als het concept wordt toegepast als een verdiepingsvloer waarop zich een woonfunctie bevindt 
dan kan uit de voorgaande globale berekeningen de volgende voorzichtige conclusie getrokken 
worden: 

• Doorbuiging in de eindtoestand is 21 ,46 mm, dit mag maximaal 24 mm zijn. 
• Bijkomende doorbuiging 13,52 mm, dit mag maximaal18 mm zijn. 
• De staalkabels moeten worden opgespannen met een kracht van 34,35 kN per kabel. 

De gekozen staalkabels kunnen maximaal 63,7 kN hebben. Hierdoor is de spanning in 
deze kabels 54 % van de toelaatbare spanning aanwezig. 

• Maximaal optredende spanningen in de liggers is 122,43 N/mm2, dit is lager als de 
maximaal toegestane spanning van 160 N/mm2. 

• Maximaal optredende spanning in de houtvezelplaten is 1.15 N/mm2 , dit mag 
maximaal 29 N/mm2 zijn. 

De hierboven genoemde resultaten laten zien dat de ontworpen profielen en elementen en 
gekozen kabels voldoen aan de gestelde constructieve eisen van het bouwbesluit en de 
normen. 
Aan een aantal van deze eisen wordt echter maar net voldaan. In verder onderzoek zal vooral 
aandacht moeten worden besteed aan het beter kunnen voldoen aan de doorbuigingseisen. 
Daarnaast zullen in vervolgonderzoek uitgebreidere berekeningen gemaakt worden die beter 
overeenkomen met het ontwerp. 
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Op het gebied van trillingen is het resultaat minder goed. De eigenfrequentie is slechts 6,38 
Hertz en valt niet binnen het gestelde gebied in de grafiek. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat het berekende model op een aantal punten afwijkt van de ontworpen vloer. Deze punten 
zijn weergegeven in bijlage 6. De belangrijkste hiervan zijn: 

De liggers zijn aan de elementen verbonden. Deze zullen ook in trilling gebracht 
moeten worden. 
De trillingen zullen eerst via de topvloer naar de elementen worden overgebracht om 
vervolgens in de liggers te komen. Dit zal voor demping zorgen. 
Het vloerveld was nu niet voorzien van wanden. Deze zullen de vloer opdelen en hem 
stijver maken. 
Vloervelden met een kleinere afmeting als 6 bij 10 meter voldoen wel. 

In toekomstig onderzoek zal gekeken moeten worden hoe de frequentie van de vloer verbeterd 
kan worden zodat hij sneller voldoet. 

Zoals hierboven al is toegelicht zal in toekomstig onderzoek nieuwe en meer geavanceerde 
constructieve berekeningen moeten worden uitgevoerd om de bovenstaande uitspraken te 
controleren en de uitkomsten te verbeteren. Na deze berekeningen zal de vloer uitvoerig getest 
moeten worden voordat de vloer uiteindelijk in productie genomen kan worden. 
Op het gebied van trillingen zullen er meer verbeteringen toegepast moeten worden om te 
kunnen voldoen aan de richtlijnen van de SBR. 
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Constructieve proeven 

In het kader van het afstudeerproject Floor-tje zijn twee constructieve proeven verricht in het 
Pieter van Musschenbroek Laboratorium op de technische universiteit Eindhoven. Deze 
proeven zijn uitgevoerd om te onderzoeken of het constructieve principe en het ontwerp kan 
voldoen, om een beter inzicht te geven in de constructieve werking van de vloer en in de 
montage van de vloer. 
In deze subparagraaf zal beschreven worden welke proeven zijn uitgevoerd en waarom, wat de 
resultaten van deze proeven zijn, en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden. 
Eerst worden de belangrijkste verschillen tussen beproefde en ontworpen elementen 
beschreven. Vervolgens worden de mogelijke gevolgen hiervan op de verkregen resultaten 
weergegeven worden. Dit vormt het kader waarbinnen de resultaten van de proeven gezien 
moeten worden. Een uitgebreide beschrijving van de proeven staat beschreven in bijlage 7. 

Om het mogelijk te maken om de proeven opnieuw uit te voeren zijn in bijlage 7 de volgende 
gegevens van de constructieve proeven opgenomen: 

• Gegevens van de gebruikte (meet)apparatuur 
• Afmeting en opbouw proefopstelling 
• Afmetingen en materialen beproefde elementen 

De eerste proef is een explorerende proef. Hierbij is voornamelijk het principe beproefd. 
Door de verkregen informatie vanuit de eerste proef is de tweede proef zo ontworpen dat deze 
beter overeenkomt met de werkelijkheid. 
Desondanks zijn er een groot aantal afwijkingen tussen de proeven en de ontworpen vloer. De 
meeste afwijkingen worden veroorzaakt doordat het niet mogelijk was om de gekozen 
productietechniek en materialen te gebruiken voor het produceren van de elementen voor de 
proeven. De grote verschillen hiertussen zijn goed zichtbaar in de hieronder afgebeelde 
doorsneden van de liggers en de elementen. In bijlage 8 is een volledige vergelijking van de 
verschillen en overeenkomsten opgenomen en de mogelijke gevolgen hiervan in de proeven. 
In deze subparagraaf zullen de resultaten van de vergelijking van de mogelijke gevolgen 
worden weergegeven. 

Ontworpen ligger en beproefde ligger 

85 

.... 
Boven staat het ontworpen element. Deze 
is vertaald naar het beproefde eronder 
afgebeelde element. 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Invloed op het constructieve gedrag 
De verschillen tussen het ontworpen en beproefde systeem bevinden zich op diverse vlakken. 
De verschillen zijn onderzocht en geanalyseerd per onderdeel. Dit is weergegeven in bijlage 8. 
De conclusies hiervan zijn hieronder per onderdeel weergegeven. 

Liggers 
Tussen de beproefde en ontworpen liggers zitten een aantal grote verschillen. Deze verschillen 
maken de beproefde liggers sterker of zwakker. 
Sterker: 

Het oppervlakte is 42% groter dan de ontworpen ligger, ook het traagheidsmoment is 49 % 
hoger. Als gevolg hiervan ligt ook het weerstandsmoment 54 % hoger. Deze eigenschappen 
maken de beproefde ligger stijver dan de ontworpen ligger. 
Zwakker: 
Het aluminium van de beproefde ligger kan 45% minder spanning opnemen dan het aluminium 
van het ontworpen profiel. Ook afwijkingen in de productie maken de beproefde ligger zwakker. 
Deze is namelijk opgebouwd uit verschillende onderdelen welke misschien niet allemaal goed 
samenwerken. Hierdoor neemt het oppervlakte, het traagheidsmoment en het 
weerstandsmoment sterk af. Een ander probleem is dat de beproefde liggers niet altijd goed op 
elkaar aansluiten waardoor de krachten niet goed worden overgedragen. 

Elementen 
De verschillen tussen de elementen zijn vooral van invloed op de stijfheid van de elementen en 
de rij. Er zijn op het gebied van de stijfheid twee tegenovergestelde afwijkingen. De elementen 
worden stijver omdat ze opgebouwd zijn uit dikkere houten platen. Aan de andere kant worden 
ze minder stijf omdat ze niet gevuld zijn met een schuim. 

Staalkabel 
De diameter en daarmee ook het oppervlakte van de toegepaste staalkabels is 0,5 millimeter 
groter als berekend. Echter doordat de berekende kabels zo gekozen zijn dat ze slechts voor 
50% belast worden, (vanuit veiligheidsoverwegingen en het bepreken van de rek), is het 
verschil in de proeven zeer klein. 

Belasting 
Tijdens het plaatsen van de veranderlijke belasting (zakken grind) zijn gesloten zakken 
gebruikt, zodat zekerheid verkregen wordt dat het gewicht 25 kg per zak is. Ook is het 
belangrijk dat de zakken gelijkmatig over de ligger verdeeld worden. Het verschil dat optreed 
door het geleidelijk aan verwijderen en aanbrengen van de veranderlijke belasting is niet 
bekend. 

Conclusie 
Het is moeilijk vast te stellen of al deze afwijkingen in het totaal een sterker of zwakkere rij 
maken. Dit hangt vooral af van de manier waarop de liggers aansluiten. Als dit niet goed is, zal 
het moeilijk worden om de krachten over te brengen. De resultaten van de proeven kunnen 
alleen gezien worden binnen de context van deze afwijkingen. 
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Constructieve proef 1 
In dit deel van deze paragraaf zullen het ontwerp, opbouw, uitvoering, conclusies en 
aanbevelingen van de eerste proef besproken worden. In bijlage 9 zullen deze onderwerpen 
uitgebreider behandeld worden. 
Hieronder zal eerst uitgelegd worden waarom deze proef uitgevoerd is. Vervolgens zal de proef 
en de opbouw ervan beschreven worden. Dit wordt gevolgd door de meet resultaten en 
conclusies van de eerste proef waarna aanbevelingen volgen voor een vervolgproef. 

Deze eerste proef is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de volgende aspecten: 
• Werking constructieve principe. 
• Wat is het gedrag van een rij bij trillingen van bijvoorbeeld lopen. 
• Hoe reageren de elementen onder de druk. 
• Hoe vergaat de montage. 
• Dient de proefopzet veranderd te worden voor een vervolg proef. 

Proefomschrijving 
Bij de eerste proef worden twee vloerstroken van elk 6 elementen in een frame opgespannen. 
De rijen hebben daarbij een overspanning van (3,6 m). Deze rijen zullen om de beurt kort 
belast worden met zakken grind. Hierbij zal de doorbuiging gemeten worden. Naast deze 
kortdurige belasting wordt er ook voor een langere tijd een belasting aangebracht om inzicht te 
krijgen op de gevolgen hiervan. Naast deze belastingen wordt er ook nog op de rijen gelopen 
om inzicht te krijgen in het trillingsgedrag. 
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Proefopbouw 
Na overleg met de medewerkers van het constructieve lab, is de volgende proefopstelling in 
elkaar gezet; (een uitgebreide tekening van deze opstelling bevindt zich in bijlage 9. 
Wegens veiligheids redenen is om deze proefstelling een metalen frame aangebracht. In dit 
framE ~llen de rijen met behulp van vijzels tegen elkaar gespannen worden. 
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Dit aanspannen vindt plaats doordat de vijzels de staalkabels uitrekken. Deze staalkabels 
zitten aan de ene zijde verbonden aan de vijzels (en daarmee aan het 'vaste frame') en aan de 
andere zijde aan de 'losse' stalen ligger. Door het uitrekken van de kabels wordt de 'losse' 
stalen ligger tegen de elementen aan gedrukt waardoor de elementen als één rij gaan werken. 
In de onderstaande foto's is het frame en de rijen te zien. 

Opstelling van de proef. 

Één rij in belaste situatie 

Conclusie: 
De opgespannen rijen zijn beide niet bezweken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
principe werkt, en de beproefde elementen sterk genoeg zijn. 
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Echter zijn er een aantal afwijkingen ten opzichte van de uiteindelijke vloer. Daarom kunnen 
deze en de andere hieronder vernoemde resultaten alleen gezien worden binnen het kader van 
deze afwijkingen. Veel van deze afwijkingen zijn in het begin van deze subparagraaf al 
benoemd. Naast deze productie afwijkingen is er bij deze proef sprake geweest van een 
ontwerpfout. De rijen zijn (voor extra veiligheid) ingeklemd in een stalen frame. Hierdoor was er 
sprake van een inklemming in plaats van een scharnierende oplegging. Doordat de rijen 
opgeklemd zaten in het stalen frame konden ze nauwelijks vervormen, waardoor ze ook niet 
konden doorbuigen. De trillingen in de rijen werden ook zeer snel opgevangen door het frame 
waardoor er nauwelijks trillingen waartenemen waren. 
Een andere grote afwijking is dat veel krachten door het hout gingen omdat de liggers elkaar 
niet goed raakten. 

De uitkomsten van deze proef waren goed, maar zijn door de bovenstaande afwijkingen van 
niet erg grote waarde. 
De maximale gemeten doorbuiging is 3,7 millimeter bij rij één en 2,43 millimeter bij rij twee. 
Volgens het bouwbesluit mag een vloer door alleen de veranderlijke belasting (bijkomende 
doorbuiging) maximaal 0,003 maal de overspanning doorbuigen, wat 10,8 millimeter is. De 
doorbuiging in de berekeningen (zie bijlage1 0) laten zien dat een rij met een overspanning van 
3,6 meter slechts 1 ,91 millimeter zal doorbuigen. 
Het verschil tussen de berekeningen en de proef kan worden veroorzaakt door de diverse 
afwijkingen die in het begin van deze paragraaf zijn vernoemt. 

De meest opvallende uitslag is dat de rij na lang maximaal belast te zijn, langzaam weer terug 
veert naar zijn begin stand. In dit onderzoek zal dit echter niet verder onderzocht worden omdat 
dit buiten het kader van dit onderzoek valt. 

Aandachtspunten voor de tweede proef: 
Wat moet er bij proef 2 anders worden uitgevoerd: 

• Andere manier van opklemmen zodat de rij kan kantelen (buigen over een 
scharnierende oplegging). 

• De rij moet ook niet meer vast verbonden zijn aan het frame zodat de rij vrij kan trillen. 
• Grotere overspanning zodat verschillen duidelijker waarneembaar zijn. 
• De rij moet opgespannen kunnen blijven, de vijzels en krachtmeetdoos moeten 

verwijderd kunnen worden. Zodat de proef over een langere periode gemeten kan 
worden. 

• De kabels zullen afzonderlijk aangespannen moeten worden zodat het verschil in 
spanning tussen de onder- en bovenkabel bekeken kan worden. 
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Proefopstelling 2 

Om een bruikbaarder resultaat uit de tweede proef te krijgen zijn de in de eerste proef 
gemaakte aanbevelingen overgenomen. De ligger is verlengd naar 5,4 meter, is scharnierend 
opgelegd en de kabels kunnen afzonderlijk bekeken en aangespannen worden. Om te zorgen 
dat de kracht beter via de liggers zal gaan lopen en niet meer via de houten boven en onder 
plaat zijn er metalen kopplaten aangebracht tussen de liggers. 
Ook is de mogelijkheid ingebouwd dat de meetinstrumenten en de vijzels verwijderd kunnen 
worden, terwijl de vloer op spanning blijft. 
Ten slotte zijn er deze keer niet alleen doorbuigingsmetingen, maar ook trillingsmetingen 
uitgevoerd onder begeleiding van dhr Zegers om de eigenfrequentie van de vloer te bepalen bij 
verschillende spanningen, zodat de verschillen hierin bekeken kunnen worden. 

Hieronder is een schematische opzet van de proefopstelling weergegeven, een uitgebreidere 
beschrijving is weergegeven in bijlage11 . Er is gekozen om maar 9 elementen op te spannen, 
dit omdat er bij de toekomstige vloerbalken ook maximaal 9 elementen tegen elkaar worden 
gedrukt. De overspanning is nu 5,4meter in plaats van de maximale 6 meter, dit verschil komt 
doordat er geen eindelementen zijn toegepast. 

Kopplaat en Stalen kopplaten Vijzels en 
scharnierende oplegging tussen de elementen krachtmeetdozen 
~~~~~~~~~- -' ~~~~~F-~~~~~ 

I 1 

\ --· 
Klembussen op het 
eind van de staven 

I I I [ 

Stalen kopplaten 
tussen de elementen 

Kopplaat en Elementen Afstandhouder (HE 300A) 
op roloplegging scharnierende oplegging 

Metingen 2de proef 

In de tweede proef zijn diverse metingen uitgevoerd. Hieronder staat kort beschreven wat deze 
metingen waren en hoe ze zijn uitgevoerd. In de bijlage 12 constructieve proef 2 staat 
uitgebreidere informatie over deze metingen. 

Trillingsproet 
Er zijn een aantal verschillende trillingsproeven uitgevoerd om de frequentie van de vloer te 
bepalen bij verschillende spanningen. De uitvoering en resultaten van deze metingen zijn 
uitgebreid beschreven in bijlage 13. 
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Korte duur meting 
Bij de korte duur metingen wordt een aantal maal de veranderlijke belastingen van 850 kg in 
zakken grind op de vloer aangebracht en verwijderd. De doorbuiging van de rij wordt in deze 
periode gemeten. 

Lange duur meting 

Bij de lange duur meting is voor een lange periode ( 17 dagen) een belasting van 850 kg op de 
vloer aangebracht. Door deze meting kan de zakking van de vloer over een langere periode 
bekeken worden. 

Conclusie: 

Ondanks dat de beproefde elementen op veel punten niet overeenkomen met de uiteindelijke 
modellen aan uit deze proef sterkere conclusies getrokken worden dan uit de eerste proef. 
Door een aantal aanpassingen zijn veel afwijkingen verholpen. 

• Door het toevoegen van de stalen koplaten sluiten de liggers beter op elkaar aan en 
zullen er nagenoeg geen krachten meer door de onder en bovenplaten lopen (omdat 
hier de elementen elkaar niet meer raken). 

• Door de scharnierende oplegging is de inklemming bij de eerste proef verholpen en 
kan de rij vrij bewegen. Toch zijn er enkele onderdelen die toch niet goed aansluiten bij 
de toekomstige elementen. 

Maar er kan nu veiliger gesteld worden dat het principe werkt en dat de vloer zoals hij nu is 
ontworpen zich gedraagt zoals berekend. 
Uit de berekeningen (zie bijlage15) komt naar voren dat de rij ongeveer 10 millimeter zal door 
buigen. Bij een belasting gelijk aan die vanuit de berekening buigt de vloer 11 ,78 millimeter 
door. 

Doordat de permanente belasting van de vloer lager is door het ontbreken van de afwerklagen 
( topvloer en plafond), is de belasting verhoogd tot 1000 kg. Hierdoor boog de rij verder door tot 
15,5 millimeter. 
Volgens de eisen van het bouwbesluit moet de bijkomende doorbuiging kleiner zijn dan 0,003 x 
de overspanning. Bij een overspanning van 5,4 meter is dit 16,2 mm, hieraan voldoet de 
beproefde rij. Maar deze vloerelementen komen, zoals eerder is beschreven, niet overeen met 
de toekomstige werkelijkheid. 
Uit de berekeningen van de eigenfrequentie (bijlage 15) is te lezen dat deze op bijna 40 Hertz 
zal uitkomen. Volgens het SBR rapport (zie bijlage 14) is niet af te lezen of dit voldoet en wat 
benodigd is. Uit de metingen (zie bijlage 13) blijkt dat de vloer een eigenfrequentie van 10,22 
Hertz heeft bij een staafspanning van 40 kN als de staafuiteinde zijn gefixeerd. Het fixeren van 
de staven was nodig omdat deze een stuk langer waren (bijna één meter aan beide zijde van 
de rij). Dit komt niet overeen met de ontworpen rij waar de staven net iets langer zijn als de rij 
(voor het bevestigen van de veer en de vijzels). In de proef gingen deze uiteinden mee trillen 
waardoor de trilling in de vloer langer aanwezig bleef. Bij deze conclusies dient opgemerkt te 
worden dat er diverse afwijkingen zitten tussen het beproefde en de ontworpen elementen. 
Ook zijn er bij de trillingsproet bij 40 kN met de gefixeerde staven slechts 3 proeven uitgevoerd, 
dit zouden er meer moeten zijn om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken. 

Uit de proeven blijkt dat het centreren van de liggers ten opzichte van elkaar belangrijk is. 
Daarom wordt er in de laatste subparagraaf van deze paragraaf aandacht aan dit onderwerp 
besteed. 
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Uit de proeven komt ook naar voren dat het principe werkt en de resultaten verrassend goed 
zijn. Echter er zijn veel afwijkingen tussen de beproefde elementen en de ontworpen 
elementen waardoor de uitkomsten van alleen binnen het kader van deze afwijkingen gezien 
moet worden. 
Tijdens de trillingsproeven kwam naar voor dat het verhogen van de drukspannning een 
positief effect heeft op de eigenfrequentie van de vloer. Ook bleek uit deze proeven dat de 
staven gefixeerd moesten worden voor het verbeteren van de eigenfrequentie. Als de vloer in 
de toekomst weer getest wordt zal ook hierna gekeken moeten worden. Echter doordat de 
staven dan slechts een klein stukje uitsteken zal dit weinig effect hebben. Tevens zal de 
veerconstructie die toegepast moet worden door het uitzettingsverschil tijdens brand (zie 
paragraaf 7.2) de trilling hoogstwaarschijnlijk ook opvangen. 
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Detail berekeningen en bezwijkmogelijkheden 

In dit deel van deze paragraaf zullen de uitkomsten van berekeningen voor de eindligger en 
enkele bezwijk mogelijkheden beschreven worden. De complete versie van deze berekeningen 
bevindt zich in bijlage 16. 
Eerst wordt het ontwerp en de resultaten van de berekening van de liggers van het 
eindelement beschreven. Vervolgens zal er naar de oplegging van deze liggers gekeken 
worden. In het laatste stuk van deze subparagraaf zullen de resultaten van de berekeningen 
van de verschillende bezwijkmogelijkheden beschreven worden. 

Constructieve berekeningen eindelement 
In het eindelement zit een overgang van de ligger (aluminium) naar een stalen ligger aan de 
achterzijde van het element. Deze stalen ligger aan het eind van het element is dunner 
uitgevoerd omdat aan de onderzijde ruimte aanwezig moet zijn voor de circulatieleiding van de 
mechanische ventilatie (zie paragraaf 6.1 Vorm ). Daarnaast is het van belang dat deze dunner 
uitgevoerd wordt omdat ter plaatse van deze liggers vijzels geplaatst en verwijderd moeten 
worden. Deze opbouw ziet er als volgt uit: 

Metalen strip 

Aluminium ligger 

Mechanisch verbinding 
tussen ligger en het 
aluminium profiel 

Plaats voor de 

Stalen ligger 

In subparagraaf 7.1.1 is de aluminium ligger berekend. Deze detailberekening richt zich op het 
berekenen van de stalen ligger aan het eind van het element en de oplegging hiervan. 
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Resultaten berekening ljgger. 
In bijlage 16 staat de berekening van de stalen liggers van het eindelement Uit deze 
berekeningen blijkt dat: 

Er 19,3 vierkante millimeter oppervlakte nodig is voor het opvangen van de 
afschuifkrachten. 
Een weerstandsmoment van 8,06 x 1 0"3 mm3 nodig is voor het opvangen van het 
moment. 

Na controle blijkt het kleinste UNP profiel (UNP 80}, ruimschoots te voldoen aan deze eisen. 
De aanwezige oppervlakte is bijna 60 keer zo groot als benodigd. Ook het weerstand moment 
is ruim 3 keer zo groot als benodigd. Door deze grote overcapaciteit is de combinatie van deze 
krachten niet berekend. 

Oplegging eindelement 
Het eindelement wordt op een hoekstaal gelegd. De krachten die hierdoor optreden zullen 
opgevangen moeten worden in het hoekstaal. In de berekening in bijlage16 is gecontroleerd of 
het weerstandsmoment van de gekozen hoekstaal groot genoeg is. 
Voor deze berekening zijn gegevens gebruikt uit de eerdere berekeningen van de uiterste 
grenstoestand. En is een zo nadelig mogelijke situatie berekend. Hierbij zijn de volgende 
nadelige uitgangspunten gebruikt: 

• De kracht grijpt aan op het uiterste randje van het hoekstaal. 
• De overspanning is maximaal (dus 6 meter). 
• Op de berekende plaats op het hoekstaalliggen de liggers van twee 

naast elkaar gelegen eindelement De kracht die uitgeoefend wordt 
word niet verdeeld over heel het hoekstaal. Maar slechts over 
breedte hoekstaal + de lengte van de oplegging (zoals 
weergegeven is in de hiernaast afgebeelde tekening). Samen geeft 
dit een breedte van 215 rnm. 

In de berekeningen is gecontroleerd of het hoekstaal met de volgende afmetingen 120 x 80 x 8 
millimeter met een staalkwaliteit van 235 N/mm2 voldoet. 
De flens van dit hoekstaal bleek een weerstandsmoment te hebben van 2,29 x 1 0"3 mm3. 
Voor het opvangen van de optredende krachten is slechts 1 ,95 x 1 0"3 rnm3 nodig. 
Geconcludeerd kan worden dat het gekozen hoekstaal voldoet. 
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Bezwijkmogelijkheden. 
Hieronder zullen de conclusies besproken worden over een aantal verschillende 
bezwijkmogelijkheden van de vloer. De hierbij horende berekeningen zijn opgenomen in 
bijlage16 
De volgende twee verschillende bezwijkmogelijkheden worden bekeken. 

De ligger kan gaan openstaan waardoor de krachten niet goed meer doorgegeven 
worden. 
De elementen kunnen ten opzichte van elkaar verschuiven. 

Eerste bezwijkinqsmoqeliikheid 
Als eerste wordt onderzocht welke kracht nodig is om de elementen 
ten opzichte van elkaar te laten openstaan, zoals weergegeven in 
de afbeelding hiernaast. 

De vloer is zo ontworpen dat de trekspanningen die veroorzaakt worden door de veranderlijke 
en permanente belasting, opgevangen worden door de drukspanningen die veroorzaakt 
worden door de voorspankracht van de kabels. 

De vloer kan op twee manieren bezwijken als de rij te ver gaat open staan: 
• De kabels bezwijken 
• De liggers kunnen vervormen 

Als eerste wordt het bezwijken van de kabels onderzocht. Deze mogen volgens de norm pas 
breken bij een belasting van de 63,7 kN (zie bijlage 17). 

Uit de berekeningen van bijlage 16 komt naar voren dat de kabels bezwijken bij een q-last van 
5,24 kN/m1 (met een breedte van 600 mm). Dit is vele malen hoger dan de belasting in de 
uiterste grenstoestand (dit is inclusief veiligheidsfactoren van 1 ,2 en 1 ,5), hierbij is de belasting 
namelijk 2,19 kN/m1 (met een breedte van 600 mm). 
De belasting moet 2,4 keer die van de uiterste grenstoestand zijn voordat de kabels zullen 
bezwijken. 

Een andere bezwijkmogelijkheid is dat de liggers vervormen waardoor ze niet meer goed op 
elkaar aansluiten. Dit heeft tot gevolg dat de vloer dusdanig vervormd dat hij zijn constructieve 
eigenschappen verliest. Bij deze bezwijkmogelijkheid vervormt de bovenzijde van de ligger. 
Hierin komt naast de al aanwezige drukkracht van de kabels ook nog een extra spanning door 
de q-last die zich bovenop de vloer bevindt Deze veroorzaakt drukkrachten bovenin de ligger. 
In werkelijkheid zal door de vervorming van liggers de spanning in de kabels en daarmee ook 
de drukkracht op de liggers iets afnemen. Dit is in deze berekening niet meegenomen. 
Uit de berekening blijkt dat voor het bezwijken van de liggers een kracht nodig is van 3.09 
kN/m1 (bij een strookbreedte van 600 mm). 

Conclusie 
De liggers zullen eerder vervormen dan dat de staalkabel bezwijkt. Dit heeft een positief effect 
op de veiligheid. De liggers zullen eerst sterk vervormen waardoor aangegeven wordt dat de 
vloer zal gaan bezwijken. Bij het bezwijken van de kabels zou dit niet het geval zijn. Deze zijn 
koud vervormd waardoor ze amper zullen vloeien voordat ze bezwijken. 
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Bezwijkmogelijkheid 2 
Een andere bezwijkmogelijkheid is dat de elementen ten opzichte 
van elkaar verschuiven. Zoals weergegeven in de hiernaast 
afgebeelde tekeningen. 

Om te bepalen waneer de bezwijking plaats vindt zal de 
wrijvingskracht tussen de elementen berekend moeten worden. 
Als de kracht op de elementen groter is dan de wrijvingskracht, 
dan zullen de elementen ten opzichte van elkaar verschuiven. 

Voor de krachtsberekening zijn er twee opties mogelijk statische 
en dynamische krachten. In dit deel van deze paragraaf zullen de 
resultaten van deze berekeningen weergegeven worden. De 
berekeningen zelf zijn weergegeven in bijlage 16. 
Tijdens dit onderzoek is helaas de wrijvingsfactor tussen 
aluminium op aluminium niet achterhaald. Daarom zullen de berekeningen en conclusies 
gemaakt worden met de wrijvingsfactor van koper op staal. Er is voor deze wrijvingsfactor 
gekozen omdat dit deze hoogstwaarschijnlijk het meest overeenkomt met die van aluminium op 
aluminium. 

Conclusie 
De kracht die nodig is om de elementen ten opzichte van elkaar te verschuiven is enorm. De 
benodigde kracht kan vergeleken worden met een persoon van bijna 1500 kg die op de vloer 
springt. Tijdens dit springen, oefent deze persoon een kracht uit die ongeveer een 
verviervoudiging is van het gewicht van een persoon. 
De statische puntlast die nodig is om de elementen ten opzichte van elkaar te laten 
verschuiven is zo groot dat een puntlast van bijna 8800 kg nodig is. 
Doordat deze kracht zo groot is, is ervoor gekozen om niet de afschuiving van de kabels of het 
afschuiven van de aluminium profielen te berekenen. 
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Centreren van de profielen t.o.v. elkaar. 

Om de constructieve eigenschappen van de vloer te kunnen garanderen is het belangrijk dat 
de kopse kanten van de profielen elkaar goed te raken. 
Het is daarom van groot belang dat de profielen precies ten opzichte van elkaar gecentreerd 
worden op hun kopse kanten. Alle krachten moeten door deze relatief kleine oppervlakten 
doorgegeven worden, daarom is het van belang dat er zowel in horizontale als verticale richting 
gecentreerd wordt. 
In paragraaf 5.2 is gekozen voor een aluminium extrusie profiel. Hierdoor bestaat de mogelijk 
om eenvoudige aanpassingen te maken in de vorm door er bijvoorbeeld kamers aan toe te 
voegen. Daarnaast kunnen de profielen nog op diverse manieren bewerkt worden door er 
elementen aan toe te voegen of juist delen weg te halen. 
In deze paragraaf zal weergegeven worden welke uitgangspunten gebruikt zijn, welke opties 
bekeken zijn en voor welke optie of combinaties van opties gekozen is. De afweging tussen de 
verschillende opties staat beschreven in bijlage 18 centringen. 

Voor het vergelijken van de diverse opties is gebruik gemaakt van de volgende 
uitgangspunten: 

Centreren in meerdere richtingen 
Zo min mogelijk extra productie kosten 
Weinig tot geen extra handelingen bij montage 
Een eenvoudige montage 

De vergeleken opties zijn hieronder afgebeeld, ze zijn in bijlage centringen geanalyseerd. 

Optie 1 
De extrusieprofielen voorzien 
van inspringen, zoals bij een 
puzzel. 
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Optie 3 
2 zetprofielen los toevoegen in de 
kabelgeleidingen. 

Optie 2 
Centeerstifjes los toevoegen in het lijf van het profiel. 

Optie 4 
Extrusieprofielen versprongen op de 
elementen aanbrengen, zodat ze elkaar 
overlappen. 
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Optie 5.1 
Kopplaten over een gedeelte van de profielen. 

' I 
I 

\ 
( / 

\ l 11 ' 
Optie 5.2 

Kopplaten over de hele profielen. 

Conclusie 
Er is gekozen voor optie 2 'centeerstifjes los toevoegen'. Deze optie is goedkoop in de 
productie en in de uitvoering en kost weinig extra tijd. Een nadeel is dat het wel consequent 
uitgevoerd moet worden. Naast het voordeel van het centreren wordt het afschuiven van de 
liggers ook moeilijker. 
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7.2 Brand 

Tijdens het afstudeerproject is aandacht besteed aan het onderwerp brand. Belangrijk is dat 
een vloer bij brand een bepaalde tijd constructief in tact blijft. Aangezien het vloersysteem uit 
verschillende lagen bestaat, een topvloer, de constructieve elementen en een plafond, is het 
het meest voor de hand liggend dat beide afwerklagen voor de brandwerendheld zorgen. Deze 
moeten vanaf de zijde waar ze toegepast zijn de constructieve delen beschermen tijdens 
brand. Ook is aandacht besteed aan de constructieve elementen en dan hoofdzakelijk waar de 
zwakke plekken zijn. Als je deze elementen gaat analyseren blijkt dat de aluminiumliggers en 
de spankabels hoofdzakelijk voor de constructieve eigenschappen van de vloer zorgen. Deze 
elementen zullen daardoor extra moeten worden beschermd. Verder moet er bepaald worden 
hoe warm deze constructieve elementen worden, omdat vooral het aluminium, veel 
constructieve sterkte verliest bij een hoge temperatuur. Daarom is het belangrijk dat de 
temperatuur van het aluminium zo laag mogelijk blijft, zodat deze liggers nog steeds hun 
constructieve taak kunnen uitvoeren. Verder moet ook het sandwichelement zolang mogelijk in 
tact blijven, omdat deze de topvloer draagt en dus voor een vluchtmogelijkheid op de vloer kan 
zorgen. Verder moet natuurlijk de totale vloer voldoen aan de eisen van het bouwbesluit Deze 
eisen en de bijbehorende t\IEt\1-bladen zijn hieronder weer gegeven: 

• Bijzondere belastingcombinaties bij brand 60min 
• Bel.com. bij brand inkorten tot 30 min bij 

Permanente vuurbelasting < 500 MJ/m2 
• Bijdrage tot brandvoortplanting 

Binnen Brand en rookvrije vluchtroute klasse 2 
Boven Brand en rookvrije vluchtroute klasse T1 

• Bovenzijde vloer, bijdrage tot brandvoortplanting 
• Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

Constructieonderdeel rookdicht 1 0 m-1 
Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 2,2 m-1 

2 
Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 5,4 m-1 

• Weerstand tegen rookdoorgang 90min 

NEN 6702 

NEN 6090 
t\IEN 6065 

NEN 1775 
NEN 6068 
NEN 6066 
NEN 6065 klasse 

t\IEN 6065 klasse 

NEN 6075 

Van de bovenste eisen uit het bouwbesluit is hoofdzakelijk gekeken naar de eerste 2 eisen, de 
rest zal kort worden weergegeven aan het eind van dit hoofdstuk. 

Verder zullen er bij een temperatuursverandering ook andere problemen ontstaan. Zo zal er 
een probleem ontstaan, doordat de lineaire uitzettingscoëfficiënt voor staal en aluminium niet 
hetzelfde is. Dit betekent dat het aluminium een stuk meer zal uitzetten dan het staal en 
daardoor de spanningen in het aluminium veel hoger worden, omdat het staal dus ook meer zal 
moeten verlengen. 
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Vuurlastberekening 

De definitie van vuurbelasting is volgens NEN 6090 als volgt: 'Oe hoeveelheid warmte die 
vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij volledige verbranding van alle in de ruimte (of in een 
gebouw) aanwezige brandbare materialen, met inbegrip van de materialen in de 
constructieonderdelen die zich binnen die ruimte (of dat gebouw bevinden, dan wel die ruimte 
(of dat gebouw) begrenzen.' 

Om te kunnen bepalen of de vloer nu 60 of 30 minuten brandwerend moet zijn, zal eerst een 
vuurlastberekening uitgevoerd worden. Als de permanente vuurlast van het gehele gebouw 
onder de 500 MJ/m2 blijft, mag er van een brandwerendheid van 30 minuten uitgegaan 
worden. Als dit hoger is dan is 60 minuten maatgevend. 

Onder de permanente vuurlast van het gehele gebouw kan het volgende verstaan worden; de 
vuurlast van de constructieonderdelen van een gebouw met uitzondering van: 

• Constructieonderdelen die geen deel uitmaken van een bouwconstructie en die binnen 
een verblijfsgebied liggen. 

• Constructieonderdelen die tot de afbouw behoren. 
Voorbeelden hiervan zijn; 

• Omhullende delen zoals vloer- en dakconstructies, buitengevels en scheidingswanden 
naar aanliggende brandcompartimenten. 

• Constructieve elementen (kolommen, liggers etc.) . 
• Inwendige scheidingsconstructies (wanden, kozijnen, deuren). 
• Tussenvloeren. 
• Binnentrappen. 
• Elektronische en werktuigbouwkundige installaties (elektrische bekabeling, buizen en 

leidingen, kanalen maar ook brandslanghaspels). 

Om dit te kunnen berekenen, is het van belang dat van het gehele gebouw alle materialen met 
hun verbrandingswaarden bekend moeten zijn. Verder moet ook de hoeveelheid van elk 
materiaal en het netto-vloeroppervlak berekend worden. 

Hieronder zullen de hoeveelheden en de netto-verbrandingswaarde van elk materiaal worden 
bepaald. In bijlage 19 van dit verslag zijn tekeningen opgenomen met voorbeeld plattegronden 
die gebruikt zijn voor het bepalen van de hoeveelheden. De netto-verbrandingswaarde van de 
materialen zijn afkomstig van een voorbeeld dat in de SBR-publicatie 'Brandveiligheid: 
Ontwerpen en Toetsen' deel E op blz.37 staat weergegeven. Hierin wordt een combinatie van 
vierkantemeter- en kilogram eenheden gebruikt, die resulteren in een verbrandingswaarde per 
eenheid. 
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De vuurlast berekening zal onderverdeeld worden in de volgende onderdelen; 
• Schuine dakbedekking 
• Dakisolatie 
• Dakconstructie 
• Gootconstructie 
• Gevels 
• Platte dakbedekking 
• Verdiepingsvloer (Fioor-tje) 
• Kozijnen buitengevel 
• Trappen 
• Buitendeuren 
• Installaties 
• Begane grondvloer 

In bijlage 20 is per onderdeel geschreven hoe de netto-verbrandingswaarde en de hoeveelheid 
is bepaald. Verder is ook het totale vloeroppervlak bepaald, (per verdieping 10 meter lang en 
gemiddeld 5,75 meter breed). Dit leidt tot een oppervlak van 57,5 m2. Op drie verdiepingen, is 
het een totaal van 172,5 m2. 

Nu alle netto-verbrandingswaarden en hoeveelheden bekend zijn, kan de volgende formule 
ingevuld worden, die resulteert in de permanente vuurbelasting van het gehele gebouw. 

De vuurbelasting van een gebouw 

Qsp = (1/Asp) . I Hi. mi 

Qsp: vuurbelasting van de beschouwde ruimte in MJ per m2 vloeroppervlak 
Asp: netto vloeroppervlak van de beschouwde ruimte in m2 conform NEN 2580 
H; : netto verbrandingswaarde van het brandbaar materiaal in MJ/kg 
m; : totale massa van brandbaar materiaal die bijdraagt aan de vuurbelasting van de beschouwde ruimte in kg 
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Deze formule is in de onderstaande tabel verwerkt; 

Vuurlastberekening 

Onderdeel Materiaal Eenheid Hoeveelheid Verbrandings- Bijdrage 
waarde vuurlast 

(MJ/eenheid) (MJ) 
Schuine dakbedek. dakpannen n.v.t. 0 0 0 
Dakisolatie PUR m2 63 120 7560 
Dakconstructie Staal n.v.t. 0 0 0 
Gootconstructie zink n.v.t. 0 0 0 
Gevels Baksteen n.v.t. 0 0 0 
Platte dakbedekking APP m2 19,5 126 2457 
Floor-tje al/houUpur m2 115 426 48990 
Kozijnen, buiten Hout kQ 3204 19 60876 
Trap()_en Hout kg 295,2 19 5608,8 
Buitendeuren hout kg 192 19 3648 
Installatie kunststof m2 153 50 7650 
Begane grond vloer beton n.v.t. 0 0 0 

Totaal permanente vuurlast 136789,8 
Netto-vloeroppervlak 172,5 
Permanente vuurbelasting 793 
Vurenhout/m2 42 

Uit deze vuurlastberekening blijkt dat de vuurlast boven de 500 MJ/m2 uit komt, dus moet er 
voor de rest van de berekeningen met een brandwerendheid van 60 minuten worden gerekend. 
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Aluminium temperatuur simulatie 

Nu is bekend dat het vloersysteem minimaal 60 minuten brandwerend moet zijn en gedurende 
deze tijd constructief aan de eisen moet voldoen. Om dit te kunnen bereiken, is het belangrijk, 
dat het aluminium en de spankabels niet te warm worden. Als de temperatuur van deze 
materialen stijgt, zullen de mechanische eigenschappen af gaan nemen en zal er een 
zettingsverschil gaan optreden. Daarom zal bepaald moeten worden hoe warm deze 
materialen worden bij een brand die minimaal 60 
minuten duurt. Om de temperatuur gedurende de 
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brand zelf te bepalen is een formule voor de 
standaard brandkromme bepaald. Deze formule is 1000 

als volgt; 
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Als nu voor t 60 minuten wordt ingevuld en de 
Standaard brandkromme start temperatuur is 20 graden Celsius, dan blijkt 

dat de temperatuur in de ruimte na 60 minuten is gestegen tot 945 graden Celsius. 

100 mÎni.Jt.ti\ 

Om nu te kunnen bepalen wat de temperatuur van het aluminiumprofiel zou worden, is in 
overleg met de capaciteitsgroep Bouwfysica gekozen voor het programma FlexPDE. Dit is een 
vrij eenvoudig programma om temperatuurverandering te berekenen als aan één zijde van de 
constructie de temperatuur toe neemt. Deze temperatuurtoename zal worden gesimuleerd door 
middel van een dynamische berekening, waarin de temperatuur gedurende 60 minuten, van 20 
graden naar 945 graden Celsius zal oplopen volgens de standaard brandkromme. Voor dit 
programma moest de constructie geschematiseerd worden, dit is zoals hierna volgt gedaan en 
heeft tot de daarnaast staande invoer geleid. 
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Zoals te zien is bestaan zowel de topvloer als het plafond 
uit twee lagen gipsplaat van 1 0 millimeter en uit één laag 
glaswol ook van 1 0 millimeter. Ter plaatse van de 
aluminium profielen is aan de boven- en onderzijde een 
extra strook glaswol aangebracht, zodat deze profielen 
zoveel mogelijk beschermd worden tegen de toenemende 
temperatuur. Verder zal er, voor elk kruispunt dat in het 
plaatje van de invoer zichtbaar is, door het programma een 
berekening worden gedaan, zodat er een geleidelijk 
temperatuurverloop zichtbaar zal zijn. Gypfloor MF 25110 

Verder zijn ook de eigenschappen van de verschillende materialen als volgt ingevoerd; 

Materialen Soortelijk gewicht Warmtegeleidings- Soortelijke warmte 
coëfficiënt 

Aluminium 2700 kg/m3 204 W/mK 880 J/kgK 
Glaswol 100 kg/m3 0,04 W/mK 840 JlkgK 
Gipsplaat 1100 kg/m3 0,34 W/mK 840 J/kgK 
PUR-isolatie 35 kg/m3 0,03 W/mK 1470 ,1/kgK 
Lucht spouw 1,29 kg/m3 >1 W/mK 1000 ,1/kgK 

Door nu al deze gegevens in het programma FlexPDE in te voeren en de temperatuur volgens 
de standaard brandkromme gedurende 60 minuten aan één zijde van de vloer op te laten 
lopen, geeft het programma de volgende temperatuursverlopen; 

x 
,_, 

Een brand boven de vloer volgens de brandkromme. 
(weergave van een dynamische simulatie) 
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Uit voorgaande grafieken is te zien dat het aluminiumprofiel volgens de berekening ongeveer 
150 graden Celsius wordt. Door deze temperatuur gaan de eigenschappen van het aluminium 
veranderen. De elasticiteitsmodulus zal af gaan nemen, maar zeker de sterkte zal hard gaan 
dalen. 
Het nadeel van deze eenvoudige berekening is dat verschillende eigenschappen van 
materialen niet te simuleren zijn. Hierdoor zal het gehele temperatuursverloop, zoals het 
programma nu heeft berekend, kunnen veranderen. Een voorbeeld van deze 
materiaaleigenschappen is de werking van gipsplaten, deze zullen hierna beschreven worden; 
Als materiaal is gips onbrandbaar doordat het water bevat. Door de hitte van een brand komt 
het water uit het gips vrij. Daar is energie voor nodig, die wordt onttrokken aan de brand. 
Tevens ontstaat er een laagje gebrand gips wat een soort isolerende laag vormt omdat de 
warmteweerstand daarvan nog groter is dan van gips zelf. De gehele moleculenstructuur zal 
veranderen gedurende de temperatuurstijging, waardoor ook de eigenschappen veranderen. 
Verder dienen er vraagtekens gezet te worden bij de grote temperatuursverschillen die door de 
dunne glaswolstroken veroorzaakt worden. Hier is een temperatuursverschil van meer dan 600 
graden Celsius zichtbaar. Tevens zou ook de temperatuur boven de vloer moeten gaan stijgen, 
wat volgens de berekeningen niet gebeurd. 
Door bovenstaande conclusies kunnen we met zekerheid zeggen dat de uitkomsten van de 
berekeningen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Om van deze werkelijkheid wel een 
goed beeld te kunnen krijgen kan in een vervolgstudie een brandproef worden uitgevoerd. Na 
deze proef is de maximale temperatuursstijging van het aluminium bekend en kan de 
verandering van de mechanische eigenschappen bepaald worden. Hierna zal toch een 
aluminium temperatuur van 150 graden Celsius worden aangehouden om de werkvolgorde 
duidelijk te maken. 

Op de volgende pagina staan de grafieken, waarin de daling van de elasticiteitsmodules en de 
druksterkte weergegeven is ten opzichte van de temperatuur. 
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In de tabel hierboven is te zien, dat de elasticiteitsmodules afhankelijk van de temperatuur zal 
gaan afnemen. Op de x-as wordt de temperatuur weergegeven van 0 tot 500 graden Celsius, 
zoals eerder is bepaald wordt aangenomen dat het aluminium 150 graden wordt. In de 
bovenstaande grafiek is hierbij af te lezen dat de elasticiteitsmodules afgenomen is tot 92%. Dit 
betekent dat de elasticiteitsmodules met 8% is verminderd, van 70000 N/mm2 tot 64400 
N/mm2. 

Strengthof Aluminium Alloys at High Temperatures 
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Ook voor de sterkte geldt hetzelfde alleen deze neemt met een grotere snelheid af. Ook hier is 
de temperatuur op de x-as geplaatst. Door nu bij 150 graden Celsius te beginnen en de 
gemiddelde aluminiumlegering aan te houden is te zien dat er nog maar 86% van de totale 
druksterkte over is. De sterkte is dus met 14% afgenomen en dit betekent, dat de druksterkte 
van 160 N/mm2 naar 137,61'J/mm2 zal gaan. 
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Door deze verandering in de sterkte en de elasticiteitmodules zullen er minder spanningen 
door het aluminium opgenomen kunnen worden. Daarom zijn de berekeningen, die onder het 
hoofdstuk constructies in dit verslag zijn uitgewerkt, nog eens ingevuld, maar nu met een 
druksterkte van 137,6 N/mm2 en een elasticiteitsmodulus van 64400 N/mm2. 

Als er naar de belangrijkste uitkomsten wordt gekeken, is te zien dat de doorbuigingen, de 
eigenfrequentie en de naspankracht ongeveer hetzelfde zijn gebleven. Dit komt omdat de 
elasticiteitsmodulus niet zo veel is afgenomen. Maar bij de sterkteberekeningen zijn de grotere 
verschillen waar te nemen, hier is de druksterkte van 160 N/mm2 naar 137,6 N/mm2 verlaagd 
en dan is er dus een groter oppervlak aan aluminium nodig om de spanningen door te kunnen 
geven. Bij dit deel zijn de combinaties van zowel normaalkrachten, dwarskrachten en 
momenten maatgevend, daarom zijn alleen deze in bijlage 21 weergegeven. 

Uit deze berekeningen blijkt dat het vloersysteem met een aluminium temperatuur van 150 
graden nog steeds voldoet. Zoals al eerder is gezegd, worden er vraagtekens bij deze 
temperatuur gezet. Daarom wordt er terug gerekend naar de bezwijktemperatuur. In de 
voorgaande berekeningen is met een extreme veranderlijke belasting gerekend, als daar 40% 
van wordt genomen, zoals bij brand normaal wordt gedaan, zullen de benodigde aluminium 
oppervlakten nog kleiner worden. Om de bezwijktemperatuur te berekenen is er wel met een 
momentaan-factor van 0,4 gerekend. Met deze belastingen is berekend welke 
elasticiteitsmodules (36000 N/mm2) en druksterkte (60 N/mm2) minimaal nodig zijn, om nog 
aan de eisen te kunnen voldoen. Dan kan uit de bovenstaande grafieken afgelezen worden, 
dat het vloersysteem bij een temperatuur van ongeveer 270 graden Celsius zal gaan 
bezwijken. Als na een brandproef blijkt dat de temperatuur boven deze aluminiumtemperatuur 
uit komt zullen extra brandwerende maatregelen getroffen moeten worden. Dit kan gebeuren 
door dikkere gipsplaten en meer minerale wol in het plafond toe te passen. 
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Vergelijking met productinformatie. 

In de brandsimulatie is een plafond toegepast dat bestaat uit 20mm gipsplaat en 1 Omm 
glaswol, deze materialen en afmetingen zijn afkomstig van een Rigidur topvloer. Doordat een 
plafond voornamelijk voor de brandwerendheid van een vloer systeem moet zorgen, is in 
productinformatie gezocht naar plafonds, die bestaan uit ongeveer dezelfde materialen en 
afmetingen. Bij deze plafonds staat weergegeven hoeveel minuten de vloer brandwerend is als 
deze toegepast worden op een houten vloer. Het vloersysteem Floor-tje valt gedeeltelijk te 
vergelijken met een houten vloer, daarom zou grof weg gezegd hetzelfde brandwerende 
plafond toegepast kunnen worden. 

Als de productinformatie van Gyproc (zie bijlage 22) er op na geslagen wordt, blijkt dat een 
houten vloer met twee lagen van 12,5 mm Gyproc Rf-beplating op veerregels 60 minuten 
brandwerend is. Als dit vergeleken wordt met het gesimuleerde plafond zal de dikte van 1 0 rnm 
naar 12,5 mm moeten worden verhoogd en in de plaats van de veerregels zal een verende 
bevestiging verkregen worden door glaswol met een dikte van 1 0 mm toe te passen. 

Het is dus mogelijk om het brandwerende plafond (2x 12,5mm Gyproc Rf-beplating en 1 Omm 
glaswol) van dit vloersysteem toe te passen om een brandwerendheid van 60 minuten te 
behalen. 

r. Opllclln! Gyproc-JII!Uitilt mot li~Aoor In 'omb.lllalle L.. m.tl !P~~-~orn•••pulackJ!\If•mnfh•lll _ 

Aati!JIIagen en dTtte Gyp~~~t>platan 
Bnmllwerendbeld Minerale wol Op Melal Op Pla~- Op weerregels Op houten 

Slud·plalond plalo regelwert 

20 '"'"· 
30 mm. 

Glaswol 80 m m 
met AJu-lelie en 15 mm RI 

60 '"'"· p~ 16 k(llm' 

~-·o--.... .. ~, do -~""'-~"' 'oii.O!i m 

Fig. 2 

De vloer met veerregels met 60 minuten brandwerend
heid wordt opgebouwd zoals gegeven in figuur 2. Hier
bij worden twee lagen Gyproc 12,5 mm Rf-beptating (al 
dan niet in combinatie met minerale wol) toegepast. 

19b 

·= 

· 1C 8c 

1 x 9.5 mm ABA 

1 x 12.5 mm ABA 

Hier is een deel van de 
productinformatie weergegeven, 
waaruit de bovenstaande 
bewering blijkt. 
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Uitzettinqsverschil tussen aluminium profiel en staalkabels 

Zoals al in de inleiding is gezegd kunnen er door de temperatuursveranderingen ook 
problemen ontstaan. Dit zal gebeuren omdat het lineaire uitzettingscoëfficiënt van aluminium 
bijna 2 keer zo groot is als die van staal. De aluminiumprofielen zullen meer verlengen dan de 
stalen spankabels. De lineaire uitzettingscoëfficiënt van aluminium is 23 *10"-6/K en die van 
staal is de 12 *1 0"-6/K. Zoals in de voorgaande berekeningen is bepaald, zal het vloersysteem 
bij ongeveer 270 graden Celsius bezwijken. Deze temperatuur zal ook bij deze berekeningen 
toegepast worden. Dan kan er vanuit worden gegaan dat er een temperatuur verschil van 250 
graden Kelvin (of graden Celsius) is en de spankabels die de aluminium profielen tegen elkaar 
drukken een lengte hebben van 4,8 meter. Dit leidt tot de volgende berekening; 

Lineaire uitzettingscoefficient van aluminium 
Lineaire uitzettingscoefficient van staal 
Temperatuur verschil (270-20) 
Start lengte 

Uitzetting is dan voor aluminium 
Uitzetting is dan voor staal 
Verschil in uitzetting 

23 *1 0"-6/K 
12 *1 0"-6/K 

250 K 
4800 mm 

27,6 mm 
14,4 mm 
13,2 mm 

Uit de bovenstaande berekening is af te lezen dat een aluminiumprofiel met 27,6 mm zou 
verlengen en de stalen spankabels met ongeveer 14,4 mm. Als we beide uitzettingen van 
elkaar afhalen moet er ongeveer 13,2 mm opgevangen worden. Als de stalen spankabels ook 
14,4 mm uit moeten gaan rekken, dan zullen de spanningen in de aluminiumprofielen een stuk 
hoger worden en is er een grote kans, dat de vloer bezwijkt (de kracht zal per kabel met 
ongeveer 19 kN worden verhoogd). 

Door aan het eind van een spankabel een paar schotelveren op te nemen, die bij een kracht 
van ongeveer 35 kN, minimaal 14 mm inveren, kunnen we dit probleem oplossen. Welke 
afmetingen deze veren dan moeten hebben zal in een vervolg onderzoek bepaald kunnen 
worden. 

î 
Schotelveren 
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Overige eisen van het bouwbesluit 

In het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk is er hoofdzakelijk gekeken of de vloer 60 
minuten brandwerend is. Er is hierbij nog niet gekeken, wat de bijdrage aan de 
brandvoortplanting, de rookdichtheid en de rookdoorgang van de vloer is. Voor deze 
onderwerpen staan hieronder nogmaals de eisen, waar kort op ingegaan zal worden. 

• Bijdrage tot brandvoortplanting 
Binnen Brand en rookvrije vluchtroute klasse 2 
Boven Brand en rookvrije vluchtroute klasse T1 

• Bovenzijde vloer, bijdrage tot brandvoortplanting 
• Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

Constructieonderdeel rookdicht 1 0 m-1 
Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 2,2 m-1 
Constructieonderdeel rookdicht, vluchtroute 5,4 m-1 

• Weerstand tegen rookdoorgang 30min 

NEN 6065 

NEN 1775 
t\IEN 6068 
NEN 6066 
NEN 6065 klasse 2 
NEN 6065 klasse 1 
t\IEN 6075 

De bijdrage aan de brandvoortplanting is afhankelijk van de afwerkingen aan de topvloer- en 
plafondzijde. Deze zullen beide vervaardigd worden van 2 lagen gipsplaat met 1 laag glaswol 
daaronder. Deze materialen zitten, zoals in de onderstaande tabel staat in klasse 1, daar door 
zijn er geen problemen te verwachten op dit gebied. Mochten op deze topvloer of tegen het 
plafond nog extra afwerkingen worden aangebracht dan moeten deze natuurlijk ook getoetst 
worden aan deze eisen. De topvloerafwerking zal dan ook in klasse T1 moeten vallen en de 
plafondafwerking in klasse 2. Ook de rookproductie mag niet te hoog zijn, bij klasse 2 mag dit 
maximaal 2,2 m-1 zijn. In onderstaande tabel is weer te zien, dat zowel de gipsplaten als het 
steenwol hieraan voldoen. 

Materialen Brandvoortplanting Rookproductie Verwachte 
volgens t\IEN 6065 volgens NEN 6066 Euroklasse 
[klasse] [m-1] 

Massief gips, inclusief 1 <1 A2s1do 
(waterafstotende) 
vulmiddelen 
Gipskarton 1 - 3 <3 A2s1do 
Brandvoortplanting en rookproductie van gipsachtige materialen 

Materialen Brandvoortplanting Rookproductie Verwachte 
volgens NEN 6065 volgens NEN 6066 Euroklasse 
[klasse] [m-1] 

Glaswol I Steenwol 1 <1 A1 
Brandvoortplanting en rookproductie van minerale vezels 
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Ten slotte moet er nog gekeken worden of de vloer rookdicht is en dus genoeg weerstand biedt 
tegen rookdoorgang. Volgens de eisen moet dit minimaal 30 minuten zijn. Als nu een brand 
aan de onderzijde van de vloer zou ontstaan en de topvloer is genoeg rookdicht, dan is de 
rookdichtheid gewaarborgd, totdat de gehele vloer bezwijkt. Om hier zeker van te zijn is dit 
onderwerp aan te bevelen voor een vervolgstudie. 

Eindconclusie 

Op het gebied van brand is te concluderen dat het vloersysteem 60 minuten brandwerend is, 
als de aluminium temperatuur onder de 270 graden Celsius blijft. Dit is door de simulatie niet 
met zekerheid te zeggen. Volgens de productinformatie van Gyproc zou de vloer 60 minuten 
brandwerend zijn, als zowel een topvloer als een plafond wordt toegepast (bestaande uit 25mm 
gipsplaten en 1 Omm glaswol). Ook de bijdrage aan de rookproductie en de brandvoortplanting 
is met deze afwerking redelijk gewaarborgd. Op dit gebied kan nog veel berekend worden, 
maar doordat het een redelijk ingewikkeld vloersysteem is, kan er alleen door het uitvoeren van 
brandproeven met 100% zekerheid gezegd worden, dat de vloer aan alle brandeisen van het 
bouwbesluit voldoet. Deze brandproeven zijn daarom zeker aan te bevelen tijdens een 
vervolgstudie. 
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7.3 Geluid 

Omdat het Floor-tje vloersysteem een scheidende constructie is, zal het volgens de 
Nederlandse regelgeving aan diverse eisen moeten voldoen. Een aantal van deze eisen heeft 
betrekking op geluid. 

In deze paragraaf zal gekeken worden naar: 
Welke eisen er met betrekking tot geluid aan de totale vloer worden gesteld. 
Wat de geluidsisolatie van de constructieve elementen zonder afwerkingen is. 
Aan welke eisen de afwerkingen van deze vloer zullen moeten voldoen. 

Om de geluidsisolatie van het vloersysteem zonder afwerkingen te kunnen bepalen, zijn er 
zowel een aantal berekeningen als een aantal proeven uitgevoerd. 

Geluidsisolatie 
Geluidsisolatie is de hoeveelheid geluid die een scheidende laag tegen houdt tussen 
bijvoorbeeld twee verschillende ruimtes. Voordat verder gekeken kan worden naar 
geluidsisolatie, dient er opgemerkt te worden, dat er verschillende soorten geluid zijn, namelijk 
contactgeluid en luchtgeluid. 

Luchtgeluid 
Luchtgeluid bestaat uit geluidsgolven die in de lucht zijn opgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn, 
praten en geluid uit de radio en televisie. Om de overlast in aangrenzende ruimtes te beperken, 
dient ook de constructie een bepaalde luchtgeluidsisolatie te hebben. 
Luchtgeluidsisolatie wordt weergegeven in dB (decibels) en deze geluidsisolatie is afhankelijk 
van de frequentie van het geluid. 

Contactgeluid 
Contactgeluid bestaat uit geluidsgolven die geproduceerd worden door het contact tussen twee 
oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn het slaan met een hamer tegen een muur, het lopen met 
naaldhakken op een houten vloer enz. Naast een luchtgeluidsisolatie dient een scheidende 
constructie daarom ook een goede contactgeluidsisolatie te hebben. 
Contactgeluidsisolatie wordt weergegeven in dB (decibels). Ook hier is de geluidsisolatie 
afhankelijk van de frequentie van het geluid. 
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Eisen 
Om geluidsoverlast tussen verschillende ruimtes te beperken zijn er in het bouwbesluit een 
aantal geluidseisen opgenomen. Het bouwbesluit stelt de volgende eisen aan onze vloer: 

Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties: 
• Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (besloten ruimte I verblijfsgebied) 

> grenswaarde = 0 dB 
• lsolatie-index voor contactgeluid (besloten ruimte I verblijfsgebied) 

> grenswaarde = 5 dB 
• Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (besloten ruimte I besloten ruimte) 

> grenswaarde = -5 dB 
• lsolatie-index voor contactgeluid (besloten ruimte I besloten ruimte) 

> grenswaarde = 0 dB 

Verder is er ook een eis met betrekking tot installatiegeluiden, deze luidt: 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een 
warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een 
verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 
bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB( A). 

Uit de bovenstaande eisen blijkt, dat voor luchtgeluid een karakteristiek isolatie-index van OdB 
maat gevend is en voor contactgeluid een isolatie-index van 5dB. Verder mag het karakteristiek 
geluidsniveau, veroorzaakt door installaties, niet hoger zijn dan 30 dB(A). 

Deze eisen zullen in deze paragraaf besproken worden. Bij de berekening en het testen wordt 
gekeken of hieraan voldaan kan worden. 
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Geluidsberekeningen 

Voordat er proeven zijn uitgevoerd, zijn er ter indicatie geluidsberekeningen gemaakt. Hiervoor 
is het programma baslab gebruikt. Dit programma heeft echter een beperkte invoer 
mogelijkheid. Het is niet mogelijk om tekeningen in te voeren of 3d berekeningen te maken. 
Doordat het vloersysteem qua opbouw het meest lijkt op een wand, zal deze ook als wand 
ingevoerd worden in baslab. Hierdoor is het niet mogelijk om de contactgeluidsisolatie te 
berekenen. 

De uitkomsten van deze berekeningen staan weergegeven in bijlage 23. De uitkomst van deze 
berekeningen zijn weergegeven in de onderstaande tabel en grafiek. Verder op in dit 
hoofdstuk, zullen deze uitkomsten nog vergeleken worden met de uitkomsten van de 
geluidsproeven. 

Berekening als wand in baslab 
Berekening Omschrijving L(lu,lab) Rw (C;ctr) 
1 6 mm spaanplaat -29 dB 22 ( -1 ; -3) dB 
2 12 mm spaanplaat -28 dB 24 ( -1 ; -2} dB 
3 6 mm spaanplaat, spouw 140 mm, 6 mm spaanplaat -20 dB 32(-2; -7) dB 
4 12 mm spaanplaat, spouw 140 mm lucht, 12 mm -11 dB 40 (-2; -6} dB 

spaanplaat 
5 6 mm spaanplaat, spouw 140 mm PUR, 6 mm -25 dB 27 ( -1 ; -3) dB 

spaanplaat 
6 12 mm spaanplaat, spouw 140 mm PUR, 12 mm -16 dB 35 ( -1 ; -5) dB 

spaanplaat 
7 6 mm spaanplaat, spouw 140 rnm PUR, 6 mm -25 dB 27 ( -1; -3) dB 

spaanplaat, Aluminium ribben h.o.h. 600, 6 mm breedt, 
140 mm hoog 

8 12 mm spaanplaat, spouw 140 mm PUR, 12 mm -18 dB 33 ( -1 ; -3} dB 
spaanplaat, Aluminium ribben h.o.h. 600, 6 mm breedt, 
140 mm hoog 

Op de volgende pagina zijn de uitkomsten van berekening 2, 4, 6 en 8 in een grafiek 
weergegeven, deze zullen vergeleken worden met de uitkomsten van de proeven. 
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Berekeningen (d=12mm) 
~Pallet enkel 

--- Pallet dubbel 

Pallet dubbel met PUR 
60 r-------------------------~ 
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40 
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Geluidsproeven 
Na het maken van de verschillende berekeningen is er begonnen met de geluidsproeven. In de 
volgende paragraven zullen de drie verschillende fasen van de geluidsproeven worden 
behandeld. 

1. Opzet 
2. Proeven 
3. Resultaten en conclusies 

Opzet 
In dit deel wordt er gekeken naar de opzet van deze proeven. Als eerste worden de gebruikte 
materialen bekeken. Verder worden de verschillende proeven beschreven aan de hand van de 
toegepaste opbouwen. 

Materialen 
Omdat het vloersysteem nog niet in productie genomen is en de sandwichschillen daardoor 
niet in de juiste materialen voorhanden zijn, is er naar alternatieven gezocht. 
Er is gebruik gemaakt van de volgende materialen en producten. 

• Bij deze proeven is er gebruik gemaakt van geperste houten pallets. Deze zijn 
vervaardigd van hetzelfde materiaal en hebben ook ongeveer dezelfde vorm als de 
sandwichschillen. Het nadeel is dat de pallets een grotere dikte hebben dan de 
toekomstige schillen. 

• Als vulling zijn harde PUR-platen gebruikt. Deze platen komen goed overeen met de 
PUR-vulling die straks voor de sandwichwerking, tussen de onder- en bovenplaat, 
moet gaan zorgen. 

• Voor de constructieve proeven zijn aluminium liggers gemaakt, deze liggers zullen ook 
in de geluidsproeven worden toegepast. 

117 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Proefkeuze 
In het akoestisch lab zijn er twee verschillende mogelijkheden om geluidsproeven uit te voeren. 
Er is een wand opening van 1 ,5 x 1 ,25 meter en er is een vloeropening van ongeveer tien 
vierkante meter. 
Doordat het zeer kostbaar is om 10 m2 van dit vloersysteem te produceren, is het raam 
gebruikt voor de proeven. In dit raam zal een deel van het vloersysteem in een frame 
opgebouwd worden. Het gevolg van deze keuze is dat er geen contactgeluidsproeven 
uitgevoerd kunnen worden, omdat voor deze proeven geen geschikt apparaat in het akoestisch 
lab aanwezig is. 

Proefopbouw 
Voordat de uitslagen van de verschillende proeven besproken en vergeleken 
worden, zal de opbouw van de proeven toe gelicht worden. 
Er is een hulpconstructie gebruikt, omdat de pallets te klein zijn om het 
gehele raam te vullen. Deze hulpconstructie bestaat uit een robuust houten 
frame (zie de hiernaast afgebeelde foto). 
De geluidsisolatie van dit houten frame is veel beter dan die van de vulling, 
die erin getest gaat worden, zodat het frame geen nadelig effect heeft op de 
te bepalen geluidsisolatie. 

Toelichting proeven 

Proef 1: één pallet (luchtgeluidsisolatiemeting) 
In deze proef zal één pallet geplaatst worden in het houten frame. 

Proef 2: twee pallets met luchtspouw (luchtgeluidsisolatiemeting) 
Aan de andere kant van het houten frame zal een tweede pallet bevestigd 
worden. Hierdoor ontstaat een luchtspouw van 140 mm. Deze spouwdikte is 
gelijk aan de minimale isolatiedikte in het toekomstige constructieve 
vloerelement 
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Proef 3: twee pallets met PUR-vulling (luchtgeluidsisolatiemeting) 
Tussen de twee pallets zullen enkele PUR-platen bevestigd worden, waardoor 
het toekomstige vloerelement nog beter benaderd wordt. 

Proef 4: twee pallets met PUR-vulling (contactgeluidsisolatiemeting) 
In deze vierde proef is geprobeerd een indicatie te verkrijgen van de 
contactgeluidsisolatie van de constructieve vloerelementen. 

Proef 5: twee pallets met PUR-vulling en aluminiumliggers 
(luchtgeluidsisolatiemeting) 
Deze opbouw komt het dichtste bij het constructieve vloerelement 
Het aantal geïntegreerde aluminiumliggers zal tijdens de proef overeenkomen 
met het aantal liggers, wat in de toekomst toegepast zal worden voor dit 
vloeroppervlak. 

In bijlage 24 zijn tekeningen opgenomen waarop het frame en de pallets zijn weergegeven. 
Verder worden de bovenstaande proeven ook uitgebreider beschreven. 
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Verschillen met het ontwerp 

Het te beproeven element zal tijdens de metingen op een aantal punten niet overeen komen 
met de toekomstige werkelijkheid. Daar moet rekening mee gehouden worden tijdens het 
trekken van conclusies. De volgende punten komen niet overeen: 

• De dikte van de houtvezelplaten is in de test groter dan die van de ontworpen 
sandwichschillen. Hierdoor is er meer massa aanwezig 
welke moeilijker in beweging gebracht kan worden, zodat 
de geluidsisolatie beter zal zijn. 

• In de proeven zit het element verbonden aan het houten 
frame, hierdoor zal er, zoals in de hiernaast afgebeelde 
tekening is weergegeven, op verschillende manieren 
geluid door het element gaan. Deze verschillende 
manieren zijn: 

• 

• 

o Geluid door de pallets en het schuim. Dit is ook 
wat er getest wil worden. 

o Geluid door het houtenframe 
o Geluid dat via de pallet door het houtenframe 

gaat. 
De laatste 2 manieren zullen in de toekomstige 
werkelijkheid niet voorkomen. 
De vorm van de pallets komt niet precies overeen met de 
vorm van de ontworpen vloerelementen, dit geldt ook 
voor de aluminium liggers. 
Het te beproeven element wordt getest in een wandopening, hierdoor kunnen 
contactgeluidproeven niet goed worden uitgevoerd. 

De gebruikte apparatuur 

Tijdens de proeven is van de volgende apparatuur gebruik gemaakt: 
• Ruisgenerator: Crown DC300R (Serienummer A 11196) 
• Microfoonvoeding: 2807 111 (Serienummer 524309) 
• Microfoons: Brüel & Kjcer (Serienummers 1090886 en 1 091168) 
• Microfoon rotatie ontvang ruimte: door Dirk van Dinter 
• Microfoon rotatie zendruimte: Brüel & Kjcer Type E3923 (Serienummer 1057641) 
• Luidspreker 1 ontvangruimte: 200 Watt Fane Equipped (nr. AA000136) 
• Luidspreker 2 ontvangruimte: 150 Watt Fane Equipped (nr. AA000139) 
• Luidspreker 1 zendruimte: 200 Watt Fane Equipped (nr. AA000140) 
• Luidspreker 2 zendruimte: 150 Watt Fane Equipped (nr. AA000137) 
• Controle module: Brüel & Kjcer Type 7539A 
• Computer met het programma: Dirac versie 3.1.1704 
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Werkvolgorde en omrekening van de metingen 

Tijdens de proeven zijn verschillende metingen gedaan, deze zijn tijdens de eerste vier 
proeven door een computerprogramma omgerekend en bij de laatste is dit uitvoerig in Excel 
uitgewerkt. De omrekeningen in Excel zijn door het computerprogramma op dezelfde manier 
gedaan. De laatste metingen zijn op een element uitgevoerd, dat het dichtst bij de toekomstige 
werkelijkheid komt. Deze berekening is dan om in zijn geheel uit gewerkt om de werkvolgorde 
van een luchtgeluidsmeting duidelijk te maken. Deze berekeningen zijn in bijlage 25 
weergegeven. Zoals al eerder gezegd is, zijn er geen contactgeluidsmetingen uitgevoerd, 
omdat de benodigde apparatuur niet voor handen was. 

Nadat het te beproeven element zonder geluidslekken in het raam is gemonteerd, moeten de 
microfonen worden gekalibreerd. Dit gebeurt door een apparaat dat een constant geluid 
produceert, als dit geluidsniveau op de computer ingevoerd wordt, kan de elektronische data 
omgezet worden naar geluidsniveaus. Als alle apparatuur aangesloten is kunnen verschillende 
metingen gedaan worden. Voor de geluiddrukniveaus is telkens een meting in zowel de 
ontvangst- als in de zendruimte gedaan. Alle metingen zijn voor de volgende frequenties 
uitgevoerd; 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3250, 4000 en 5000 Hertz. De volgende metingen zijn uitgevoerd: 

• Geluiddrukniveaus van het achtergrondgeluid in de ontvangruimte (per frequentie). 
• Geluiddrukniveaus in de zendruimte (per frequentie) . 
• Geluiddrukniveaus in de ontvangruimte (per frequentie). 
• Nagalmtijden in de ontvangruimte (per frequentie). 

Achtergrond-geluiddrukniveaus 
Om te kunnen bepalen wat het geluiddrukniveauverschil tussen de ontvangst- en zendruimte 
is, zal eerst gemeten moeten worden welk geluid al in de ontvangruimte aanwezig is. 

Geluiddrukniveaus in de zend- en ontvangruimte 
De luchtgeluidsisolatie is het verschil tussen het geluiddrukniveau in de zendruimte ten 
opzichte van het niveau in de ontvangruimte. Beide geluiddrukniveaus zijn twee keer gemeten 
terwijl één van de twee willekeurig geplaatste geluidbronnen in werking was gezet. 

Nagalmtijden in de ontvangruimte 
Om de luchtgeluidsisolatie en de isolatie index voor luchtgeluid te kunnen berekenen moet ook 
de nagalmtijd in de ontvangruimte gemeten worden. Dit is gedaan op 3 microfoonstanden, 
waarbij telkens 2 geluidsbronnen om en om ingeschakeld worden. Hierdoor zijn er per 
frequentie 6 metingen uitgevoerd. 
Verder zijn er nog een aantal algemene gegevens nodig, zoals een referentie nagalmtijd voor 
woningen die op 0,5 sec gesteld kan worden . Ook is het volume van de ontvangruimte nodig, 
deze is 98 m3 en het oppervlak van het testelement is 1 ,88 m2. Tevens zijn er ook 
normwaarden nodig om de geluidsindex te kunnen berekenen. Deze zijn als volgt; 

Frequentie 125 
Normwaarde 34 

250 
43 

500 
50 

1000 
53 

2000 
54 

Hz 
dB 

Nu alle gegevens compleet zijn kunnen de omrekeningen uitgevoerd worden. De uiteindelijke 
uitkomsten zullen de luchtgeluidsisolatie (R) en de karakteristieke isolatie index voor 
luchtgeluid (Ilu;k} zijn. 
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Maar voordat het zover is zal eerst de gemiddelde nagalmtijd in de ontvangruimte berekend 
worden, door per frequentie de 6 nagalmtijden op te tellen en deze dan te delen door 6. Deze 
gemiddelde nagalmtijd is voor T30 bepaald, maar dat getal komt ongeveer overeen met de 
nagalmtijd T60 dus hiervoor zijn dezelfde waarden aangehouden. Nu de nagalmtijd (T2) 
bekend is kan met behulp van het volume van de ontvangruimte (V), de equivalente 
geluidsabsorptie van deze ruimte (A2) bepaald worden. Hiervoor is de formule A2 = 0,16 * ( V I 
T2) gebruikt. 
Daarna zijn de gemiddelde geluiddrukniveaus van zowel de ontvangst- als de zendruimte 
berekend. Hiervoor zijn beide geluiddrukniveaus opgeteld en door 2 gedeeld. Verder zijn de 
achtergrondgeluiden per frequentie van de geluiddrukniveaus in de ontvangruimte er 
afgehaald, zodat deze achtergrondgeluiden niet in de rest van de berekeningen meegenomen 
worden. Hiervoor is de volgende formule toegepast; 10*LOG(10"{geluiddrukniv./10)-
1 O"{achtergr./1 0)). 
Nu al deze gegevens bekend zijn kan de genormaliseerde luchtgeluidsisolatie (Dnt) tussen de 
twee ruimten berekend worden. Hiervoor is de formule DnT = L1 - L2 + 10 * log (T2 I TO) 
gebruikt. In deze formule zijn de geluiddrukniveaus in de zendruimte (L 1) van de 
geluiddrukniveaus in de ontvangruimte afgehaald en opgeteld bij de tiende logaritme van de 
deling tussen de gemeten (T2) en de referentie nagalmtijd (TO). 
Hierna zijn de genormaliseerde luchtgeluidsisolatie waarden (Dnt) per frequentie (125, 250, 
500, 1000, en 2000 Hz) bekent en kan daarmee de isolatie index voor luchtgeluid (Ilu) 
berekend worden. Van deze genormaliseerde luchtgeluidsisolatie waarden moeten de 
normwaarden afgehaald worden om de partiële verschillen te krijgen, waarna de 
rekenvoorschriften volgens NEN 1070 toegepast kunnen worden. Deze rekenvoorschriften 
bestaan uit de volgende 3 berekeningen: 

• Het rekenkundige gemiddelde van de vijf partiële verschillen. 
• Het algebraïsch kleinste van de vijf partiële verschillen, vermeerderd met 4dB. 
• Het gemiddelde van de algebraïsch kleinste twee partiële verschillen, vermeerderd met 

2 dB. 
De isolatieindex voor luchtgeluid (Ilu) is de (algebraïsch) kleinste van deze drie uitkomsten. Nu 
de isolatie index voor luchtgeluid (Ilu) bekend is kan ook de karakteristieke isolatie index voor 
luchtgeluid (llu;k) berekend worden. 
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Door in de volgende formule ook, het volume van de ontvangruimte (V) en het oppervlak van 
het testelement (S), in te vullen wordt de karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid {Ilu;k} 

berekend; llu;k = Ilu - 10 * log ( V I ( 3 * S ) ) - 1. Voor het beproefde element is een 
karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid berekend van -14 dB. 
Met alle voorgaande gegevens kan ook de luchtgeluidsisolatie van het element berekend 
worden. Hiervoor moet de formule R = L 1 - l2 + 10 * log ( S I A2) ingevuld worden. In deze 
formule zijn de geluiddrukniveaus in de zendruimte (L 1) van de geluiddrukniveaus in de 
ontvangruimte (L2) afgehaald en opgeteld bij de tiende logaritme van de deling tussen het 
oppervlak van het testelement (S) en de equivalente geluidsabsorptie van de ontvangruimte 
(A2). Uit deze berekening is een luchtgeluidsisolatie van 39 dB gekomen. Ter controle kan er 
nog een vuistregel gebruikt worden de luchtgeluidsisolatie is ongeveer 52 dB hoger dan de 
karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid, dit geeft -14 + 52 = 38 dB, waardoor 39 dB 
aannemelijk is. 

Uitkomsten van de proeven 
Er zijn in totaal 5 metingen uitgevoerd, de omschrijvingen en de resultaten van deze proeven 
zijn in de onderstaande tabel en grafiek weergegeven. De uitgebreide uitdraaien zijn in bijlage 
26 terug te vinden. 

Proef Omschrijving Rw (C;Crt) Ln,w 
1 Één pallet (luchtgeluid) 29 dB ( -1 ;-2;0-2) 
2 Twee pallets met luchtspouw 41 dB (0·-3·0·-6) , , , 

(luchtgeluid) 
3 Twee pallets met PUR-vulling 41 dB (-1·-5·o·-6) , , , 

(luchtgeluid) 
4 Twee pallets met PUR-vulling 60 dB (0;1) 

(contactgeluid) 
5 Twee pallets met PUR-vulling en 39 dB 

aluminium liggers (luchtgeluid) 

00 ~----------------------------------------~ 

40 +-----------rt::; -

-~---:U"" ;::::+:.......-~~~ 30 

20 
-+-Pallet enkel 

- Pallet dubbel 
10+---------- - - ------- -4 Pallet dubbel met schuim 

Pallet dubbel met schuim en liggers 

o ~~~~~~=r=r=r~~~~~~~~~-~~~ 

~$~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 
V V J VJ 'U V .,_'Ji "' '),· ":J~ 
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Conclusie van de proeven 
Door een gebrek aan massa heeft het vloersysteem een lage geluidisolatie voor de lage 
frequenties. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden tijdens de keuze van de 
afwerklagen. Daarnaast is het opvallend dat de geluidisolatie van de pallets, zowel met als 
zonder PUR nagenoeg gelijk is. Door het toevoegen van de aluminium liggers zijn er meer 
geluidslekken aanwezig, welke gedeeltelijk gedicht zijn met geluidsisolatie. Maar hierdoor is de 
geluidsisolatie van het gehele element toch maar met vier decibel afgenomen. Dit is minder 
dan van te voren verwacht was. 
Verder zijn er aan de hand van de laatste proeven nog 
meer conclusies te trekken. Dit beproefde element komt het 
meest overeen met de ontworpen vloerelementen. Uit deze 
metingen is gebleken dat de karakteristieke isolatie index 
voor luchtgeluid voor dit element op -11 dB uitkomt. Deze 
uitkomst komt, zoals al eerder is gezegd, niet voor 100% 
overeen, maar hiermee zouden we al een redelijke 
voorstelling kunnen maken met de benodigde 
afwerkingslagen. Hiermee wordt de topvloer en het plafond 
bedoeld. Deze zijn in het hoofdstuk brand al eens bekeken 
en er is voor de op bouw van de Gypfloor topvloer gekozen. Gypfloor MF 25110 

De opbouw van 2 keer 10 (12,5) rnm gipsplaat en 10 rnm glaswol is daar, zowel voor het 
plafond als voor de topvloer, toegepast. Als deze topvloer en plafond ook bekeken worden op 
het gebied van geluidsisolatie blijkt, dat een houten vloer, met en zonder deze topvloer, een 
karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid verbetering van 1 0 dB heeft {zie 
productinformatie van Gyproc in bijlage 27 en de tabel hieronder). 

Vloeropbouw 
Figuur PIBIIJIIO.opbouw 

Basisvloer Dekvloer 

geen Houton regels 
• 1x12,5 mm ·16 -19 

---· 
I - ·..: 

+ :'(pAoor Houten regels 
M 25/10 + lx12.5 mm -6 +10 -12 +7 

De Bouwbesluitseis met betrekking tot de karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid is 
minimaal 0 dB. Hieruit blijkt dat de constructieve vloerelementen zonder een afwerklaag 14 dB 
te kort komt om aan deze Bouwbesluitseis te kunnen voldoen. Als de Gypfloor MF 25/10 één 
keer toegepast wordt, zorgt dit voor een verbetering van 10 dB en dan is aan te nemen dat, als 
het plafond uit dezelfde materialen wordt opgebouwd, dit op het gebied van de karakteristieke 
geluidsisolatie voor een verbetering van 20 dB zorgt. Dit betekent dat door het toepassen van 
deze twee afwerklagen het te kort van 11 dB omgezet kan worden naar een overschot van 9 
dB. Hieruit blijkt dat het mogelijk moet zijn, om het Floor-tje vloersysteem aan de 
Bouwbesluitseisen m.b.t. luchtgeluidsisolatie, te laten voldoen. 
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Vergelijking proeven en berekeningen. 

In deze paragraaf zullen de berekeningen en de proeven met elkaar vergeleken worden. 
Voordat deze vergelijking gemaakt kan worden, zullen eerst de verschillen tussen de 
berekeningen en de proeven aan het licht gebracht moeten worden. 

• In de proeven is een 3d vorm getest. Deze vorm komt redelijk overeen met de 
hoogteverschillen van het ontworpen constructieve element. Echter in het 
berekeningsprogramma was dit niet in te voeren en is er dus van vlakke platen 
uitgegaan. Dit kan verschillen in de uitkomsten als gevolg hebben. 

• Er zijn alleen berekeningen gemaakt op de octaafbanden 63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, en 8000 Hz. De uitkomsten van de proeven bestaan uit meer 
octaafbanden, maar deze gaan niet door tot 8000 Hz. Alleen voor dezelfde frequenties 
zal een vergelijking weergegeven worden. 

• In de berekeningen kunnen diverse materialen gekozen 
worden. Spaanplaat was het materiaal wat het dichtste bij 
de geperste houtvezelpallets komt. De eigenschappen 
zullen daardoor niet voor 100% overeenkomen, waardoor .~ 

de uitkomsten van de proeven en de berekeningen ook 
zullen verschillen. 

• In de proeven zitten de elementen verbonden aan het 
houten frame. Hierdoor zullen er op verschillende 
manieren geluidsgolven door de constructie gaan lopen 
(zie figuur) . Dit is niet overeenkomstig met de 
werkelijkheid, welke in de berekeningen gesimuleerd zijn. 
Ook dit zal voor een verschil in de uitkomsten zorgen. 

In bijlage 28 zijn grafieken op genomen waar de proeven met de 
berekeningen worden vergeleken, aan de hand van de verschillen 
die daar zichtbaar zijn, zullen hierna conclusies worden 
getrokken. 
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De grafieken in bijlage 28 zijn samen te vatten in de volgende tabel; 

Luchtgeluidsisolatie (Rw) berekend en beproefd 
Omschrijving 

1 Één pallet 
2 Twee pallets met luchtspouw 
3 Twee pallets met PUR-vulling 
4 Twee pallets met PUR-vulling en aluminium liggers 

Rw (proef) 
29 dB 
41 dB 
41 dB 
39 dB 

Rw (berekening) 
24 dB 
40 dB 
35 dB 
33 dB 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de berekening vaak wat lager uitkomt dan de proeven laten 
zien. Dit zou kunnen komen door een van de eerder genoemde verschillen tussen de proeven 
en de berekeningen. Het meest aannemelijke verschil is de hoogteverschillen in de pallets 
vergeleken met de vlakke platen in de berekening en het verschil in materiaaleigenschappen. 
Om zeker van de bovengenoemde waarden te kunnen zijn, zullen er in een vervolgstudie 
gedetailleerdere simulaties en proeven op de ontworpen constructieve elementen in combinatie 
met de afwerklagen uitgevoerd moeten worden. Dan kan er met zekerheid gezegd worden, dat 
het vloersysteem wel of niet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. 
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Overjqe eisen van het bouwbesluit 

1\lu is er hoofdzakelijk op de luchtgeluidsisolatie van het vloersysteem in gegaan. Als er naar de 
eisen met betrekking tot contactgeluid wordt gekeken, is er maar weinig te zeggen. Dit omdat 
zowel in de simulaties als de bij de proeven geen gegevens over de contactgeluidsisolatie van 
de constructieve vloerelementen bepaald konden worden. Volgens het Bouwbesluit moet de 
isolatie-index voor contactgeluid minimaal +5 dB zijn. Wat wel te zeggen is, is dat het plafond 
en de topvloer samen ongeveer een extra contactgeluidsisolatie van 14 dB veroorzaken (zie in 
bijlage . . . de productinformatie van Gyproc). Verder zullen de trillingen welke zijn veroorzaakt 
door contactgeluid via de houten sandwichelementen doorgegeven moeten worden . Deze 
elementen zullen ook nog voor een extra demping zorgen. Maar zoals al eerder is gezegd 
moet er op dit gebied nog veel beproefd of berekend worden tijdens vervolgstudies. 

L 
40 

Ook aan het karakteristieke geluidsniveau, 
veroorzaakt door installaties zijn 
Bouwbesluitseisen gesteld, dit mag niet 
hoger zijn dan 30 dB(A). In de grafiek 
hierlangs is te zien, dat een ongeïsoleerde 
afvoerleiding ongeveer 68 dB(A) aan geluid 
produceert. Dit betekent, dat de topvloer in 
combinatie met een eventuele buisisolatie 
voor een minimale geluidisolatie van 68 - 30 
= 38 dB(A) moet zorgen. In de 
rechteronderhoek van deze pagina is te zien 
dat een buisisolatie maximaal een 
geluidsisolatie van 20 dB(A) levert. Dit 
betekent dat de topvloer nog voor minimaal 
18 dB(A) aan geluidsisolatie moet zorgen. 
Zoals in de productinformatie van Gyproc te 
lezen is heeft de topvloer ongeveer een 
geluidsisolatie van 11 dB. Dit betekent, dat er 
problemen zullen ontstaan op dit gebied. Er 
zijn nog meer richtingen, waarin gezocht kan 
worden naar oplossingen voor dit probleem, 

30 L---------------------------~~ 

zoals het toepassen van 
afvoerleidingen gemaakt van 
een geluidsdempend of 
dubbelwandig materiaal. 1\laar 
deze oplossing zal tijdens een 
vervolgstudie gezocht kunnen 
worden. 

125 2 '10 500 1000 2000 4000 
--~ frequentie (Hz) 

- r11P! ,>J<;o l ~ f'rtJ 

------- qlaswol 30 rr rn; biturne 2 k lm' 
--- glas 'Vol o 1Tro , lood 0,5 mm 
--- PUR 1? rnrn: lood 0,3 mm. P R G mrn 

Akoestisch effect (dB(A)) 
Mineraalwol 25mm 5 

Mineraalwol 25 mm + bitumen 92 kg/m) 8 
Mineraalwol 25 mm + (versterkt) aluminium folie 8 
Minemolwol 50 mm + (versterkt) aluminium folie 11 

20 mm schuim+ PVC-folie 11 

Mineraalwol 25 mm + loodfolie 0,5 mm 11 

Schuim 10 mm + kunststof/loodfolie (0,5 mm) 1.S 

Schuim 10 mm + bitumen (3 kg/m} 15 
Schuim 10 mm + kunststof/loodfolie (1 ,0 mm) 18 

Mineraalwol 25 mm + kunststof/loodfolie (1,0 mm) 20 
Schuim 10 mm + PVC/loodfolie ?0 

Afb. 1 3 Al<oesu:s IJ effecr van buiSISOJ.Jlle tvolg n:. NTR 3276 uttgaH' 0011. 
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Eindconclusie 
In de toekomst zullen er op het Floor-tje vloersysteem proeven gedaan moeten worden met de 
juiste afwerklagen en opbouw, waardoor een duidelijker beeld verkregen kan worden van de 
geluidsproblemen en eisen aan de afwerklagen. De uitslagen van de proeven en berekeningen 
zijn positiever dan bij voorbaat was gedacht. Dit kan ook gedeeltelijk komen, doordat een 
aantal eigenschappen niet overeen komen met de toekomstige werkelijkheid. Maar er zijn aan 
de hand van de uitkomsten van de proeven en berekeningen wel een paar voorzichtige 
conclusies te trekken. Deze zijn op te delen in 3 delen, de lucht-, contact- en 
installatiegeluidsisolatie. De uitgevoerde proeven en berekeningen hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de luchtgeluidsisolatie. Hieruit blijkt dat de constructieve vloerelementen 
ongeveer een karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid hebben van -14 dB. Door hel 
toepassen van een plafond en topvloer, bestaande uit 20mm gipsplaat en 10mm glaswol, zal 
deze isolatie index met 2 keer1 OdB verbeterd kunnen worden. Daardoor zal de 
luchtgeluidsisolatie boven de Bouwbesluitseis van 0 dB komen. Hierdoor kan gesteld worden, 
dat het vloersysteem hoogst waarschijnlijk ook in toekomstige proeven aan deze eis zal 
voldoen. Als er naar de Bouwbesluitseis voor contactgeluid gekeken wordt, dan zal de isolatie 
index voor contactgeluid minimaal +5 dB moeten zijn. Doordat tijdens de proeven en de 
berekeningen niet op contactgeluid in gegaan kon worden is op dit gebied maar weinig te 
concluderen. Er kan alleen gezegd worden dal volgens de productinformatie van Gyproc door 
de topvloer en dus ook het plafond met bovenstaande opbouw een 
contactgeluidisolatieverbetering van 7 dB gerealiseerd kan worden. De constructieve 
vloerelementen zullen hierdoor dus minimaal een isolatie index van -9 dB moeten bezitten om 
aan deze eis te kunnen voldoen. Het is niet te zeggen of dit mogelijk is. Verder zal het 
karakteristieke geluidsniveau veroorzaakt door installaties niet hoger mogen zijn dan 30 dB(A), 
terwijl er door een ongeïsoleerde afvoerleiding ongeveer 68 dB(A) wordt geproduceerd. Op dit 
gebied zijn daardoor problemen te verwachten, de oplossingen kunnen gezocht worden in de 
buizen zelf, door een geluiddempend materiaal of een dubbele wand toe te passen. Maar er 
zou ook naar buisisolatie gekeken kunnen worden. Zoals uit deze conclusies blijkt, kan er op 
dit gebied nog veel beproefd en berekend worden, om met100% zekerheid te kunnen zeggen 
of dal het vloersysteem al dan niet aan deze 3 Bouwbesluilseisen voldoet. Deze proeven en 
berekeningen kunnen dus aanbevolen worden in vervolgstudies. 
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8 Omliggende bouwdelen. 

De omliggende bouwdelen zijn opgesplitst in het plafond en de topvloer, en vloeropties en 
detailleringen. 

8. 1 Plafond en topvloer. 

Nu de vorm en de eigenschappen van de constructieve elementen bekend zijn, zal er in dit 
hoofdstuk ingegaan worden op de twee afwerklagen, het plafond en de topvloer. Deze 
afwerklagen zijn niet alleen om het uiterlijk van de vloer te verbeteren, maar zullen ook mee 
moeten werken aan de geluidsisolatie en de brandwerendheid van het totale vloersysteem. 
Hierna volgen de eisen en wensen waar deze afwerklagen aan moeten voldoen . 

Eisen voor plafond en topvloer: 
• Bijdrage aan de brandwerendheid van de vloer, zodat deze aan het 

Bouwbesluit voldoet. 
• Bijdrage aan de geluidsisolatie van de vloer, zodat deze aan het Bouwbesluit 

voldoet. 
• Eenvoudig en snel te bevestigen. 
• Eenvoudig verwijderbaar. 
• Het uiterlijk moet voor de gebruiker acceptabel en naar zijn of haar wens aan 

te passen zijn. 
• Voldoende overlap ter voorkoming van brand en geluidslekken. 
• Toepasbaar op de constructieve elementen van het Floor-tje vloersysteem. 

Hoe en of er aan deze eisen voldaan kan worden, zal hierna beschreven worden. 
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Voldoende brandwering en geluidsisolatie 

Het vloersysteem Floor-tje zal naast de constructieve eisen 
uit het Bouwbesluit, ook aan de Bouwbesluitseisen met 
betrekking tot brand en geluid moeten voldoen. 
In het hoofdstuk over brand, is in de simulatie al een 
topvloer (zie bijlage 27 voor productinformatie van de 
Gyproc topvloer) en een plafond opgenomen. Met deze 
simulatie en de productinformatie is aangetoond, dat de 
vloer aan de eisen van het Bouwbesluit zou kunnen 
voldoen. Voor het plafond is dezelfde opbouw gebruikt als 
bij de topvloer. Dit plafond heeft, als hij bestaat uit 2 lagen Gyproc topvloer 
Gyproc 12,5 mm Rf-beplating (zie bijlage 22), een 
brandwerendheid van 60 minuten. Dit betekent dat elk plafond met een brandwerendheid van 
minimaal 60 minuten toegepast mag worden. Voor de topvloer wordt ongeveer dezelfde 
opbouw toegepast, maar deze heeft minder invloed op de brandwerendheid van de totale vloer 
en zal dus gekozen moeten worden aan de hand van de andere eisen. 
Op het gebied van geluidsisolatie zijn proeven gedaan, hieruit is gebleken dan de constructieve 
vloerelementen, zonder afwerkingen, ongeveer een karakteristieke isolatie index voor 
luchtgeluid hebben van -14 dB. Deze beproefde elementen komen niet genoeg overeen met de 
ontworpen elementen. Hierdoor kunnen er geen conclusies aan de hand van deze metingen 
worden getrokken. Wel kan er gekeken worden, wat de eis is en hoe hieraan voldaan kan 
worden, als deze uitkomst wel bruikbaar zou zijn. 
Om aan de geluidseisen van het Bouwbesluit te kunnen voldoen, moet de karakteristieke 
isolatie-index voor luchtgeluid minimaal 0 dB zijn. Door de hiervoor genoemde isolatie indexen 
van elkaar af te halen, zullen de topvloer en het plafond samen nog voor een karakteristieke 
isolatie-index voor luchtgeluid van 14 dB moeten zorgen. Elke topvloer en plafond combinatie, 
die aan deze isolatie index voldoet, zou dan toegepast kunnen worden. Maar om zeker van de 
gemeten karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid te zijn, zullen er met de toekomstige 
elementen in combinatie met de afwerklagen nog veel metingen uitgevoerd moeten worden. 
Ook op het gebied van contact- en installatiegeluid kunnen de geluidseisen van de topvloer en 
het plafond veranderen. De benodigde eigenschappen om aan deze Bouwbesluitseisen te 
kunnen voldoen, zullen in een vervolgstudie uitgewerkt kunnen gaan worden. 

Eenvoudig en snel te bevestigen. 
Bouwsnelheid is een belangrijk onderdeel van ons concept, een eenvoudige en snelle 
bevestiging kan hier aan mee helpen. De bevestiging, van zowel het plafond als de topvloer, 
kan afhankelijk van de keuze, op dezelfde manier gebeuren. Hierbij is na het bevestigen, het 
eenvoudig kunnen verwijderen van even groot belang. Daarom zijn hierna verschillende 
mogelijkheden met elkaar vergeleken. 
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Eenvoudig verwijderbaar. 
Oe elementen moeten eenvoudig te verwijderen zijn, zodat de flexibiliteit behouden blijft. 
Voor het eenvoudig verwijderen van de topvloer platen zijn de volgende verschillende 
mogelijkheden bekeken: 

Ring in bovenzijde. 
Zuignappen. 
Magneet. 
Profilering die je vast kan pakken. 
Druk/schroef pin. 
Oruklkliksysteem. 

Hierna zullen deze hulpstukken voor het plaatsen en verwijderen van de elementen 
beschreven worden. Ze zijn toegepast in en op de plafond- of topvloerdelen, welke in de 
volgende paragraaf van afmetingen worden voorzien. Nadat de eigenschappen van deze 
hulpstukken in een matrix zijn weergegeven, zal een keuze gemaakt worden. 

Optie 1: Ring in bovenzijde. 
In de bovenzijde van de topvloer is een ring opgenomen. Nadat de ring omhoog gedraaid is 
kan de vloerplaat opgetild worden. 

Optie 2: zuignappen. 
Zuignappen kunnen zich vastzuigen op de ondergrond door het creëren van onderdruk, 
hierdoor is het mogelijk om de elementen op te tillen. 
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Optie 3: magneet. 

Door het opnemen van een kleine metaalstrip in de elementen kunnen deze eenvoudig met 
een elektromagneet opgetild worden. 

Optie 4: profilering om vast te pakken. 

De elementen kunnen zo aangepast worden, dat er gaten of randen aanzitten, waaraan de 
elementen opgetild kunnen worden. 

Optie 5: druk/schroef pin. 

In de elementen wordt een speciale schroef of pen opgenomen, die de plaat omhoog duwen 
als erop geduwd wordt, of als de schroef omlaag gedraaid wordt. 
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Optie 6: druk/kliksysteem. 
Een drukker die na één keer drukken vastklikt, als er dan nog een keer tegen gedrukt wordt, 
dan klikt hij weer los (toegepast in sommige pennen en televisiekleppen). 

Om al deze verschillende opties met elkaar te vergelijken zijn ze tegen elkaar afgewogen in 
een matrix. De in deze matrix vergeleken eigenschappen zullen hieronder eerst beschreven 
worden. Aan de hand van deze eigenschappen kan een keuze gemaakt worden uit de hiervoor 
beschreven opties. 

Kosten. 
Om het vloersysteem betaalbaar en concurrerend te houden, zullen ook deze hulpstukken 
goedkoop moeten zijn. Dit is afhankelijk van de toevoegingen in de topvloer en/of 
plafondelementen en het benodigde materieel of de gereedschappen. 

Benodigd gereedschap. 
Zoals hierboven in hoofdstuk 9 beschreven zal worden, zijn de extra kosten voor montage en 
demontage met betrekking tot de benodigde gereedschappen ook van belang. 

Toepasbaar in combinatie met een zachte vloerafwerking. 
Het moet mogelijk zijn om op de topvloer een zachte vloerafwerking toe te passen. Wanneer 
men op deze zachte vloerafwerking loopt, mogen toevoegingen of bewerkingen niet voelbaar 
zijn. Verder moet de demontage dan ook mogelijk blijven. 

Bruikbaar na bevestiging van afwerking. 
Als een afwerking aan de topvloer of het plafond bevestigd is, moet het nog steeds mogelijk 
zijn om de afwerklaag te demonteren. De naden in de afwerkingen moeten dan natuurlijk wel 
overeen komen met de naden van de topvloer of de plafondelementen. 

Gebruiksgemak. 
De topvloer en het plafond moeten snel en eenvoudig te demonteren en te monteren zijn. 
Hierdoor zal het gebruiksgemak eenvoudig moeten zijn. 

Bewerkingen aan de elementen. 
Als er bewerkingen of integraties in of aan de elementen moeten worden uitgevoerd, kunnen 
hierdoor problemen ontstaan met de geluidisolatie en de brandwerendheid van de vloer. 
Daarom moeten deze bewerkingen minimaal zijn . 

Problemen met betrekking tot geluid en brand. 

In het voorgaande aandachtspunt zijn de bewerkingen of integraties weergegeven. Per optie 
zullen daarom ook de mogelijke problemen worden beschreven. Deze hebben betrekking op 
de brandwerendheiden de geluidsisolatie. 

Op de volgende pagina zullen de opties ten op zichte van hun eigenschappen in een matrix 
worden samen gevoegd. Aan de hand van deze matrix kan een keuze gemaakt worden. 
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Opties- Ring Zuignappen Magneet Profilering Druk/ Druk I 
Eigenschappen l schroef pin kliksysteem 
Kosten Jaag_ Gemiddeld Gemiddeld Laag Laag Gemiddeld 

- ·-- -·- · -·- · 

Benodigd Geen Zuignap Electro- Geen Schroef- Geen 
gereedschap machine . . ....... - ~agneet ------ ···~· --·--···- ·· ·····- ···-

Toepasbaar in Nee Nee Ja Nee Ja (niet (niet voor 
comb. met zachte voelbaar vloer-
vloerafwerking aanwez_ig} __ afw~rking) -· 
Bruikbaar na Nee Ja Ja Nee Nee Ja 
bevestiging van 
afwerking 

·······--

Gebruiksgemak Eenvoudig Redelijk Redelïk __ -~envoudig __ Redelijk Eenvoudig __ 
Bewerkingen aan Ring Geen Stalen strip Profilering Drukker of Klik-
de elementen integreren integreren schroef systeem 

integreren integreren . 
Problemen mbt Brand of Geen Brand (mbt Brand of Brand of Brand of 
geluid en brand geluidslek plafond) geluidslek geluidslek geluidslek 

Het is niet mogelijk gebleken om voor zowel de topvloer als het plafond dezelfde optie te 
kiezen. Er is daarom bij de topvloer voor de magneet gekozen. Hierbij maakt het niet uit wat 
voor afwerking wordt toegepast, er moet alleen een stalen plaatje in de topvloer worden 
aangebracht. Voor de toplaag van het plafond is het druk/kliksysteem gekozen, hierdoor kan 
deze laag dan eenvoudig los- en weer vastgeklikt worden. De onderlaag kan gewoon uit het 
zicht vast geschroefd worden, hier is dus geen duur klik systeem voor nodig. De overige 
demontagehulpmiddelen hebben te veel nadelen, ze zijn niet toepasbaar bij zachte afwerking 
of als de afwerking bevestigd wordt. 
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Topvloer en plafondindel ing. 

Naast de voorzieningen om de elementen te verwijderen, is ook de vorm en de overlap van 
groot belang, ook deze eigenschappen kunnen het verwijden en aanbrengen 
vergemakkelijken. 

Hiervoor zijn de volgende opties ontworpen. 

Optie 1. 
Bij deze optie blijft een raster van 600 x 600 mm in het zicht, deze zijn voorzien van een 
verspringende onderplaat van 300 x 600 mm. Deze verspringing is om te voorkomen, dat er 
naden door gaan lopen en voor zwakke plekken met betrekking tot brand en geluid zorgen. De 
rest van de onderlaag kan ook gevuld worden met deze 300 x 600 mm platen. Op deze manier 
kan de helft van het plafond eenvoudig verwijderd worden, zodat de installatieleidingen 
bereikbaar zijn. 

Voordelen: 

• Gelijke vorm aan de bovenzijde. 
• Na het verwijderen van één plaat is er altijd 

een opening van 300x550 (bij een overlap 
van 50 mm). 

• Maar twee verschillen plaatafmetingen nodig. 

Nadeel: 

• De platen moeten na het plaatsen eruit 
gedraaid worden, omdat ze gedeeltelijk 
door een andere overlapt worden. 

Bovenaanzicht 
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Optie 2. 
Optie 2 heeft een half steensverband als bovenaanzicht (dit is bij optie 1 ook mogelijk), 
bestaande uit vloerdelen van 400 x 600 mm. Aan de onderzijde wordt een plaat van 200 x 600 
mm versprongen aangebracht. De vaste elementen zijn voorzien van een onderplaat met 
afmetingen van 600 x 600 mm, die ook versprongen aangebracht is om dezelfde reden zoals 
bij optie 1 is besproken . 

Voordeel: 

• Gelijke vorm aan de bovenzijde. 

Nadelen: 

• 3 verschillende plaatafmetingen 
nodig. 

• Na het verwijderen van één 
plaat is er maar een opening van 
200 x 550 mm (bij een overlap 
van 50 mm). 

• De topvloerdelen lopen niet evenwijdig met de constructieve elementen, omdat 
2x 400 mm, 800mm is en de breedte van de onder gelegen elementen is 600 mm. 

• De platen moeten na het plaatsen eruit gedraaid worden, omdat ze gedeeltelijk door 
een andere overlapt worden. 

Bovenaanzicht 
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Optie 3. 

Bij de laatste optie zijn aan de bovenzijde stroken zichtbaar, die zich telkens afwisselen van 
600 mm en 300 mm breedte. De onderlaag is omgekeerd, zodat telkens een plaat van 600 mm 
aan een plaat van 300 mm breedte versprongen bevestigd wordt. 

Voordelen: I 
• Na het verwijderen van één plaat is er IZ,-----t/ 

altijd een opening van 300x550 (bij /r=7==r"i 
een overlap van 50 mm). . . ~ ....... -===iiiiiiiiii=='=====à 

• Maar twee verschillen plaatafmetingen ~~~~~~=-~ 
nodig. 

Nadelen: 

• Geen gelijke afmetingen aan de bovenzijde. 
• De platen moeten na het plaatsen eruit gedraaid worden, omdat ze gedeeltelijk door 

een andere overlapt worden. 
• De topvloerdelen lopen niet evenwijdig met de constructieve elementen, omdat 300 

mm en 600 mm telkens om beurten worden geplaatst loop de plaatindeling niet de 
hele tijd gelijk met de ondergelegen constructieve elementen van 600 mm breed. 

Bovenaanzicht 
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Keuze. 
Hierboven zijn drie topvloer (of plafond) indelingen met elkaar vergeleken. Maar zoals aan de 
voor- en nadelen te zien is, is optie 1 veruit de beste keuze. Hierin worden twee 
plaatafmetingen gecombineerd, de indeling loopt evenwijdig met de constructieve verdeling en 
het bovenaanzicht is acceptabel, omdat alleen dezelfde plaatafmetingen in het zicht liggen. 
Verder heeft deze ook een redelijk grote werkruimte, als er maar één plaat wordt verwijderd. 
Ten slotte kan er geconcludeerd worden, dat deze optie ook in een halfsteens verband te 
plaatsen is, dan zal elke rij elementen telkens een half element verspringen (zie bovenaanzicht 
optie 2). 

Acceptabel uiterlijk. 

Het vloersysteem zal alleen toegepast worden, als de gebruikers het uiterlijk van de topvloer 
en de plafondzijde acceptabel vinden. Het bovenaanzicht zal dan bestaan uit een vierkant 
tegelraster, waar andere vloerafwerkingen op aan gebracht kunnen worden. Bij het plafond kan 
het zelfde raster in het zicht blijven. Een aandachtspunt is wel, dat de naden van deze extra 
afwerkingen wel overeen moeten komen met de naden van de plafond- en de topvloerdelen. 
Dit om de flexibiliteit van het vloersysteem te behouden. 

Voldoende overlap. 

Om te voorkomen, dat in de topvloer en het plafond brand- en/of geluidslekken kunnen 
ontstaan, zullen de gekozen systemen een overlap moeten hebben. Deze overlap zal variëren 
van 50mm (in de lengte) tot 150mm (in de breedte), hierdoor zullen de zwakke plekken, waar 
brand-en/of geluidslekken kunnen ontstaan, geminimaliseerd worden. 

Toepasbaar op de vloerelementen. 

Door de grillige vorm van de Floor-tje vloerelementen is niet iedere topvloer- of plafondelement 
toepasbaar. De platen moeten voldoende en op de juiste plaats worden ondersteund. Er zal 
moeten worden uitgezocht welke vormen, afmetingen en plaatsingen ten opzichte van de 
constructieve elementen mogelijk en gewenst zijn. Dit zal hierna uitgebreid aan de orde 
komen. 
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Plaatsing van wanden op of tussen de topvloerelementen en de topvloerindeling. 

De ruimten moeten ook ingedeeld kunnen 
worden met lichte scheidingswanden. Daarom is 
er gekeken hoe deze wanden op de vloer 
geplaatst kunnen worden. Daarbij moest eerst 
een keuze gemaakt worden, tussen het plaatsen 
van de wanden op de topvloer of op de 
constructieve elementen. 
Het plaatsen op de constructieve elementen, 
heeft als voordeel dat alle topvloerelementen te 
verwijderen zijn, als de installaties bereikt 
moeten worden. Hierdoor zullen er wel eisen 
gesteld moeten worden aan de plaatsing van de 
wanden, omdat er in beide richtingen ruimten 
tussen de nokken zijn, waar een wand van 
1 OOmm breed geen steunpunt heeft (zie rode 
arcering, de zwarte vlakken zijn de steunpunten). 
Ook zal de onderrand van een wand verstevigd 
moeten worden, omdat deze soms overspanningen van 450mm moet kunnen halen. 

Omdat het mogelijk moet zijn om de wanden 
over de gehele vloer te plaatsen, is er 11""' T 
gekozen om ze op de topvloer te plaatsen. ..ollllllll 

De topvloer zal dicht gelegd worden met ""'1111111 

platen van 600x600mm. Om het verwijderen 1111... 

van platen, zo dicht mogelijk bij de wanden, 
mogelijk te maken, zullen ter plaatse van 
deze wanden ook platen van 600x300mm 11""' 

toegepast worden. Om er voor te zorgen dat ..o11111111 

deze platen niet gaan kantelen zijn er twee ""'1111111 

rasters ontworpen, waarbij alle platen op de 1111... 

hoeken een steunpunt hebben (zie 
doorgetrokken vierkant en gestippeld 
vierkant met arceringen). Als het gestippelde 11""' T T 
raster gebruikt wordt, is het mogelijk om, ~ ~ ~ ~ 
zoals in het aanzicht te zien is, de 
600x300mm platen met hun lengte, verticaal 1111... A A 
te plaatsen. Bij het raster van doorgetrokken 
vierkanten, kunnen deze platen met hun lengte, horizontaal geplaatst worden. 
afhankelijk van de ruimte-indeling welk raster het beste toegepast kan worden. 

139 

Het is 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Hieronder is een voorbeeld van beide rasters weergegeven, waarbij de hele platen van 
600x600 zijn aangegeven. De rood gearceerde vlakken geven aan welke halve platen niet 
meer verwijderd kunnen worden, als de wanden zijn geplaatst. 

Het is duidelijk te zien, dat bij raster 1, in één van de kleine ruimten geen enkele plaat te 
verwijderen is. Als dit de toiletruimte zou zijn, dan kan er na het plaatsen van de wanden, geen 
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veranderingen meer plaats vinden in hetleidingverloop van bijvoorbeeld de riolering. Daardoor 
is er bij deze situatie voor raster 2 gekozen worden, wat ook zijn nadelen heeft, zoals onder in 
het plaatje te zien is. Hier is het niet mogelijk om twee platen van 600x600mm naast elkaar te 
verwijderen. Er zouden natuurlijk kleine wijzigingen in de ruimte indelingen gemaakt kunnen 
worden, door het verplaatsen van wanden, maar dit moet alleen gebeuren als geen van beide 
rasters goed toepasbaar is. 
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Conclusie. 

In dit hoofdstuk zijn verschillende keuzes gemaakt met betrekking tot het plafond en de 
topvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de brand- en de geluidseigenschappen van deze afwerklagen 
bepaald. De brandwerendheid van een vloer is hoofdzakelijk afhankelijk van het plafond. Er is 
vanuit gegaan dat het Floor-tje vloersysteem op het gebied van brandwerendheid overeenkomt 
met een standaard houten vloer. Er zal dus gezocht moeten worden naar plafondsystemen, die 
in combinatie met een houten vloer voor een brandwerendheid van minimaal 60 minuten 
zorgen. Elk plafondsysteem dat hieraan voldoet mag toegepast worden. Verder is uit proeven 
gebleken, dat een element, wat ongeveer te vergelijken is met het ontworpen element, een 
karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van -14 dB bezit. Aangezien het beproefde 
element niet helemaal overeenkomt met het ontworpen element, is niet met zekerheid te 
zeggen, dat het ontworpen element ook een karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van -
14 dB bezit. Daarom zullen de topvloer en het plafond samen voor een verbetering van meer 
dan 14 dB van deze isolatie-index moeten zorgen. Het topvloersysteem, wat in bijlage 27 staat 
weergegeven, kan al voor een verbetering, van de karakteristieke isolatie-index voor 
luchtgeluid, van 10 dB zorgen. Door ook het plafond met een dergelijke opbouw toe te passen 
kan er aan de Bouwbesluitseis voor de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van 0 dB 
voldaan worden. Over de eigenschappen van het plafond en de topvloer, ten op zichte van het 
contact- en het installatiegeluid, zijn nog geen conclusies te trekken, omdat deze 
eigenschappen van de constructieve elementen nog niet bekend zijn. 
Verder is het belangrijk dat de topvloer- en plafonddelen eenvoudig te bevestigen en te 
verwijderen zijn. Daarom is de topvloer voorzien van een metalen strip, zodat deze topvloer 
eenvoudig te verwijderen is met een magneet. Het zichtbare deel van het plafond (600 x 600 
mm) wordt opgehangen aan een druk/kliksysteem. Het deel (300 x 600 mm) dat uit het zicht 
gemonteerd wordt, zal worden vastgeschroefd. 
Zo wel aan de boven als aan de onderzijde zal een raster van 600 x 600 mm in het zicht 
blijven. Door uit het zicht, elementen van 300 x 600 mm toe te passen, wordt een overlap van 
150 mm gecreëerd. In de lengte richting (600 mm) zullen de elementen met 50 mm 
verspringen. Dit zorgt voor een acceptabel uiterlijk en voldoende overlap. 
Verder kan deze topvloer-indeling eenvoudig op de bovenzijde van de constructieve elementen 
worden aangebracht. Hiervoor zijn twee rasters ontworpen, waarop de topvloerdelen te 
plaatsen zijn. Deze kunnen gebruikt worden in combinatie met de hiervoor beschreven 
plaatindeling. In deze plaatindeling zijn nog geen halve platen toe te passen. De voordelen die 
bij het gebruik van halve platen ontstaan zijn daarom nog niet met de plaatindeling mogelijk. Dit 
kan nog verder geoptimaliseerd worden tijdens een vervolgstudie. Ook zullen de 
bevestigingsmetheden nog nader bestudeerd en uitgewerkt moeten worden. 
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8.2 Vloeropties en detaillering 

In de praktijk zullen tijdens de uitvoering van het Floor-tje vloersysteem diverse ruimtevormen 
en afmetingen gemaakt moeten worden, om de meest voorkomende vloeren te kunnen maken. 
Daarom zijn de meest voorkomende afwijkingen, in een normaal vloerplan, in één plattegrond 
gezet en zijn voor de knelpunten zoveel mogelijk oplossingen gegenereerd. Deze zijn 
vervolgens geanalyseerd en er zijn keuzes in gemaakt. 

In de onderstaande plattegrond zijn de onderzochte knelpunten aangegeven. 

Knelpunt 2 & 3 

Knelpunt 7 
Schuine wand 

Vloer langs vide of trapgat 
(eventueel met onregelmatige vorm) 

Knelpunt 1 
Vloer aansluitend op een vide. 

Knelpunt 6 
Overgang verschillende 
overspanningrichtingen 

Knelpunt 5 
Beëindiging vloerveld 

Knelpunt 4 
Vloerdeel tussen 2 sparingen 

Naast de knelpunten in deze plattegrond zijn ook de mogelijkheden voor het maken van kleine 
en grote doorvoeren en de mogelijke schijfwerking van het vloersysteem Floor-tje 
weergegeven. 
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In bijlage 29 zijn voor alle knelpunten de verschillende opties bekeken en zijn er keuzes 
gemaakt. 

De belangrijkste uitgangspunten bij het maken van deze keuzes waren: 
• leder vloerafmeting moet mogelijk zijn (met een nauwkeurigheid van 100 millimeter 

in de breedte richting van de vloer en een maximale overspanning van zes meter). 
• Alleen elementen met kleine afmetingen toepassen. 
• Zo min mogelijk verschillende passtroken. 
• Minimale productiekosten. 
• Leidingen moeten door kunnen lopen. 
• Minimaal aantal elementenrijen. 
• Geen tijdelijke ondersteuning toepassen. 
• De belasting moet zoveel mogelijk verdeeld worden op de oplegconstructies 

Bij de knelpunten 1 Vm 6 is telkens een afweging gemaakt tussen vier standaardoplossingen. 
Er kan gebruik worden gemaakt van: 

• In breedte aanpasbare stroken. 
• Passtroken met standaard breedten. 
• Versterkte stroken. 
• Raveelijzers. 

Er zal nu eerst een afweging worden gemaakt tussen deze vier opties, hierdoor zullen de 
keuzes voor elk knelpunt ook eenvoudiger en duidelijker worden. De vier opties zullen 
hieronder beschreven worden met hun voor- en nadelen, waarna er een keuze gemaakt kan 
worden. 

In breedte aanpasbare stroken. 
Deze elementenrijen zijn in breedte aanpasbaar van ongeveer 600 tot 300 mm breed. Hierdoor 
is elke vloerafmeting mogelijk. Deze stroken bestaan uit elementen met een lengte van 
600mm, die net zoals de standaardstroken opgespannen zullen worden. De breedte zal tijdens 
de voorbereidingen bekend moeten zijn, zodat deze elementen apart geproduceerd kunnen 
worden. Dit zal extra kosten met zich mee brengen, omdat de productie telkens onderbroken 
moet worden voor het aanpassen van de breedte. 

Passtroken met standaard breedte. 
Om vloervelden met verschillende afmetingen te kunnen samenstellen, kunnen passtroken met 
standaard breedten worden toegepast. Deze passtroken bestaan uit elementen met een lengte 
van 600rnm die net zoals de standaardstroken opgespannen zullen worden. Er zullen twee 
typen passtroken geproduceerd moeten worden. De ene met een breedte van 300 mm en de 
ander met een breedte van 400 mm. Door deze te combineren zijn alle vloerafmetingen met 
een nauwkeurigheid van 100mm samen te stellen. Als deze passtroken ook voor raveling 
toegepast gaan worden, zullen ze een grotere sterkte moeten hebben, omdat er dan stroken in 
de andere richting hun krachten op de raveling afdragen. 
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Versterkte strook. 
Deze stroken hebben een standaard breedte van 100 a 200mm en zullen toegepast worden ter 
plaatsen van ravelingen. Ze bestaan uit elementen met een lengte van 600 mm die, net zoals 
de standaardstroken, opgespannen worden tot één geheel. De elementen zullen een hogere 
constructieve sterkte moeten hebben ten opzichte van de standaardstroken, omdat stroken in 
de andere richting hun belastingen aan deze stroken afdragen. Om vloervelden met 
verschillende afmetingen te kunnen maken, zullen deze versterkte stroken gecombineerd 
moeten worden met passtroken. Hierbij is de keuze tussen passtroken met een standaard en 
met een aanpasbare breedte. Van deze keuze is ook de nauwkeurigheid van vloerafmetingen 
afhankelijk. 

Ra vee/ijzer. 
Ter plaatse van ravelingen kunnen natuurlijk ook gewoon raveelijzers toegepast worden, dit 
zijn standaard warmgewalste profielen. Voorbeelden hiervan zijn hoed-, IPE-, of HE-liggers. 
Deze liggers zullen gebruikt worden om in ravelingen de belastingen van vloerstroken in de 
andere richting af te dragen aan andere vloerstroken of oplegpunten. Hierdoor zullen er 
puntbelastingen op deze oplegpunten ontstaan. Deze raveelijzers zullen een grote lengte 
hebben, waardoor het gewicht dramatisch zal toenemen. De liggers zullen daardoor niet meer 
draagbaar zijn en dit is in strijd met het concept van dit vloersysteem. 
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Keuze. 

Bij deze keuze is gekeken naar alle knelpunten en de voorgaande uitgangspunten. De in 
breedte aanpasbare stroken zorgen voor extra hoge productiekosten, omdat er een 
aanpasbare mal gebruikt moet worden. Verder heeft dit ook gevolgen voor de voorbereidingen, 
want het vloerenplan zal dan niet samengesteld kunnen worden uit standaardelementen, die al 
in voorraad zijn . Door deze nadelen is er niet voor deze optie gekozen. 
De versterkte strook heeft als nadeel dat deze nog gecombineerd moet worden met in breedte 
aanpasbare stroken of passtroken met een standaard breedte. Door dat het aantal 
paselementen minimaal moet blijven, is het beter om de versterkte strook in één van de andere 
opties te integreren. Hierdoor wordt voor deze optie niet gekozen. 
Verder past het raveelijzer, door zijn grote lengte en zwaar gewicht, niet in het totale concept 
van dit vloersysteem. Maar zo als in bijlage 29 duidelijk te zien is, kunnen sommige knelpunten 
niet opgelost worden zonder een raveelijzer. Daarom zullen deze raveelijzers alleen toegepast 
worden, als er geen andere oplossing mogelijk is. 
Bij vrijwel elk knelpunt is gekozen voor het toepassen van passtroken met standaard breedten. 
Hierdoor zullen er maar twee type elementen extra geproduceerd moeten worden om bijna alle 
knelpunten op te lossen. Dit zullen elementen met een standaard breedte van 300mm en 
400mm worden, waardoor vloerafmetingen op 100mm nauwkeurig gemaakt kunnen worden. 
Het nadeel is dat deze passtroken een hogere sterkte zullen moeten hebben, als ze als 
raveling toegepast gaan worden. Omdat dit in vrijwel elk vloerveld voor zal gaan komen, zal 
deze sterkte in al deze paselementen standaard aanwezig zijn. Welke gevolgen dit voor de 
vorm en afmetingen van de aluminium liggers heeft, zal in een vervolgstudie bepaald moeten 
worden . 

Paselement 300 millimeter paselement 400 millimeter 
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Met de keuze voor de paselementen met standaard breedte van 300 mm en 400 mm, zijn ook 
meteen de optiekeuzes voor knelpunten 1 tlm 6 gemaakt. In de bijlage zijn de optiekeuzes 
beschreven en verduidelijkt met tekeningen. 

Knelpunt 7 is nog niet opgelost na het doen van de voorgaande keuze. Om dit knelpunt op te 
lossen moet er gekeken worden hoe er aangesloten kan worden op schuine wanden. In de 
onderstaande tekeningen zijn de eindelementen weergegeven. Er is te zien, dat aan de 
vijzelzijde maximaal een hoek van 60 graden verwijderd kan worden. Aan de andere kant, ter 
plaatse van de schotelveerconstructie, is het eindelement onder 45 graden af te schuinen. 
Hierdoor blijkt dat elke aansluiting op een schuine wand mogelijk is, als de positionering van de 
vijzel goed gekozen wordt. Verder zal voor wanden met een grotere schuinte, dan 45 graden, 
de overspanningsrichting veranderd worden, zodat bij vloerdelen een dergelijke 
wandaansluiting ook mogelijk wordt. 
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Verder is het belangrijk om aan te geven, 
dat bij het toepassen van de maximale 
schuinte, de lengte van de elementstroken 
niet meer variabel is. Dit betekent dat niet 
elke overspanning meer gemaakt kan 
worden. Om dit probleem op te vangen 
zullen er ook elementen ontworpen 
moeten worden, waarbij de lengte 
aanpasbaar is. Hierlangs is te zien, dat 
deze in lengte aanpasbare elementen 
nodig zijn en waar ze dan toegepast zullen 
gaan worden. 

Ter plaatsen van de vijzels 

Ter plaatsen van de veerconstructie 

eindelementen onde_r ~~ 
max. hoek afgeschumd ~ 

paselementen 

Dus ook voor dit laatste knelpunt is een oplossing gevonden en dit betekent dat het 
vloerenplan, welke in de inleiding is beschreven, te maken is. 
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Doorvoeropties 

Nu bekend is welke vloerelementen er toegepast 
gaan worden, kan beschreven worden in 
hoeverre het mogelijk is om leidingdoorvoeren te 
maken._Er zijn verschillende opties om deze 1 

sparingen te maken. In elk element is het 
mogelijk om in het midden een sparing van 
250x250mm of een sparing met een diameter 
van 250 te maken. Ook kunnen er delen van pas-
of standaard elementen weggelaten worden 
waardoor de sparingen groter kunnen worden. 
Daarvoor moeten nog wel raveelijzers ontworpen 
worden en zal onder deze vloerdelen een tijdelijk 
ondersteuning nodig zijn. Voor grotere sparingen 1 

kan er gekeken worden naar de hierboven 
gegeven opties voor trapgaten en vides. 

Mogelijkheden om schijfwerking te creëren. 

Veel bestaande vloeren hebben schijfwerking, ze werken dus mee aan de stabiliteit van een 
gebouw. Als deze vloeren verwijderd worden gaat de schijfwerking ook weg, deze zal in de 
nieuwe vloer dus weer aangebracht moeten worden, om het gebouw stabiel te houden. 
Daarom zijn hieronder verschillende opties met elkaar vergeleken. 

Optie 1. 

Het plaatsen van strips (schoren) op de bovenzijde, tussen de 
nokken. 

Voordelen: 

• Alle leidingen kunnen gewoon geplaatst worden. 
• De schoren kunnen eenvoudig vast gemaakt worden aan 

de profielen. 
Nadelen: 

• De dikte van de schoren kan niet meer gebruikt worden door de leidingen. 
• De schoren moeten op elke strook van elementen bevestigd worden. 

148 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Optie 2. 
Het plaatsen van strips (schoren) aan de onderzijde tussen de 
constructieve elementen en het plafond. 

Voordelen: 

• Deze kunnen van hoek naar hoek lopen er zijn geen 
obstakels. 

• De schoren kunnen eenvoudig vast gemaakt worden aan 
de profielen. 

Nadelen: 

• Er kunnen problemen ontstaan met de bevestiging van het plafond en het plaatsen van 
de installatieleidingen aan de onderzijde. 

• De schoren moeten op elke rij bevestigd worden. 

Optie 3. 
Het koppelen van de profielen aan elkaar d.m.v. schroeven in de 
aluminiumlig gers. 

Voordelen: 

• Er zijn geen extra strips of staven nodig. 
• Alle elementen kunnen aan elkaar bevestigd worden. 

Nadelen: 

I 

I 

• Er zijn veel bevestigingsmiddelen nodig, omdat elke rij op meerdere plaatsen 
bevestigd moet worden. 

• Er moet nog bewezen worden of deze methode werkt. 

Optie 4. 
Het opspannen van staven tegen de overspanningsrichting van 
de vloerstroken in. 

Voordeel: 

• Weinig bevestigingspunten nodig. 
Nadelen: 

• Er moet ruimte gemaakt worden om de vijzels te plaatsen. 
• De kabelspanning mag niet te hoog worden, anders komt de vloer hol of bol te staan, 

afhankelijk van de kabel situering. 
• Er moet nog bewezen worden of deze methode werkt. 
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Keuze. 

Als er naar de laatste twee opties wordt gekeken, kan er geconcludeerd worden, dat het nog 
niet duidelijk is, of deze opties wel werken en dus voor stabiliteit zorgen. Verder is optie 4, het 
gebruik van spankabels, te ingrijpend om in de ontworpen vloerdelen te integreren. Daarom 
zijn voor deze twee opties niet gekozen. De overige twee opties bestaan uit het toepassen van 
strips, aan de boven of de onderzijde van de constructieve vloerelementen. Dit zijn bewezen 
schoorconstructies, die ook in de stalen skeletbouw worden toegepast. Bij beide opties zal het 
plaatsen en verwijderen van installatieleidingen problemen met zich mee brengen. Het is dus 
afhankelijk van de situatie, welke optie het best gekozen kan worden. 

Conclusie. 

Uit het voorgaande is te concluderen dat bijna alle vloerenplan knelpunten op te lossen zijn 
door de introductie van paselementen met een standaardbreedte van 300 en 400 mm. Deze 
elementen zullen wel hogere constructieve eigenschappen moeten bezitten, omdat deze ook 
als raveelijzers toegepast worden. Tevens zijn schuine wanden ook mogelijk, door het 
afschuinen van de eindelernenten. Als deze eindelementen heel schuin gemaakt worden, 
kunnen ze niet meer voor een variabele lengte van de elementenstroken zorgen, waardoor er 
in lengte aanpasbare elementen geïntroduceerd moeten worden. 
Verder is er een grote verscheidenheid aan doorvoeropties, hierdoor zullen er geen problemen 
met het doorvoeren van installatieleidingen ontstaan. Er kan eventueel nog wel gezocht 
worden naar opties waar geen raveelijzers voor nodig zijn. 
Ten slotte kan de vloer gestabiliseerd worden door het aanbrengen van strips op de bovenzijde 
of de onderzijde van de vloer. Door deze strips met elke vloerstrook te verbinden is een 
stabiele schijf te verkrijgen. Op dit gebied kunnen in een vervolgstudie nog berekeningen 
worden gemaakt om aan te tonen dat dit mogelijk is. Ook kan de optie met alleen schroeven 
dan nog eens bekeken worden. 
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8.3 Detaillering van het vloersysteem. 

Het is belangrijk dat het gehele vloersysteem op alle mogelijke knooppunten gedetailleerd 
wordt. Hiervoor zijn zes doorsneden van het vloersysteem getekend. Uit deze doorsneden zijn 
twaalf details gedestilleerd. Door het uitwerken van deze details zij alle 
standaardaansluitingen bekend. In de onderstaande plattegrond zijn alle details en doorsneden 
weergegeven. De details staan in 
bijlage 30. 
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Dit vloerenplan is zes bij tien meter, met daarin een eenvoudig trapgat langs een wa d. De 
elementenindeling is ontworpen in het voorgaande hoofdstuk. 

Opmerkingen met betrekking tot de details: 

• Onder de topvloerdelen, bestaande uit twee lagen gipsplaat (2x d= 10mm) en één laag 
glaswol (d= 10mm), zijn underlaymentplaten (d= 16mm) aangebracht. Deze platen 
zorgen ervoor, dat de belastingen op de topvloer, afgedragen worden aan de nokken 
van de vloerelementen. Hierdoor wordt de glaswol gelijkmatig belast, zodat de topvloer 
als een zwevende vloer blijft werken. 

• Ter plaatse van de eindelementen, is het plafond, bestaande uit twee lagen gipsplaat 
(2x d= 12,5mm) en één laag glaswol (d= 10mm), opgehangen aan omegaprofielen. 
Deze profielen worden aan de sandwichelementen bevestigd en kunnen zo 
gepositioneerd worden, dat ze niet in de weg zitten voor de ventilatiekokers. 

• Aan de boven- en onderzijden van de aluminium liggers, zal een laag glaswol 
aangebracht worden, die voor extra bescherming tijdens brand zorgt. 

• Tussen de aluminium liggers zullen ook twee lagen glaswol aangebracht worden om 
geluidslakken in de vloer te voorkomen. I 

• De aluminium wandprofielen en de hoekstalen worden met boorankers aan de 
draagmuren bevestigd. 

• De sparingen ten behoeve van de vijzels aan de bovenzijde, zullen gevuld wor n met 
glaswol en een laag gipsplaat, zodat daar geen brand-, of geluidslak ontstaat. 
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9 Eisen en wensen van uit de markt. 

9. 1 Financiële haalbaarheid 

De financiële haalbaarheid van een product is een belangrijk onderdeel va een 
productontwikkelingsproces. Om hier inzicht in te verkrijgen zijn er een aantal verscHillende 
financiële berekening van het vloersysteem Floor-tje gemaakt. 

Deze kostenberekening bestaat uit de volgende onderdelen: 
Algemene uitgangspunten. 
Marktaandeel m.b.t. Wonen Boven Winkels. 
Kostenberekening van het constructieve element. 
Montagetijd bepaling. 
Investeringen en return of investment. 
Kostenvoordeel door unique selling points. 
Kostenvergelijking t.o.v. de concurrenten. 

Algemene uitgangspunten. 
Er is alleen een kostenschatting gemaakt voor de markt Wonen Boven Winkels. Dit is een deel 
van de totale markt, waar het vloersysteem speciaal voor ontworpen is. Een belangrijke 
aantekening bij deze berekening is dan ook dat de markt, die dit vloersysteem zal bestrijken, 
groter is en hiermee dus ook de verkoopaantallen. 

Volgens een onderzoek van VROM (wonen boven winkels, zie bijlage 1) zullen er tussen 
30.000 tot 40.000 verdiepingen gebruikt worden voor Wonen Boven Winkels in Nederland, die 
in de komende 10 jaar verbouwd zullen worden. Ook zijn er diverse geluiden uit en rondom de 
stichting Wonen Boven Winkels Nederland dat dit getal vele malen hoger is. Maar omdat de 
gegevens van VROM onafhankelijker zijn, is hiervan uitgegaan. 
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Marktaandeel m.b.t. Wonen boven Winkels 

Voor de berekening is uitgegaan van 1 00 m2 vloeroppervlak per verdieping. Het aantal 
verdiepingen is, zoals in het VROM onderzoek staat (zie bijlage 1 ), verdeeld over 10 jaar. 
Omdat het idee van Wonen Boven Winkels zich als een soort positieve olievlek over Nederland 
zal verspreiden is er vanuit gegaan, dat het aantal verdiepingen ieder jaar zal toenemen met 
550 stuks. Op die manier zal het aantal woningen na 10 jaar net iets boven de 30.000 stuks 
uitkomen, dit is de minimale schatting van VROM. 

Er is vanuit gegaan dat bij 10 %, van de verdiepingen waar Wonen Boven Winkels wordt 
toegepast, de verdiepingsvloer vervangen moet worden. Dit is een schatting, die gebaseerd is 
op enkele interviews die tijdens de voorgaande projecten uitgevoerd zijn. 
Omdat het Floor-tje vloersysteem een nieuw concept is, zal het verkoopaantal in het begin laag 
zijn. Maar dit aantal zal verder toenemen door goede reclame en doordat de vloer op den duur 
een bewezen principe is. Er is van uitgegaan dat in het begin 2,5% van de vloeren, vervangen 
worden, door dit vloerensysteem en dat dit aantal met 2,5% per jaar toeneemt. In de komende 
10 jaar zal dit dan uitgroeien tot 25%. 

H' d . d' . 1eron er IS 1t m een b k . ere en1ng weergegeven. 
Jaar Aant. Verd. 10%vloer %FI. Aant. Fl. x 100m2 Aant. Elem. 

1 550 55 2,5 1,375 137,5 382 
2 1100 110 5 5,5 550 1528 
3 1650 165 7,5 12,375 1237,5 3438 
4 2200 220 10 22 2200 6111 
5 2750 275 12,5 34,375 3437,5 9549 
6 3300 330 15 49,5 4950 13750 
7 3850 385 17,5 67,375 6737,5 18715 
8 4400 440 20 88 8800 24444 
9 4950 495 22,5 111,375 11137,5 30938 

10 5500 550 25 137,5 13750 38194 

!Tot. 30250 529,375 52937,5 147049 

Markt aandeel Floor-tje in de wonen boven winkels markt 
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Uit de voorgaande tabel en grafiek is duidelijk de groei van het aantal vierkante meter van dit 
vloersysteem zichtbaar ten opzichte van de groei van het totale aantal te vervangen vloeren bij 
Wonen Boven Winkelverdiepingen. 
Kostenberekening van het constructieve element. 
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De constructieve elementen bestaan uit een aantal verschillende onderdelen (zie hoofdstuk 
7.1) 
Van deze verschillende onderdelen zijn de kosten berekend per vierkante meter, zodat de 
kosten van de afzonderlijke onderdelen samengesteld kunnen worden tot een vierkante 
meterprijs van de totale constructieve vloer. 

Aluminium liggers. 
Voor de kostenberekening van aluminium liggers zijn tekeningen gestuurd naar diverse 
aluminiumproducenten. Hiervan zijn een vijftal offertes ontvangen, die in onderstaande tabel 
zijn vergeleken. 

Aluminium profielen 
Lever. Matrijs €/kg mal. kg mat./m1 € mat./m1 Aantal m1 Tot. € €/m2 

1 € 4.000,00 € 4,25 3,11 € 13,20 352917 € 4.661.180,96 € 44,03 
2 € 2.000,00 € 3,90 3,11 € 12,11 352917 € 4.275.648,41 € 40,38 
3 € 3.900,00 € 3,91 3,11 € 12,15 352917 € 4.291.841 ,55 € 40,54 
4 € 3.500,00 € 3,61 3,11 € 11,20 352917 € 3.956.170,40 € 37,37 
5 € 2.000,00 € 5,75 3,11 € 17,85 352917 € 6.302.891 ,89 € 59,53 

In deze prijzen zijn vervoers- en productiekosten al opgenomen. Met de bovenstaande tabel 
kan ook bepaald worden, dat de materiaalkosten (zonder matrijskosten) per element op 14,58 
Euro uitkomen (hiermee zallater verder gerekend worden). 

Conclusie tabel. 
Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de prijzen op een uitschieter na, redelijk dicht bij 
elkaar liggen. De prijzen per vierkante meter liggen dicht op elkaar. Er is gekozen voor de prijs 
van 
€ 40,54 per vierkante meter. Dit is niet de goedkoopste prijs maar de berekening kan niet 
gebaseerd worden op een uitschieter. Deze prijs zal misschien lager kunnen worden door te 
onderhandelen en/of door grote hoeveelheden profielen af te nemen. 
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De vulling 
Voor de kosten van de vulling is geprobeerd de prijs van PUR en PIR per kubieke meter te 
achterhalen. Er hebben slechts twee leveranciers gereageerd met uiteenlopende kosten. 

Lever. PUR €/m3 aantal m3 € I element €/ m2 PIR €/m3 aantal m3 €/ element €/ m2 
1 € 350,00 0,06 € 21 ,00 € 58,33 € 375,00 0,06 € 22,50 € 62,50 
2 € 175,00 0,06 € 10,50 € 29,17 € 195,00 0,06 € 11,70 € 32,50 

Conclusie tabel 
De verkregen kubieke meter prijzen zijn hoger dan de schattingen. Hieruit kan de conclusie 
getrokken worden, dat een PUR-vulling €1 0,50 per element zal gaan kosten en een PIR-vulling 
€11 , 70 per element. 

Houtvezelelementen 
Voor de kosten van de houtvezelelementen wordt een vergelijking met geperste 
houtvezelpallets gemaakt. Deze pallets komen qua vorm, materiaal en productiemethode 
overeen met de houtvezelelementen voor dit vloersysteem. Het grootste verschil met de pallets 
is de dikte. De pallets hebben een dikte van 12 mm, terwijl de ontworpen elementen slechts 6 
mm dik zijn. 
De kosten van een pallet met dezelfde afmetingen als een element (boven en onderzijde bij 
elkaar) komen uit op € 4,- per stuk (bij afname van meer dan 50 stuks). Hierbij dient natuurlijk 
rekening gehouden te worden met het verschil in dikte en in de productieaantallen. Van de 
pallets worden namelijk veel grotere aantallen geproduceerd, dan van de houtvezelelementen 
voor dit vloersysteem. 
De kosten voor de mal zijn geschat door een productiebedrijf van deze pallets (dat zelf ook 
mallen inkoopt) op € 40.000,- tot € 60.000,- per mal. Daarom zal het gemiddelde van € 50.000,
per mal, in de berekening aangehouden worden. 

Houtvezelpers vormen 
Mal (per stuk) I€ I m3 lm3 lAan!. Elem. I€ I elem. lAan!. Elem. I Tot. € I€ / m2 
€ 5o.ooo,oo 1 € 25o,oo 1 0,0081 21 € 4,oo 1 3529171 € 1.511.668,00 1 € 11 ,90 

In de kosten van de bovenstaande tabel zijn de productie kosten geheel opgenomen. Met de 
bovenstaande tabel kan ook bepaald worden dat de materiaalkosten (zonder malkosten) per 
element op 4,- Euro uitkomen (hiermee zallater verder gerekend worden). 

Conclusie tabel. 
In de bovenstaande prijzen bestaat nog een onderhandelingsruimte om de kosten omlaag te 
krijgen. De kosten per element gaan uit van een pallet met een dikte die 2 maal zo groot is dan 
wat voor de ontworpen elementen nodig is. Dit zal ook een kostenbesparing opleveren. 
Dunnere pallets hebben minder hars en houtsnippers nodig en zijn daardoor goedkoper te 
produceren. Tevens is de prijs die aangehouden is voor de pallets, de verkoopprijs bij afname 
van meer dan 50 stuks. Deze prijs zou lager kunnen worden als de afname aantallen 
toenemen, echter de productieaantallen van de pallets blijven vele malen groter, dan die van 
de geperste vormen voor het vloersysteem. 
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Materiaalkosten van het totale constructieve element. 

Eerst zal gekeken worden hoe de extra kosten van eind- en paselementen in de totale 
vierkante meter prijs opgenomen kan worden. 

Bepaling extra kosten voor overige elementen geen standaard zijnde. 

Langs de rand van het vloersysteem en ter plaatse van trapgaten zullen speciale elementen 
gebruikt worden. Het gaat hierbij om eindelementen en paselementen van 300 en 400 mm 
breed. Deze speciale elementen worden toegepast op ongeveer 40 % van het totaaloppervlak 
(100 m2). Er is aangenomen dat deze elementen +1- 50 % meer kosten dan de standaard 
elementen. Door de kosten van de standaardelementen te verhogen met 20% is dit 
geïntegreerd in de vierkante meterprijs van het vloersysteem. 

In de onderstaande tabel worden de kosten van de verschillende onderdelen opgeteld tot de 
totale materiaalkosten van de constructieve elementen per vierkante meter. Hier wordt dan nog 
20% voor de eind- en paselementen bij opgeteld. 

Totale productie kosten 
Onderdeel € I element €/m2 
Aluminium profiel € 14,58 € 40,50 

PIR vulling € 12,04 € 32,50 
Houtvezelplaat € 4,00 € 10,80 

€ 30,62 € 83,80 
20% extra voor paselementen € 36,74 € 100,56 

Conclusie totale materiaalkosten. 
De constructieve vloerelementen zullen een heel stuk goedkoper moeten worden als het een 
financieel interessant product wordt. De verschillende onderdelen van dit product zullen 
nogmaals bekeken moeten worden, dit geldt vooral voor de twee onderdelen (aluminium 
liggers en PIR -vulling), die dit product zo enorm duur maken. Enkele opties voor 
kostenbesparing zal hieronder per onderdeel worden beschreven: 

Voor de aluminium liggers. 

• Materiaal besparing. 
In het lijf kan materiaal bespaard worden door gaten uit het lijf te ponsen. 
Een andere optie is losse boven en onder liggers maken, die vervolgens via aluminium 
ribben verbonden worden. Hierbij moet een afweging tussen deze materiaalbesparingen 
en de extra productiekosten worden gemaakt. Bij beide opties dient wel rekening 
gehouden te worden met de spanningen die in het aluminium en het hout zullen optreden. 
• Gebruik ander materiaal. 
Het gebruik van een ander materiaal of combinaties van materialen kan een 
kostenbesparing opleveren. Wel zullen de functies die nu in de vorm verwerkt zitten, 
behouden moeten blijven. 
• Functie combinatie. 
Een andere mogelijkheid is dat de houten boven- en onderelementen een deel van de 
functies van de aluminium ligger overnemen (eventueel in combinatie met een ander 
materiaal). De profielen kunnen dan minder sterk en goedkoper uitgevoerd worden. 

Oe PIR- of PUR-vulling. 
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• Gebruik andere materialen. 
EPS is aanzienlijk goedkoper als de materialen PUR en PIR. Het nadeel van EPS is dat 
het vloeibaar wordt bij 90 graden Celsius. Wellicht kan de EPS ergens mee ingepakt 
worden, zodat het vloeibaar worden geen nadelige gevolgen meer heeft tijdens brand. 
Andere isolerende materialen zijn ook mogelijk. 
• Materiaalbesparing. 
Misschien is het ook mogelijk om de schijfwerking tussen de boven en onderplaat op een 
andere manier te verkrijgen, waardoor niet het hele element gevuld hoeft te worden met 
schuim. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van verstevigingribben in de geperste 
houtvezelelementen, die dan op elkaar verlijmd worden. 

Oe onder en bovenplaat. 

• Gebruik ander materiaal. 
Ondanks de relatief lage kosten van de onder en bovenplaat, kan er toch gezocht worden 
naar andere geschikte, maar goedkopere, materialen. Dit materiaal zou bijvoorbeeld een 
restproduct kunnen zijn van een ander productieproces. Het nieuwe materiaal zal wel de 
benodigde eigenschappen moeten bezitten. Enkele van deze eigenschappen zijn: 

o De ontworpen vorm moet mogelijk zijn. 
o De krachten moeten opgevangen en doorgegeven kunnen worden. 
o Het materiaal moet redelijk brandbestendig zijn. 

Deze kostenbesparende mogelijkheden zullen in een vervolgstudie onderzocht kunnen 
worden. 
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Montagetijd bepaling. 
Om inzicht te krijgen in de tijd, die nodig is om het Floor-tje vloersysteem te monteren, is er aan 
de hand van kengetallen van diverse werkzaamheden, die overeen komen met de benodigde 
werkzaamheden voor dit vloersysteem, een schatting gemaakt. Andere getallen komen vanuit 
eigen ervaring bij het opspannen van de proefelementen tijdens de constructieve proeven. 

Werkzaamheden met betrekking tot de montage van het Floor-tje vloersysteem: 

De werkvolgorde bestaat uit: 
• Aanvoeren van vloerelementen uit opslag (2 uur voor totale vloer) . 
• Hulpsteigers monteren I weg (1 uur voor rolsteiger) . 
• Maatvoeren t.b.v. de plaatsing van hoekstalen en wandprofielen vanuit de 

referentielijnen (1 uur met waterpasistrument (laser). 
• Transport , bevestiging en op hoogte stellen van de hoekstalen en wandprofielen (2 

dagen voor totale vloer). 
• Transport en ophangen van constructieve elementen (15 min per strook). 
• Transport en plaatsing van spanstaal (1 0 min per strook). 
• Opspannen van constructieve elementen (15 min per strook). 
• Ravelingen maken (20% extra tijd ten opzichte van het totaal) . 
• Maken doorvoeren diversen (10 min per strook). 

Werkzaamheden aan!. str. per str. Totaal 
Aanvoeren vloerelementen uit opslag 2,00 
Hulpsteigers monteren I weg 1,00 
Maatvoeren plaats hoeks!. en wandprof. vanuit de ref.lijnen 1,00 
Transp. en bev. en op hoogte stellen van de hoeks!. en wandprof. 16,00 
Transport en ophangen van constructieve elementen 28,00 0,25 7,00 
Transport en plaatsinq van spanstaal 28,00 0,17 4,67 
Opspannen van constructieve elementen 28,00 0,25 7,00 
Maken doorvoeren diversen 28,00 0,17 4,67 
Totaal 43,33 
Voor ravelingen 20% extra 52,00 
Verdeeld over 100m2 0,52 

Floor-tje vloersysteem 

De totale benodigde tijd voor de montage van een vloer bestaat uit drie onderdelen: 
• Constructieve vloerelementen 0,52 manuren per m2. 
• Plafond 0,37 manuren per m2. 
• Topvloer 0,13 manuren per m2. 

Als er vanuit wordt gegaan dat een vloer 100m2 groot is en een montageploeg uit twee 
personen bestaat, dan kan de volgende berekening gemaakt worden: 
((0,52+0,37+0,13)*100)/2. Dit betekent een totaal aantal van: ± 6,4 werkdagen. 

De bovenstaande manuren zijn opgenomen in de vloervergelijkingstabeL Voor de overige 
vloersystemen zijn de manuren, welke gevonden zijn op www.bouwkostenonline.nl, 
weergegeven in bijlage 31. 
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Investeringskosten en return of investment. 

Investeringskosten. 
Om een inzicht te verkrijgen in de investeringskosten is bepaald, wat deze in het eerste jaar 
zullen zijn . In dit jaar worden de grootste kosten gemaakt door de aanschaf van mallen en 
matrijzen. In de onderstaande tabel is te zien, dat dit op een totaal van € 103.000,- uitkomt. 

onderdeel kosten per aantal totaal 
mal € 50.000,00 stuk 2,0 € 100.000,00 
extrusie mal € 3.000,00 stuk 1,0 € 3.000,00 

Totaal € 103.000,00 

Return of lnvestment. 
Investeerders zullen alleen geïnteresseerd zijn in het vloersysteem als ze in een relatief korte 
periode hun geld terug kunnen verdienen en daarna winst kunnen gaan maken. Om hier inzicht 
in te verkrijgen zijn de investeringskosten op een rijtje gezet, deze zijn gecombineerd met de 
hiervoor geschatte verkoopgetallen. Er is van uitgegaan dat de investeerders na 3 jaar hun 
investering terug verdiend willen hebben. Dit is een vrij korte periode die in de industriële 
productontwikkeling toegepast wordt. Het is onbekend of deze periode ook bij bouwtechnische 
producten van toepassing is. Toch zullen deze 3 jaar in de berekeningen aangehouden 
worden als terug verdientijd. 
De materiaalkosten van de vloerelementen zijn, zoals hiervoor bepaald, € 100,60 per vierkante 
meter. Als de bovenstaande investeringskosten van € 103.000,- in 3 jaar (schatting verkoop is 
dan in totaal 1925 m2) terug verdiend moet worden, dan zal dit voor een verhoging van de 
productiekosten met € 1 03.000,-/1925= € 53,51/m2 leiden. Om dus de investeringskosten terug 
te verdienen, zullen de elementen verkocht moeten worden voor € 154,07 per vierkante meter. 
In onderstaande tabel is te zien dat het verschil tussen de inkomsten en uitgaven, dus de winst 
of verlies, na drie jaar, op nul uitkomt, als de bovenstaande vierkante meterprijs wordt 
gevraagd. 

aantal m~ aantal m~ 1nverstenngs· 1nvenstenngs- 1nKoms1en 
Jaar Floortje Floor-tje cum. kosten kosten cumulatief inkomsten cumulatief winst I verlies 

1 137,5 137,5 € 113.061,00 € 113.061,00 € 20.920,25 € 20.920,25 € 92.140 ,75-
2 550 687,5 € 55.330,00 € 168.391,00 € 83.681,00 € 104.601,25 € 63.789,75-
3 1237,5 1925 € 124.492,50 € 292.883,50 € 188.282,25 € 292.883,50 € 0,00-
4 2200 4125 € 221 .320,00 € 514.203,50 € 334.724,00 € 627.607,50 € 113.404,00 
5 3437,5 7562,5 € 345.812,50 € 860.016,00 € 523.006,25 € 1.150.613,75 € 290.597,75 
6 4950 12512,5 € 497.970,00 € 1.357.986,00 € 753.129,00 € 1.903.742,75 € 545.756,75 
7 6737,5 19250 € 677.792,50 € 2.035.778,50 € 1.025.092,25 € 2.928.835,00 € 893.056,50 
8 8800 28050 € 885.280,00 € 2.921.058,50 € 1.338.896,00 € 4.267.731,00 € 1.346.672,50 
9 11137,5 39187,5 € 1.120.432,50 € 4.041.491 ,00 € 1.694.540,25 € 5.962.271,25 € 1.920.780,25 

10 13750 52937,5 € 1.383.250,00 € 5.424.741,00 € 2.092.025,00 € 8.054.296,25 € 2.629.555,25 
Tot. 52937,5 € 5.424. 7 41,00 € 8.054.296,25 
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In deze vierkante meter prijs zullen ook de overheadkosten, de BTW, de winst, de kosten voor 
reclame en onderzoek en vele ander kosten opgenomen moeten worden. De prijs van de 
elementen voor de koper zullen dus nog een stuk stijgen. Waardoor de kosten boven de € 300 
per vierkante meter kunnen stijgen. Een goed overzicht van deze kosten is niet te maken, 
omdat dit van vele punten afhankelijk is (onder andere van de verkoopaantallen en de 
bedrijfstructuu r). 
Maar de nu al bekende kosten zijn te hoog, daardoor zal er gekeken moeten worden of de 
kosten per element zoveel mogelijk beperkt en de verkoopaantallen verhoogd kunnen worden. 
Om dit mogelijk te maken, moeten er ook andere markten en mogelijkheden in het buitenland 
bij betrokken worden. Ook zullen de kostenvoordelen door de unique selling points duidelijk 
gemaakt moeten worden, om dit dure vloersysteem rendabel te maken. Deze kostenvoordelen 
zullen in de volgende paragraaf beschreven worden. 

Kostenvoordeel door unigue selling points. 

Door het vloersysteem slim te ontwerpen kunnen op diverse punten kosten en tijd bespaard 
worden. Hieronder staan enkele voorbeelden van de grootste besparingen, die ontstaan door 
de unique selling points. Het is moeilijk om aan al deze voordelen een tijds- en kostenvoordeel 
toe te kennen. Dit is om die reden dan ook niet opgenomen in de berekening. Er dient dus 
kritisch naar het element en vierkante meter prijs van het vloersysteem gekeken te worden met 
de hieronder weergegeven voordelen in het achterhoofd. 

Blijvende flexibiliteit. 
Niet alleen tijdens het gebruik, maar ook tijdens de uitvoeringsfase kunnen eenvoudig zonder 
extra voorbereidingen, aanpassingen met betrekking tot installatieleidingen en doorvoeren 
gemaakt worden. Het beslissingsmoment, voor de positionering van de leidingen is daardoor 
helemaal naar de uitvoerings- en/of de gebruiksfase verplaatst. Dit voorkomt onnodig veel 
faalkosten die vaak veroorzaakt worden, doordat vloersystemen lang van te voren besteld 
moeten worden (incl. sparingen of ingestorte leidingen). Een ander groot kostenvoordeel is te 
behalen, als tijdens het gebruik van de vloer, de leidingen verlegd moeten worden, omdat dit 
nauwelijks extra kosten met zich mee brengt. 

Eenvoudig de toovloer, het plafond en de installatie te bevestigen. 

Doordat het vloersysteem altijd voorzien dient te worden van een topvloer en plafond zullen de 
elementen hierop voorbereid zijn. Hierdoor zal de bevestiging van deze onderdelen sneller en 
eenvoudiger worden dan bij andere vloersystemen, wat een kostenvoordeel met zich mee zal 
brengen. 
Ook voor de installaties zijn voorbereidingen getroffen. Leidingen kunnen zonder extra 
voorbereiding (bijv. sloopwerkzaamheden) gelegd worden. Daarnaast kunnen de 
installatieleidingen met eenvoudige montagemiddelen aan de houten sandwichelementen 
bevestigd worden. 
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Licht gewicht. 

Door het lichte gewicht van de vloerelementen zijn er grote besparingen op onder andere 
vervoerskosten en plaatsingskosten: 

• Vervoerskosten. 
Door het lichte gewicht hoeft voor het vervoer van de vloerelementen geen dieplader of 
andere grote vrachtwagen gebruikt te worden, dit bespaard kosten. Verder is het niet 
nodig om een parkeervergunning voor deze vrachtwagens aan te vragen bij de 
gemeente, als er in het centrum van steden gelost moet worden. 

• Plaatsingskosten. 
Veel andere vloersystemen zoals de kanaalplaat-, de breedplaat-, de ribcassete- en de 
Intra+ vloer dienen met behulp van een kraan geplaatst te worden. Omdat dit bij het 
Floor-tje vloersysteem niet hoeft, is er op dit punt een grote kostenbesparing te halen. 
Een nadeel is dat dit bij de directe concurrenten van dit vloersysteem (houtenvloer en 
combinatie vloer) ook geldt. Maar bij de combinatievloer zal nog wel een betonmixer 
gehuurd moeten worden. 

• Verzwaring draagconstructie. 
Door het lichte gewicht van het vloersysteem, kan de vloer zonder extra 
draagconstructies, gebruikt worden, als vervanger van een houten vloer. Ook bij 
nieuwbouw kan het toepassen van dit systeem leiden tot kostenbesparing. Dit komt 
omdat onderliggende constructies zoals de muren, balken en de fundering lichter 
uitgevoerd kunnen worden, door de lagere belasting. 

Kortere bouwtijd 

Omdat het Floor-tje vloersysteem een droog systeem is, hoeft het niet uit te harden en kan het 
direct belast worden, dit verkort de bouwtijd. 

Demontabel 

Tijdens de 'sloopfase' van de vloer kan het gehele vloersysteem gedemonteerd worden. En er 
blijft vervolgens een waardevol restproduct over. De vloerdelen en de kabels kunnen opnieuw 
opgespannen en gebruikt worden. Alleen de op maat gemaakte eindelementen zijn misschien 
niet allemaal opnieuw te gebruiken. 
Dit wordt sneller aanvaardbaar gevonden, omdat de constructieve elementen niet in het zicht 
zitten. Bij de topvloer-en plafondelementen (die wel in het zicht zitten) is het vaak minder snel 
aanvaarbaar om oude elementen opnieuw te gebruiken. 

Conclusie 

Door de te hoge kosten van de elementen per vierkante meter zal er niet alleen gekeken 
moeten worden naar een manier om deze prijs te verlagen, maar ook hoe de 
kostenbesparende voordelen kunnen uitgebreid worden, zodat hogere investeringskosten 
aanvaardbaar worden. In de hiervoor beschreven tekst zijn al veel van deze kostenbesparende 
voordelen genoemd, maar hoeveel voordeel daarmee te behalen is, kan in een 
vervolgonderzoek bekeken worden. 

162 



Afstudeerproject: Het F/oor-lje vloersysteem 

Kostenvergelijking t.o.v. de concurrenten. 

Om van het Floor-tje vloersysteem een concurrerend product te kunnen maken, dient het 
systeem niet alleen in kwalitatief gelijkwaardig of beter te zijn dan de concurrentie, maar zal het 
vloersysteem ook financieel aantrekkelijk moeten zijn. Daarom is een kostenvergelijking 
gemaakt t.o.v. de directe en indirecte concurrentie. De directe concurrentie binnen de 
renovatiebranche bestaat uit de houten vloer en de combinatie vloer. Maar omdat het 
vloersysteem ook op andere markten toegepast kan worden is er ook een vergelijking gemaakt 
met andere vloertypes. 

Enkele uitgangspunten van de kostenvergelijking zijn: 
• Overspanning is zes meter. 
• Er is gerekend met een vloeroppervlak van 100 m2. 
• De vloer wordt gerealiseerd boven een winkel. 
• De kosten met betrekking tot het sluiten van de winkel is geschat op 1 0.000* euro per 

dag. 
• Alle vloeren dienen aan het bouwbesluit te voldoen. 
• Alle vloeren zullen voorzien zijn van een systeemplafond zodat de gewenste 

aanpassingen gemaakt kunnen worden. 

* Dit is een schatting, in werkelijkheid zullen verschillende componenten invloed hebben op de 
verloren kosten als een winkel gesloten is. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Gemis aan inkomsten. 
• Huurkosten. 
• Personeelskosten. 
• Rente verlies. 
• Verlies klanten die naar andere winkels gaan en misschien niet eens meer 

terugkomen. 
• Enz. 

Herkomst gegevens 
De informatie die gebruikt is voor het bepalen van de kosten, komt grotendeels van 
bouwkosten-online (www.bouwkosten-online.nl). Daarnaast is er ook nog specifieke informatie 
aangevraagd bij leveranciers, over de kosten van de aluminium liggers, de PUR- of PIR-vulling 
en de geperste houtvezelelementen. Een overzicht van de gebruikte kosten is samengevat in 
bijlage 32. 
In bijlage 31 is een schatting van de manuren, die gebruikt zijn in de berekeningen, terug te 
vinden. 
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Fasen. 
In de berekening is er gekeken naar vier verschillende fasen, zodat de kosten, de voor- en de 
nadelen per vloertype in elke fase eenvoudig onderzocht kunnen worden. 

Voorbereidingsfase. 
In deze eerste fase zal een keuze voor het toe te passen vloersysteem worden gemaakt. 
Daarom is de vierkante meterprijs van groot belang. De montage kosten zijn hier nog niet bij 
inbegrepen. 

Uitvoeringsfase. 
In deze fase wordt de vloer gemonteerd waarna hij in gebruik genomen kan worden. Ook 
zullen in deze fase de uitvoeringskosten (aantal manuren voor de montage) van de 
verschillende vloertypes met elkaar vergeleken worden. De totale kosten van de 
uitvoeringsfase en de aanschaf fase is voor veel opdrachtgevers doorslaggevend, in de keuze 
voor een vloersysteem. Daarnaast zal tijdens de uitvoeringsfase de winkel gesloten moeten 
worden, daarom zijn er ook inkomsten, die misgelopen worden tijdens de sluiting, in de 
berekening meegenomen. 

Gebruiksfase. 
Tijdens deze fase is de vloer in gebruik. Er zijn drie wijzigingen in de installatieleidingen 
bekeken waarbij telkens vijf strekkende meter leiding aangebracht moet worden. In deze 
wijzigingen zullen de volgende leidingen aangebracht moeten worden een rioleringsbuis, 
ventilatiekoker en een elektra of datakabeL Bij de berekeningen is voor elk vloersysteem een 
verlaagd plafond toegepast. Anders is het niet mogelijk een ventilatiekoker of rioleringsbuis te 
veranderen. Als dit verlaagde plafond niet toegepast zou worden, zal een wijziging in de 
riolering of het ventilatiesysteem, grote kosten (voor slopen en aanhelen) met zich 
meebrengen. 

Demontage- I sloopfase. 
In deze laatste fase dient de vloer verwijderd te worden. Hierbij zullen sloopkosten en 
restwaarde meegerekend worden. Voor de restwaarde is bij het Floor-tje vloersysteem 
ongeveer de helft van de kosten voor materialen (mbt de constructieve elementen) geteld en bij 
een houten vloer zijn de balken (20% materiaalkosten) her te gebruiken. De overige vloeren 
moeten in zijn geheel gesloopt worden, het puin kan wel hergebruikt worden, maar dit kost 
alleen geld en levert niets op. 
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Kostenvergelijking van directe en indirecte concurrenten to v. hel Floor-!je vloersysteem. 
Ko stenv ere el ijking 

Floor-tje Houten vloer Combi.vl. Breedpl. vl. Kanaalpl.vl. Cel. betonvl. St.pl.betonvl. 

Materialen € 100,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 55,00 
Topvloer € 30,00 € 30,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 
Plafond € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 
Montage € 20,00 € 20,00 € 10,00 € 25,00 € 4,00 € 7,00 € 8,00 
Materieel € 5,00 € 1,00 € 3,00 € 4,00 € 3,00 € 1,00 € 2,00 
Transport € 2,00 € 3,00 € 3,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Totaal vooringebruikname I m2 € 207,00 € 124,00 € 111,00 € 1::E,CO € 117, co € 123,00 € 135,00 
Totaal vloer 100m2 € 20.700,00 € 12.400,00 € 11 .100,00 € 13.900,00 € 11.700,00 € 12.XJO, CO € 13.500,00 
Winkel gesloten (€10.000,-/dag) * € 64 .000,00 € 64.000,00 € 61 .000,00 € 102.000,00 € 48.000,00 € 53.000,00 € 1a2.000,00 

Wijzigen riolering 
Manuren € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 
Materialen (5 m1) € 30,00 € 30,00 € 30,00 € XJ,CO € XJ,CO € 30,00 € 30,00 
Materieel € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 
Sleuven frez . I gaten bor. (ex I. uithak. I vul.) € - € - € - € - € - € - € -

Wijzigen ventilatiekoker:s 

Manuren € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 
Materialen (5 m1) € 35,00 € 35,00 € 30,00 € XJ,CO € X!, CO € 30,00 € 30,00 
Materieel € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 
Sleuven frez . I gaten bor. (ex I. uithak. I vul.) € - € - € - € - € - € - € -
Wijzigen elektra I data 
Manuren € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 
Materialen (5 m1) € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 
Materieel € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 
Sleuven frezen I gaten boren (ex I. vullen) € - € - € 105,00 € 115,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 
Totaal vloer 100m2-+- 3 wijzigingen € 84.958,00 € 76.658,00 € 72.458,00 € 116.268,00 € 60.058,00 € 65.658,00 € 115.858,00 
Restwaarde na sloop in% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 
Restwaarde nasloop in € € 5 000,00 € 400,00 € - € - € - € - € -
Sloop-/ demontagekosten € 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4 000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 
totaal kosten tijdens levenscycles € 81 .958,00 € 78.258,00 € 76.458,00 € 120.268,00 € 64.058,00 € 69.658,00 € 119.858,00 

1; Zie bijlage 31 voor manuren van de verschillende vloertypes Andere waarden zijn in het voorgaande deel van dit hoofdstuk lerug Ie vinden . 
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Naast de voorgaande kosten- en manurenberekening, heeft dhr. Reijnders (van Bumec 
Bouwkosten Support) ook nog een vergelijking gemaakt van het nieuwe vloersysteem ten 
opzichte van een houten vloer. Deze is weergegeven in bijlage 33. 

Uit de kostenberekening van dhr Reijnders blijkt dat het nieuwe vloersysteem in de uitvoering 
en aanschaf ongeveer twee keer zo veel kost, dan een houtenvloer per vierkante meter. In 
beide berekeningen zijn de volgende kosten nog niet op genomen: de overheadkosten, de 
BTW, de winst en de kosten voor reclame en onderzoek. Hierdoor zijn de totaalkosten minder 
dan in de voorgaande berekening. Ten slotte zijn er nog verschillende op en aanmerkingen niet 
in de berekening van dhr. Reijnders verwerkt. Deze zouden voor een kleine kostenverlaging 
hebben kunnen zorgen. 

Eindconclusie. 

Ondanks dat veel gegevens nog onbekend zijn en de kosten voor de totale kostprijs van het 
vloersysteem te hoog zijn voor een financieel interessant product, is er door het maken van 
deze berekeningen toch een beter inzicht verkregen in de kosten en vooral waar de 
kostenvoordelen zitten. Als er naar de totale kostprijs wordt gekeken, ten opzichte van een 
houten vloersysteem, valt meteen op dat de materiaalkosten van de constructieve vloerdelen 
ongeveer vijf keer zo groot zijn. Dit verschil is veel te groot, daarom is het verlagen van de 
totaalkosten het grootste aandachtspunt. Als er verder in gezoomd wordt op deze 
materiaalkosten, dan blijken het aluminium 50% en de PIR-vulling 40% van deze kosten voor 
hun rekening te nemen. Daarom is het van groot belang dat de hoeveelheid van deze 
materialen geminimaliseerd wordt, zodat de materiaal kosten flink gaan afnemen. In het 
voorgaande hoofdstuk zijn hier al oplossingen voor aangedragen, maar of deze oplossingen 
voldoende rendabel zijn, zal nog moeten blijken. Verder kan er ook nog wat kostenvoordeel 
behaald worden door de montage te versnellen. Hiervoor zullen montageproeven moeten 
worden uitgevoerd, zodat er gekeken kan worden of de beschreven montagevolgorde ook de 
snelste is. Beide aandachtspunten kunnen voor een vervolgstudie aanbevolen worden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk wordt nog eens kort terug gekeken naar de behaalde resultaten van dit 
afstudeerproject. Er wordt aandacht besteedt aan de manier waarop de onderzoeksvragen zijn 
beantwoord en welke keuzes hierbij zijn gemaakt. Verschillende vragen zijn maar gedeeltelijk 
beantwoord, daarom zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. Dit 
vervolg onderzoek kan dieper ingaan op bepaalde gebieden en kan daarom op een nog meer 
betrouwbare manier aantonen dat Floor-tje toepasbaar is in de bouwwereld en aan de 
bouwbesluitseisen voldoet. 
In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksvragen gehanteerd. Deze worden hieronder 
beantwoord door middel van gemaakte keuzes en getrokken conclusies uit de voorgaande 
hoofdstukken. 

Wat is er met betrekking tot het concept Floor-lje al eerder onderzocht? 
In het voortraject zijn al diverse onderwerpen onderzocht die betrekking hebben op het concept 
Floor-tje. Onderwerpen die voor dit onderzoek van belang zijn: 

• Het concept 
Floor-tje is een flexibel constructief vloersysteem, dat bestaat uit kleine draagbare 
elementen waar zowel aan de boven- als onderzijde in het vloerpakket leidingen 
kunnen worden aangebracht, en verwijderd. 

• Het constructieve concept 
De kleine constructieve delen zullen door middel van spankabels tegen elkaar gedrukt 
worden waardoor ze samen zullen gaan werken als één ligger. 

• Programma van eisen 
In het programma van eisen staan de belangrijkste eisen vanuit het concept, de markt 
en het bouwbesluit beschreven die gelden als uitgangspunten voor dit onderzoek. 

• Markt 
Floor-tje heeft de meeste voordelen in de renovatie markt. Hierbij is specifiek gekozen 
voor de niche markt wonen boven winkels omdat hier flexibiliteit maximaal gebruikt 
wordt. 

Welke raakvlakken heeft het concept met slimbouwen®? 
De verschillende speerpunten van de visie Slimbouwen® zijn onderzocht waarna gekeken is 
hoe het concept hierbinnen past: 

• Industriële 
Hierbij is het onder andere belangrijk dat de bouw ontknoopt wordt. Het belangrijkste 
hierbinnen is het scheiden van de installatieleidingen van de bouwdelen, zodat de 
installateur in één procesgang door kan werken. In het concept is ruimte voor leidingen 
opgenomen in het vloerpakket De leidingen kunnen nadat de vloer constructief sterk is 
in één procesgang worden aangebracht. 

• Flexibiliteit 
Gebouwen worden vaak vroegtijdig gesloopt omdat het te duur is om ze aan te 
passen. Door meer flexibiliteit kunnen gebouwen goedkoop worden aangepast voor 
andere functies of voor het verhogen van het comfort. Bij het onderzochte 
vloersysteem zijn alle leidingen blijvend toegankelijk waardoor de 11exibiliteit behouden 
blijft, daarnaast kunnen de afwerklagen eenvoudig verwijderd worden waardoor ook 
een hoger comfort niveau bereikt kan worden. 
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• Reductie 
Dit onderwerp richt zich op het terug dringen van het materiaal en volume gebruik, 
waardoor diverse besparingen op onder andere het milieu gemaakt kunnen worden. 
Door middel van de integratie van leidingen in het vloerpakket kan een flexibele 
opbouw verkregen worden met slechts een beperkt vloerpakket dikte. Door het lichte 
gewicht van de vloer kunnen andere constructieve bouwdelen lichter uitgevoerd 
worden, en zal ook de milieu vervuiling door onder andere zwaar transport afnemen. 
In dit uitgangspunt wordt ook gesteld dat de C02 uitstoot voor de productie zal 
afnemen bij lichtere elementen. Omdat er bij dit concept echter andere materialen 
gebruikt zijn gaat deze vergelijking niet op. 

Hoe wordt het concept verder ontwikkeld aan de hand van het programma van eisen? 
Vanuit het concept zijn de vorm, materialen en montage van het vloerconcept nader bekeken. 
Bij de bepaling van de vorm van de elementen zijn eerst de afmetingen ervan bepaald. Hierbij 
is ingespeeld op de bouwwereld waar als standaard maat een veelvoud van 300 millimeter 
gebruikt wordt. Hierdoor hebben de basis elementen een afmeting gekregen van 600 x 600 x 
300 millimeter. Binnen deze afmetingen zijn vervolgens vanuit het programma van eisen 
diverse wensen en eisen ondergebracht zoals een sparingenraster waar rioleringsbuizen en 
ventilatiekokers in aangebracht kunnen worden. Naast het basis element zijn ook het 
eindelement en het paselement ontworpen. 
Om draagbare constructieve elementen te kunnen maken zijn de materiaalkeuzes van groot 
belang. De elementen zijn tijdens de materiaal en productietechniek keuzes opgesplitst in drie 
delen, de liggers bestaan uit aluminium extrusie-profielen, de sandwichschillen worden 
vervaardigd van geperste houtvezels, die gevuld worden met een PUR- of PIR-schuim. 
Met de gekozen vorm en materialen is vervolgens onderzocht hoe het vloersysteem 
gemonteerd kan worden. Hiervoor is een uitgebreid stappenplan geschreven. 

Welke eisen worden er vanuit het bouwbesluit aan dit vloersysteem gesteld en hoe kan hieraan 
voldaan worden? 
In het bouwbesluit zijn drie onderwerpen belangrijk voor een constructieve vloer, dit zijn 
constructieve, brand- en geluidseisen. In dit onderzoek zijn de belangrijkste eisen hiervan 
onderzocht. 
Bij de constructieve eisen is dit gedaan door zowel het doen van berekeningen als proeven. De 
belangrijkste eisen voor dit onderdeel zijn de doorbuigings- en maximaal optredende 
spanningseisen. Daarnaast is ook de eigenfrequentie van de vloer vastgesteld. De resultaten 
van de berekeningen en de proeven mogen door diverse globaliseringen en afwijkingen alleen 
gezien worden als een indicatie. 
Uit de berekeningen blijkt onder andere dat: 

• De doorbuiging in de eindtoestand bijna 22 millimeter is, volgens de eis mag dit 
maximaal 24 millimeter zijn. 

• De bijkomende doorbuiging is 13,5 millimeter, dit mag maximaal18 mm zijn. 
Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat de staalkabels met 34,3 kN aangespannen moeten 
worden en de toelaatbare spanning nergens overschreden wordt. Uit de berekeningen blijkt 
ook dat de eigenfrequentie van de vloer niet voldoet. 
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Er zijn twee constructieve proeven uitgevoerd, de eerste hiervan was een explorerende proef. 
Aan de hand van de aanbevelingen vanuit deze proef is de twee proef geoptimaliseerd zodat 
deze beter overeenkomt met de ontworpen vloer. Door grote afwijkingen tussen de ontworpen 
en de beproefde elementen kan alleen geconcludeerd worden dat het constructieve principe 
werkt. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de beproefde rij 12 millimeter doorbuiging bij 
een overspanning van 5,4 meter is en dat de eigenfrequentie van de beproefde rij 10,22 Hz is 
(bij een spanning van 40kN per spankabel en een fixatie van de staalkabels). Hiermee voldoet 
de rij zoals verwacht niet aan de gestelde norm uit het SBR rapport. Tijdens de trilingsproeven 
is ook geëxperimenteerd met verschillende spanningen in de kabels. Dit heeft geleid tot het 
inzicht dat de frequentie verbeterd kan worden door de spanning in de kabels te verhogen. 

Om inzicht te verkrijgen in het brandgedrag van de vloer is een computer simulatie gemaakt. 
Deze gaf echter geen realistisch beeld van de brand. In het onderzoek is daarom vervolgens 
gekeken tot welke temperatuur de aluminium ligger blijft voldoen, dit blijkt 270 graden te zijn. 
Met deze gegevens zijn aan de hand van product informatie een plafond en topvloer gekozen. 
Uit de berekende vuurlast blijkt dat de vloer 60 minuten brandwerend moet zijn. Hierop is de 
keuze voor de afwerklagen gebaseerd. Tevens is bij deze keuze gelet dat ze een beperkte of 
geen bijdrage leveren aan rookontwikkeling en brandvoortplanting. 

In het onderzoek naar de geluidisolatie van de vloer zijn zowel berekeningen als proeven 
uitgevoerd. Ondanks dat er drie verschillende aandachtspunten voor geluidsisolatie bestaan, 
(luchtgeluid, contactgeluid en geluid veroorzaakt door installaties,) hebben de proeven en 
berekeningen zich gericht op de luchtgeluidsisolatie van de vloer. Daarvoor is gekozen omdat 
het in de uitgevoerde proef en het gekozen berekeningsprogramma niet mogelijk bleek om op 
het gebied van contactgeluidsisolatie uitspraken te doen. Voor geluid dat veroorzaakt wordt 
door installaties zijn alleen aanbevelingen gegeven. Dit geluid kan onder andere op de 
volgende manieren geïsoleerd worden. 

• Er kunnen dempende materialen voor de buizen gebruikt worden. 
• De topvloer kan zorgen voor extra geluidsisolatie. 
• Contact geluid kan geïsoleerd worden door dempende afschotribben te gebruiken. 

In het programma wat gebruikt is voor de berekening van de geluidsisolatie was het alleen 
mogelijk om de complexe opbouw van de elementen globaal in te voeren als een 
wandconstructie. Hierdoor werd alleen de luchtgeluidsisolatie berekend en niet de 
contactgeluidsisolatie. Het resultaat van deze berekeningen is het hebben van een 
karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid van -18 dB. De eis is echter 0 dB. Door diverse 
afwijkingen tussen het berekende en de ontworpen vloer kunnen deze uitkomsten alleen als 
indicatie gezien worden. 
Voor het uitvoeren van proeven op elementen zijn er in het akoestisch labaratorium twee 
mogelijkheden. Een vloerveld van tien vierkante meter of een wandopening van ongeveer twee 
vierkante meter. Doordat het binnen dit onderzoek niet mogelijk was om tien vierkante meter 
vloer te produceren is ervoor gekozen om de wandopening te gebruiken. Het gevolg hiervan 
was echter dat het niet mogelijk was om de contactgeluidsisolatie te beproeven. Tussen de 
beproefde en ontworpen elementen zitten diverse afwijkingen daardoor kunnen de volgende 
resultaten alleen als indicatie gezien worden. Uit de proeven bleek het beproefde element, een 
karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid van -14 dB te hebben. Doordat de eis 0 dB is 
zullen het plafond en de topvloer voor een verbetering van minimaal14 dB moeten zorgen. 
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Hoe sluit Floor-lje aan op de omliggende bouwdelen? 
Met het vloersysteem moeten verschillende plattengronden gemaakt kunnen worden. Hiernaar 
is onderzoek verricht door het ontwerpen van een plattegrond met zeven knelpunten. 
Vervolgens zijn opties ontworpen en ten opzichte van elkaar vergeleken, zodat deze 
knelpunten opgelost worden. Hieruit kwam naar voren dat met het gebruik van paselementen 
met een breedte van 300 en 400 millimeter de verschillende knelpunten opgelost kunnen 
worden. Met deze keuze is vervolgens gedetailleerd hoe de vloer aansluit op de omliggende 
bouwdelen. Het resultaat hiervan zijn 12 standaarddetails waarmee de aansluitingen op de 
bouwdelen is vastgelegd. 
Daarnaast is een vormstudie verricht naar de topvloer en het plafondsysteem dat toegepast 
kan worden in combinatie met het vloerconcept Uit de verschillende ontworpen opties is ervoor 
gekozen om het topvloer systeem verwijderbaar te maken met behulp van magneten en het 
plafond vast te klikken waardoor het ook eenvoudig te verwijderen is. 

Welke eisen en wensen worden er vanuit de markt aan het vloersysteem gesteld en hoe kan 
hieraan voldaan worden? 
Uit het onderzoek naar de financiële kant van het vloersysteem blijkt dat de kosten van het 
materiaal veel te hoog uitkomt (ongeveer € 150 per m2). Het product financieel is niet 
aantrekkelijk, omdat het niet kan concurreren met andere vloersystemen. Daarnaast is de 
markt grootte onderzocht voor de Wonen Boven Winkels markt. Naar schatting zal Floor-tje 
indien er een concurerende prijs gemaakt kan worden, in de komende 10 jaar bijna 53.000 
vierkante meter vloer afzetten. 
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
Hieronder zullen de aanbevelingen die in de verschillende hoofdstukken gedaan zijn kort 
worden weergeven. Ze zullen net als de hierboven beschreven conclusies per 
onderzoeksvraag beschreven worden. 

Wat is er met betrekking tot het concept Floor-lje al eerder onderzocht? 
Voor deze onderzoeksvraag hoeft geen toekomstig onderzoek meer verricht te worden. Wel is 
het belangrijk dat de keuzes die hier gemaakt zijn bewaakt blijven tijdens het vervolg 
onderzoek. 

Welke raakvlakken heeft het concept met slimbouwen@? 
Ook hier hoeft slechts weinig onderzoek naar verricht te worden. Er kan nog nader onderzocht 
worden hoe het de-finitieve ontwerp past binnen het uitgangspunt van reductie. Hierbij is vooral 
de C02 uitstoot een aandachtspunt. Het is onbekend wat de C02 uitstoot van de huidige 
elementen is en hoe dit zich verhoud ten opzichte van andere vloersystemen. 

Hoe wordt het concept verder ontwikkeld aan de hand van het programma van eisen? 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zal vooral verder onderzoek gedaan 
moeten worden naar materialen en productietechnieken. Deze brengen nu teveel kosten met 
zich mee waardoor het vloersysteem moeilijk kan concurreren. Voor een beter inzicht in de 
montage volgorde zal het systeem in de praktijk getest moeten worden. 

Welke eisen worden er vanuit het bouwbesluit aan dit vloersysteem gesteld en hoe kan hieraan 
voldaan worden? 
De onderdelen die onderzocht moeten worden voor het beantwoorden van deze 
onderzoeksvraag dienen nog uitgebreid behandeld te worden in vervolg onderzoek. In dit 
onderzoek zijn vooral globale versies van de ontworpen vloer berekend en beproefd. In vervolg 
onderzoek zal onderzoek gedaan moeten worden naar het echte gedrag van de vloer. Dit geldt 
voor alle bekeken onderwerpen. 

Hoe sluit Floor-lje aan op de omliggende bouwdelen? 
Ook de aansluitingen zullen nader gedetailleerd en getest moeten worden in praktijksituaties. 
Hiermee kunnen de ontworpen details geoptimaliseerd worden. Ook kan gekeken worden of de 
ontworpentopvloer-en plafondafwerking voldoen aan alle eisen en wensen. 

Welke eisen en wensen worden er vanuit de markt aan het vloersysteem gesteld en hoe kan 
hieraan voldaan worden? 
Uit dit onderzoek blijkt dat er grote problemen bestaan aan de financiële kant van het 
vloersysteem. De elementen zijn te duur en de markt is klein. In vervolg onderzoek zal gekeken 
moeten worden naar andere mogelijke markten en naar manieren om de kosten te reduceren. 
Met name de kosten van de aluminium liggers en de schuimvulling zijn hoog waardoor op deze 
onderdelen hoogstwaarschijnlijk veel kosten bespaard kunnen worden. 
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