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Bijlage 1: 
Wonen boven winkels van VROM. 
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Afstudeerproject: Het F/oor-tje vloersysteem 

Wonen boven winkels: 

De winkelstraten in de binnensteden van 1\Jederland bestaan uit monumentale puien en fraaie 
etalages. Elke vierkante meter wordt benut. Ten minste, op de begane grond. Wie de blik op de 
verdiepingen erboven richt, ziet wat anders: lege ramen, met op zijn gunstigst, vitrage ervoor. 
Veel bovenverdiepingen staan leeg of worden als opslag gebruikt. Een lekkage aan het dak 
wordt pas opgemerkt als het water de begane grond bereikt. Hierdoor ontstaat gemakkelijk 
achterstalling onderhoud. Leegstaande bovenetages waarbij de vloer is bedekt met 
opgedroogde duivenpoep. Dode vogels her en der. Al sinds het begin van de jaren tachtig 
worden er pogingen ondernomen om in de leegstaande etages weer woningen te realiseren . 
Bijna alle grote gemeenten kennen substantiële leegstand in de etages boven winkels. Veel 
gemeenten hebben een beleid ontwikkeld en zijn doende om Wonen boven winkels te 
stimuleren. 

Wonen boven winkels kan verschillende beleidsdoelen dienen: 

Het verbetert de kwaliteit van de binnenstad. 

De leefbaarheid, uitstraling en aantrekkingskracht van de binnenstad verbetert door het 
opknappen van de panden en toename van de sociale controle door bewoning. Het opknappen 
en goed beheren van de panden heeft ook een positief effect op het winkelklimaat Ook de 
(sociale) veiligheid buiten de winkeltijden zal door bewoning van de verdiepingen toenemen . 

Het behoudt historisch erfgoed. 

Panden met leegstand zijn vaak monumenten, maken deel uit van een monumentaal 
stadsgezicht of zijn op andere wijze beeldbepalend. Monumenten waarvan de etages 
verkrotten zijn een bedreiging voor het culturele erfgoed en de aantrekkingskracht van de 
binnensteden. Achterstallig onderhoud betekent kapotte ramen, verrotte vloeren, duivenpoep, 
dode vogels en lekkages die niet worden opgemerkt. Doordat de etages niet of nauwelijks 
bezocht (kunnen) worden, wordt deze situatie steeds ernstiger. Renovatie en het realiseren 
van woningen betekent ook structureel beheer van onderhoud en daarmee het behouden van 
monumentale panden op langere termijn. 

Het draagt bij aan de volkshuisvestingsopgave, het kwantitatieve woningtekort. 

Er zijn naar schatting duizenden woningen te realiseren in bestaande panden in binnensteden. 
Het draagt bij aan het kwalitatieve woningaanbod. De woningmarkt kent grote fricties. De 
sleutel tot oplossingen kan een grotere differentiatie van het woningaanbod zijn. Voor een deel 
kan dit kwalitatieve woningtekort worden aangevuld met appartementen boven winkels voor 
kinderloze stadsliefhebbers en zogenaamde 'empty nesters'. 

Het draagt bij aan het woningaanbod voor starters en studentenhuisvesting. 

Een deel van de te realiseren wooneenheden is uitermate geschikt voor starters, die goedkope 
woonruimte in de binnenstad zeer op prijs stellen. Studenten zijn een specifieke groep starters. 
Wonen in de binnenstad is aantrekkelijk voor hen . 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Zaken zoals de monumentale status van panden, de slechte onderhoudstoestand, 
voorschriften op het gebied van (brand)veiligheid en het ontbreken van goede ontsluiting zijn 
hierbij grote problemen. Ook moet rekening worden gehouden met de belangen van de 
eigenaar van het pand maar zeker ook met de belangen van de winkelier op de begane grond . 
Zijn winkel moet bij voorkeur tijdens de verbouwing van de woning door kunnen draaien. 
Verder moeten zij ook geen last kunnen ondervinden van de woninghuurders. 

In binnensteden worden winkels gemiddeld elke acht jaar verbouwd. 

Naast particuliere eigenaren zijn er nu institutionele beleggers, vastgoedfondsen en particuliere 
beleggers. 

Wonen boven winkels kan voor diverse doelgroepen (goedkoop en duur, koop en huur) worden 
ontwikkeld . 

Bouwen in binnensteden is duur, zeker boven winkels en dan nog eens extra met allerlei 
beperkingen, zoals aanvoer van bouwmaterialen, behoud van monumentale onderdelen, 
nieuwe opgangen en specifieke veiligheidsvoorzieningen. In de praktijk loopt de onrendabele 
top uiteen van € 15.000 bij studentenkamers tot € 50.000 of meer voor grote appartementen 
(zonder de kosten voor parkeervoorzieningen). 

Voor particulieren die hun eigen pand willen aanpakken kan de juridische en administratieve 
rompslomp een onneembare hindernis zijn. Gemeenten en corporaties hebben meer ervaring 
met aankoop en verhuur van onroerend goed en weten hun weg in de wettelijke bepalingen. 

Al met al veel knelpunten waar men het hoofd aan moet bieden. Er gebeurde in de jaren '80 en 
'90, behoudens uitzonderingen, niet zo veel. Alleen met veel volharding bleken resultaten te 
behalen. Op die wijze werden stap voor stap projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld in 
Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle. Zo zijn er de afgelopen jaren in diverse 
gemeenten gezamenlijk met een voorzichtige schatting tussen de vijftienhonderd en 
tweeduizend woning gerealiseerd . Dat aantal blijft ver achter op het potentieel van duizenden 
woningen. 

Veel gemeenten en corporaties tonen de laatste jaren een hernieuwde belangstelling voor de 
mogelijkheden van Wonen boven winkels. Gemeenten hebben de afgelopen jaren 
inventarisaties later verrichten en een beleidsvisie geformuleerd. Ze tuigen een 
subsidieprogramma op (de subsidiebedragen die worden toegekend variëren tussen 
gemeenten van € 5.000 tot meer dan € 20.000 per woning) of richten samen met corporaties 
een samenwerkingverband of PPS-constructie Wonen boven winkels op. 

5 

I 
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Instanties: 

• Nederlandse Raad van Winkelcentra NRW 
• WPM Nederland 
• NV Wonen boven winkels Maastricht 
• NV Wonen boven winkels Deventer 
• Woonunie I gemeente Deventer 
• WoBoWi Den Haag BV 
• VastNed Retail 
• Wooncorporatie Interrnaris 
• Woningstichting deltaWonen 

Potenties en subsidies per gemeente: 

• Maastricht: ruimte voor meer dan 1000 woningen, 300 woningen gerealiseerd, voor 
zowel studentenkamers als zelfstandige appartementen. Voor eind 2006 moeten dit er 
350 worden. Tot 2009 moeten daar nog eens 250 bij komen. 

• Deventer: het realiseren van 240 woningen in 10 jaar. Tot nu toe zijn er 17 
gerealiseerd. 

• Den Haag: € 700.000 subsidie voor een pilot-project, met een maximum van € 20.000 
per zelfstandig woning. 

• Utrecht: In de periode 1999 tot en met 2004 zijn er 230 woningen gerealiseerd. 
• Amsterdam: nota 'Wonen boven bedrijven'. Van 1985 tot 1995 zijn er 514 woningen 

gerealiseerd. Van 1995 tot 2001 zijn er 50 woningen gerealiseerd. Van 2001 tot nu zijn 
er al weer 43 woningen gerealiseerd. De subsidie bedraagt afhankelijk van het tekort 
maximaal € 22.689. 

• Hoorn: Er is in leegstaande verdiepingen in de binnenstad ruimte voor tenminste 150 
woningen. Subsidie is € 10.000 per woning, € 2.500 extra voor sociale huurwoningen 
en nog eens € 2.500 voor een aparte opgang. 

• Zwolle: Er is een potentie voor 300 tot 400 woningen. Voor 2006 moeten er ongeveer 
160 woningen gerealiseerd zijn. 

Voor heel Nederland kan het aantal verdiepingen, wat in de komende 10 jaar kan worden 
gerealiseerd, geschat worden op 30.000 a 40.000 stuks. 

Projecten met betrekking op Wonen boven Winkels zijn gerealiseerd in: Maastricht, Amersfoort, 
Arnhem, Deventer, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Purmerend, Venlo, Zutphen en Zwolle. 
Initiatieven voor dit soort projecten komen voor in : Alkmaar, Amsterdam, Assen, Bussum, Den 
Haag, Eindhoven, Emmeloord, Enschede, Haarlem, Heerlen, Helmond, Henglo, Hilversum, 
Kampen, Sittard-Geleen, Tilburg en Utrecht. 

Contactpersoon vereniging Wonen boven winkels Nederland: Jan Bouwman, directeur Ons 
Huis Apeldoorn, 055-5262500, janbouwman@onshuis-apd.nl. 

Bureaus met expertise Wonen boven Winkels: 
Nederland kent een aantal adviesbureaus die gespecialiseerde zijn in het begeleiden van 
Wonen boven winkels-projecten en - programma's. De volgende bureaus zijn bij projecten of 
programma's betrokken: 

• AcquiReal BV Maastricht: www.acquireal.nl 
• Binnenstadsperspectief BV Deventer: www.binnenstadsperspectief.ni 
• Van Gooi Stedelijk Advies BV Leiderdorp: www.vqsa.ni 

Woningbeheer NV Den Haag: www.woningbeheer.com 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
Bijlage 2: 
Programma van eisen. 
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Programma van Eisen 

Productie 

Materiaal 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel Opmerking 
1 Mechanische eigenschappen - Maximale doorbuiging tgv totale belasting = 0,004 x Bouwbesluit (NEN6700, Constructief materiaal I verbindingen .. Rekenbelasting woningen = 1 ,75 kNim2 

overspanning NEN6702) - Veiligheidsfactoren = 1 ,2 x veranderlijke belasting 
en 1,5 x _Qermanente belastinQ 

- Maximale doorbuiging tgv veranderlijke belasting = Bouwbesluit Constructief materiaal I verbindingen - Rekenbelasting woningen - 1 ,75 kNim2 
0,003 x overspanning - Veiligheidsfactoren= 1,2 x veranderlijke belasting 

en 1 ,5 x _permanente belasting 
2 Brandwerende eigenschappen 60 min brandwerendheid Bouwbesluit(N E N6702) Totaal vloerpakket 

90 min rookdichtheid Bouwbesluit (NEN6075) Totaal vloerpakket 
Rookdicht van een constructieonderdeel, vluchtroute Bouwbeslurt (NEN6065, Totaal vloerpakket 
klasse 1 = 5,4 m-1 NEN6066) 
Rookdicht van een constructieonderdeel, vluchtroute Bouwbesluit (NEN6065, Totaal vloerpakket 
klasse 2 = 2,2 m-1 NEN6066) 

3 Totale gewicht van een vloerelement I.v.m. het vervoeren op locatie en het werken boven de Arbo I Concept Constructief vloerelement De voorkeur gaat uit naar 12 kg of lichter. 
macht tijdens het monteren van de elementen is de 
arbo-eis maximaal18 kg, maar wij hebben 
proefondervindelijk vastgesteld dat 14 kg 

4 Geluidwerende eigenschappen lsolatie-index Lucht- en contactgeluid -20 dB(A) Bouwbesluit Totaal vloerpakket 
Geluidswering tussen verschillende verblijfsfuncties: Bouwbesluit (NEN5077) Totaal vloerpakket 
- Luchtgeluid besloten ruimte I verblijfsgebied = OdB(A) 
- Contactgeluid besloten ruime I verblijfsgebied = 

+5dB(A) 
- Luchtgeluid besloten ruimte I besloten ruimte = -

5dB(A) 
- Contactgeluid besloten ruime I besloten ruimte = 

OdB(A) 
Als extra comfort eis wordt gestreefd naar een lucht Wens I Concept Totaal vloerpakket 
geluidsisolatie van +10 dB(A). We hebben alleen de 
luchtisolatie verhoogd omdat wij hiervan de grootste 
geluidsoverlast verwachten vanuit de winkel naar de 
woning 

5 Materiaalkosten Om van Floor-tje een realistisch concurrerend product Algemeen Totaal vloerpakket incl. uitvoering en installaties In vergelijking met diverse concurrerende 
te maken zullen de kosten van productie en vloersystemen (incl. uitvoering en benodigde 
grondstoffen zo laag mogelijk gehouden moeten aanpassingen t.o.v. de bestaande situatie) 
worden. 

6 Overige materiaaleigenschappen De mechanische en bouwfysische eigenschappen Algemeen Constructief materiaal I verbindingen o.a. zetting (kruip) van de verschillende materialen 
dienen zo lang mogelijk behouden te blllven 

7 Thermische scheiding ... Wens .. . 



Vormgeving 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel Opmerking 
1 Leidingintegratie bovenzijde Maximaal toe te passen rioleringsbuizen (maatgevend) Concept Constructief vloerelement Indien er grotere leidingen toegepast moeten 

met de diam. van 80mm in meerdere richtingen worden kan dit tot 110 mm indien hiervoor in de 
(diagonaal en ortogonaal) topvloer voorzieningen worden opgenomen. 

2 Leidingintegratie onderzijde Maximaal toe te passen ventilatiekokers (maatgevend) Concept Constructief vloerelement Indien er een grotere afmeting toegepast moet 
met de afm. van 250x80mm in meerdere richtingen worden zullen hiervoor voorzieningen getroffen 
jortogonaaD moeten worden in het plafond. 

3 Lange leidingen De mogelijkheid om lange leidingen in meerdere Concept Constructief vloerelement Dit om de bouwtijd en de benodigde manuren in te 
richtingen in één keer te kunnen leggen. korten. 

4 Scheiding tussen onder- en bovengebruiker Scheiding maken tussen leidingen van de onder- en Concept Constructief vloerelement 
leidingen van de bovengebruiker, zodat ze afzonderlijk 
toegankelijk blijven. 

5 Hanteerbaarheid (t.b.v. het transport op de Maximale afmetingen-van de elementen is 750 x 750 Concept Totaal vloerpakket Proefondervindelijk vastgesteld. 
locatie) mm 

Handgrepen t.b.v. betere hanteerbaarheid Concept Totaal vloerpakket Proefondervindel~k vastgesteld. 
Maximale elementdikte is 300 mm Conce_pt Totaal vloerpakket Proefondervindelijk vastgesteld. 
Maximaal gewicht per element 14 kg Concept Totaal vloerpakket Proefondervindelijk vastgesteld, maar de voorkeur 

gaat uit naar 12 kg of lichter. 
6 Korte montagetijd Het aantal handelingen, de kosten, de montagetijd en Concept Totaal vloerpakket 

het aantal onderdelen moeten be_perkend zijn. 

Transport 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel Opmerking 
1 Transport naar de locatie (vervoersmiddelen) De vervoersmiddelen moeten aan te passen zijn aan de Concept Totaal vloerpakket Doordat winkelstraten en centrums van steden 

situatie op en rond de bouwplaats. vaak slecht bereikbaar zijn voor grote vrachtauto's 
zullen de elementen hoogstwaarschijnlijk vervoerd 
worden met kleinere busjes of aanhangers, hierop 
moeten de hanteerbaarheid worden aangepast. 

2 Transport en opslag Goed stapelbare elementen besparen transport- en Wens Totaal vloerpakket 
opslagruimte 

3 Transportkosten Transportkosten dienen zo laag mogelijk te zijn. Algemeen Totaal vloerpakket De afstand tussen de distributiepunten en de 
bouwplaats of de productiebedrijven belangrijk, 
deze dient zo kort mogelijk te zijn om 
transportkosten zo laag mogelijk te houden. 



Verwerking 

Voorbereiding 

Nr. Onderwerp Eis OorspronQ Onderdeel Opmerking 
1 Bouw- en montagetijd Doordat de vloer boven een winkel toegepast zal gaan Concept Totaal vloerpakket - bestaande situatie Bij voorkeur zal deze montage uitgevoerd moeten 

worden dient de bouw/montage tijd zo kort mogelijk te worden tijdens de langste sluitingstijd van de 
zijn. winkels en dat is van zaterdagavond tot 

maandagmiddag, ook zal de bestaande indeling en 
vloer snel moeten worden verwijderd. 

2 Op maat maken van het paselement Simpel en snellen methode voor opmaat maken concept Totaal vloerpakket 
paselementen, aanpasbaar Oj)_ de bouw__Qiaats 

3 Beperking aantal onderdelen en materialen Zo min mogelijk aantal materialen en onderdelen op de concept Totaal vloerpakket 
bou~J{Piaats 

4 Eenvoudige montage Mont~e moet zonder veel voorkennis mogelijk zijn concept Totaal vloerpakket 
5 Het koppelen van de installaties aan de Koppeling van de installatie aan de elementen moet concept Installaties, Constructief vloerelement 

elementen met zo min mogelijk verschillende koppelingen 
gebeuren 

Montage 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel Opmerking 
1 Integratie installatieleidingen in het vloer pakket. Leidingen moeten geïntegreerd worden in de Concept Constructief vloerelement Er dient extra rekening gehouden te worden met 

vloerelementen afschot, bochten en bevestiging van de leidingen. 
2 Element types Zo min mogelijk verschillende element types te maken AIQemeen Constructief vloerelement 
3 Bevestiging installatie Om een goede bevestiging van de installatie te kunnen ConcepUalgemeen Installatie, Constructief vloerelement 

verzekeren zal hiervoor voorzieningen opgenomen 
moet worden in het element. 

4 Bewerking paselementen Paselementen moeten met weinig en eenvoudige Concept Totaal vloerpakket 
gereedschappen bewerkt kunnen worden. 

5 Montage volgorde Om de montage eenvoudig en snel te laten verlopen Concept I algemeen Totaal vloerpakket 
zal er een duidelijke montage volgorde vastgesteld 
moeten worden 



Gebruik 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel O_Q_merl<in_g_ 
1 Gebruikseisen bouwbesluit De vloer zal aan alle eisen van het bouwbesluit moeten Bouwbesluit Totaal vloerpakket 

voldoen. Dit zijn o.a. luchtgeluidsisolatie, 
contactgeluidsisolatie, doorbuiging en de 
brandwerendheid van de vloer. 

2 Eisen bovengebruikers Het uiterlijk van de vloer moet eenvoudig aangepast Eisen bovengebruiker Totaal vloerpakket 
kunnen worden aan de smaak van de gebruiker 
De vloer mélg niet hol klinken Eisen bovenÇJebruiker Totaal vloerpakket 
De vloer moet blijvend flexibel zijn Eisen bovenÇJebruiker Totaal vloerpakket 
De vloer moet eenvoudig te onderhouden zijn Eisen bovenÇJebruiker Totaal vloerpakket 
De geluidsisolatie dient dus danig te zijn dat er geen Eisen bovengebruiker Totaal vloerpakket 
overlastplaats vindt van de ondergelegen winkels 

3 Eisen ondergebruikers Het uiterlijk van de vloer moet eenvoudig aangepast Eisen ondergebruiker Totaal vloerpakket 
kunnen worden aan de smaak van de gebruiker 
De vloer moet bl]vend flexibel zijn Eisen onderQebruiker Totaal vloerpakket 
De vloer moet eenvoudig te onderhouden zijn Eisen onderÇJebruiker Totaal vloerpakket 
De geluidsisolatie dient dus danig te zijn dat er geen Eisen ondergebruiker Totaal vloerpakket 
overlast plaats vindt van de onder gelegen winkels 

Demontage 

Nr. Onderwerp Eis Oorsprong Onderdeel Opmerl<i119_ 
1 Demontage mogelijkheden De vloer moet na gebruik eenvoudig gedemonteerd Concept Totaal vloerpakket 

kunnen worden en vervolgens weer grotendeels 
opnieuw gebruikt kunnen worden. 

2 Droge koppeling De vloer dient gekoppeld te worden met droge Concept Totaal vloerpakket 
koppelingen die eenvoudig gedemonteerd kunnen 
worden. 



Afstudeerproject: Het F/oor-tje vloersysteem I 
Bijlage 3: 
Afmetingen binnenriolering. 
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Hieronder zijn de benodigde diameters van de riolering weergegeven per sanitair unit. 

Sanitair unit Minimale diameter (millimeters) 
Drinkfontein 40 (32) 
Wastafel 50 (40) 
Douche bij vloer op afschot 50 (40) 
Bidet 50 (40) 
Wasautomaat 75 (50) 
Douche met opstud 75 (50) 
Gootsteen 75 (50) 
Bad 75 (50) 
Closet 110 
Vloerput 110 

• De gereduceerde waarde (tussen haakjes) mag gebruikt worden indien: 
• Het staande gedeelte kleiner of gelijk is aan 1,5 
• Totale ontwikkelde lengte kleiner of gelijk is aan 3,5 
• De muurbuislengte kleiner of gelijk is aan 0,5 meter 

10 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Bijlage 4: 
Begrippenlijst met betrekking tot de constructieve berekeningen. 
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Ter verduidelijking van de eisen en berekeningen is de volgende begrippenlijst opgesteld. 

Ten behoeve van de belastingsberekeningen. 

• PB = Permanente Belasting, hieronder worden alle rustende belastingen op de vloer 
en het eigengewicht van de vloer, gerekend. 

• Belastingscombinatie =verzameling van belastingen die gelijktijdig kunnen optreden. 
• VB= Veranderlijke Belasting, hieronder worden alle belastingen voor het gebruik van 

de vloer gerekend (meubilair, personen enz.). 
• Woongebouw= gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer 

woonfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappel ijke 
verkeersroutes. Dit is de zwaarste soort woning waarbinnen Floor-tje toegepast kan 
worden (hierbij hoort veiligheids klasse 3) 

• Veiligheids klasse= Deze klasse bepaald o.a. de veiligheidsfactor waarmee de 
permanente en veranderlijke belasting vermenigvuldigd moeten worden om de uiterste 
grenstoestand te kunnen berekenen. 

• Berekening uiterste grenstoestand= Belastingen welke gebruikt worden voor het 
berekenen van sterkte en stabiliteit. Hiervoor gelden de veiligheidsfactoren die passen 
bij de veiligheidsklasse van het te berekenen onderdeel (voor veiligheidsklasse 3 geldt; 
1,2 x P.B. + 1,5 x V.B. of 1,35 x P.B. + 0 x V.B). 

• Bruikbaarheids grenstoestand= Belastingen welke gebruikt worden voor het berekenen 
vervormingen en doorbuiging. Hiervoor gelden een veiligheidsfactor van 1 voor het te 
berekenen onderdeel (1 ,0 x P.B. + 1,0 x V.B) . 

Ten behoeve van de momenten, de spanningen en de doorbuigingen. 

• Buigend moment = Een kracht die draait om een punt met een afstand er tussen 
(kracht x arm) welke voor de buiging van constructieonderdelen zorgt. 

• Weerstandsmoment (W) = De mate van weerstand die een doorsnede levert tegen een 
buigend moment 

• Traagheidsmoment (I)= Een eigenschap van constructiedelen die de weerstand tegen 
doorbuiging in een bepaalde richting bepaalt. 

• Spanning: Als er aan een constructiedeel getrokken of op gedrukt wordt ontstaan er 
spanningen in de constructie dit wordt uitgedrukt in Newton per vierkante millimeter. 

• Permanente spanning (op.b.) =Dit is de spanning die optreedt in een constructiedeel 
als alleen de permanente belasting aanwezig is. 

• Veranderlijke spanning (ov.b) =Dit is de spanning die optreedt in een constructiedeel 
als alleen de veranderlijke belasting aanwezig is. 

• Tegenwerkende spanning (at)= Dit zijn tegenwerkende spanningen die optreedt als 
een voor- of nagespannen constructiedeel gaat doorbuigen doordat er een 
veranderlijke belasting wordt aangebracht. Deze spanning werkt tegen de andere 
spanningen in en verkleind hierdoor de totaalspanning. 

• Naspanning (on)= Dit is een spanning die aan wordt gebracht om er voor te zorgen 
dat in de constructie-elementen geen trekspanningen optreden. 

• Bijkomende doorbuiging (U bij) = Dit is de doorbuiging die optreedt als alleen de 
veranderlijke belasting (met veiligheidsfactor 1) op een constructiedeel wordt 
aangebracht. 

• Doorbuiging in eindtoestand (Ueind) = Dit is de doorbuiging die optreedt als zowel de 
veranderlijke- als de permanente belasting (met veiligheidsfactor 1) op een 
constructiedeel wordt aangebracht. 
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• Afschuifspanningen: spanningen die ontstaan door de dwarskrachten ook wel 
reactiekrachten genoemd. 

• Buigspanning = dit is een eigenschap die de veerkracht van het materiaal aan geeft, 
dus hoever kan het buigen tot het breekt. 

• E-modulus = (elasticiteitsmodulus) is een eigenschap van een materiaal die een maat 
is voor de stijfheid, starheid van een materiaal, en die ten dele de rek van het materiaal 
onder een (trek)belasting bepaalt. 

• Sandwichelement =dit is een constructieonderdeel wat bestaat uit meerdere lagen, bij 
dit ontwerp wordt een houten plaatmateriaal voor de boven- en onderplaat gebruikt, 
met een tussen ruimte van een schuimachtig materiaal. Het schuim zorgt ervoor dat de 
boven en onderplaat als één geheel gaan werken en zal een groot deel van de 
afschuifkrachten op zich nemen. 

Ten behoeve van de vloerfrequentie. 

• Demping = Verschijnsel dat de amplitude van een trillingsrespons afneemt als functie 
van de tijd door de onvermijdelijke warmteontwikkeling van trillingsenergie in de 
constructie of door het afvloeien van energie in de fundering. 

• Eigenfrequentie = Frequentie waarbij de vloer in trilling raakt nadat de 
evenwichtstoestand is verbroken, afhankelijk van de massa en de stijfheid van de 
vloer. 

• ES-RMS = Enkele Stap Root Mean Square. De RMS-waarde over de periode die 
wordt gedefinieerd bij de maximale waarde van het signaal, veroorzaakt door één stap. 
De lengte van de periode is gelijk aan de tijd tussen twee stappen, waarbij de eerste 
stap ligt bij de maximale piek en de tweede stap bij de piek er direct voor of de piek er 
direct na. 

• ES-RMSgo- 90%-bovengrens bepaald over een serie ES-RMS-waarden. 
• Gebruiksfunctie = gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of 

standplaats die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een 
gebruikseenheid vormen. 

• Modale massa= Massa gewogen naar de genormaliseerde eerste eigentrillingsvorm. 
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Bijlage 5: 
Constructieve berekeningen van een vloerstrook. 
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In deze bijlage zullen de constructieve berekeningen van de vloerstrook weergegeven en 
uitgelegd worden. Een vloerstrook is een rij elementen met een breedte van 1 element (600 
mm) en de lengte van de strook is gelijk aan de maximale overspanning van 6 meter. 
Deze bijlage hoort bij subparagraaf 6.1.1 waar kort de conclusies en uitgangspunten van deze 
berekeningen beschreven staan. 

Voor diegene die nog niet helemaal vertrouwd zijn met de constructieve werking van dit 
concept wordt aangeraden voor het lezen van deze berekening nog even de uitleg in paragraaf 
3.3 te bekijken. 

Bepaling weerstands· en traagheidsmoment van liggers 
Om de stijfheid van de vloerstook te bepalen zal er gekeken worden naar de stijfheid van de 
liggers in deze vloerstrook, hiervan zal het weerstands- en traagheidsmoment berekend 
worden . De waarde hiervan wordt grotendeels bepaald de het materiaaloppervlak wat aan het 
uiteinde van het profiel gelegen is . Dit omdat de hoogte in deze formules tot de tweede of 
derde macht terug komt. Daardoor ging het ontwerp van de aluminium ligger samen met deze 
berekening van het weerstands- en traagheidsmoment. Er zijn zeer veel verschillende 
profielvormen geweest, zowel in de materialen staal als aluminium. Hierbij is gekeken naar 
verschillende dikten voor alle onderdelen en dit heeft zelfs geleid tot een andere manier van 
koppelen, om het materiaaloppervlak maar zo ver mogelijk bij de uiterste vezels van het profiel 
te krijgen. Uit eindelijk heeft dit geleid tot het onderstaande ligger waarbij de koppelingen en de 
kabelgeleiders wat dikker zijn uitgevoerd en het lijf zeer slank. Voor de bepaling van het 
weerstands-en het traagheidsmoment is van het ingewikkelde ligger een vereenvoudigde 
versie gemaakt. Deze is hieronder weergeven. 

u te.""'-L-__ 
Bovenzijde van de liggers Vereenvoudigde rekenversie 

Deze vereenvoudigde versie van ons profiel is in de berekeningen gebruikt. 
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Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: 
• Doordat de liggers aan beide zijde van het element gedraaid I

zitten ten opzichte van elkaar, is het resultaat dat het zwaarte 
punt van de elementen samen in het halverwege de 
elementen komt te zitten. 

\] 
• Bij deze berekening is de formule: 1/12 x breedte x hoogte3 +Oppervlakte x afstand tot 

de zwaartelijn2 gebruikt, om per onderdeel het traagheidsmoment I te berekenen. 
• Van de vereenvoudigde versie is voor elke onderdeel de hoogte, de breedte en de 

afstand tot het zwaarte punt bepaald , aan de hand hiervan is het traagheidsmoment I 
berekend. Door deze op te tellen is het traagheidsmoment van één profiel berekend. 

• Elke vloerstrook bestaat uit twee rijen liggers, hierdoor moet het traagheidsmoment I 
van één ligger verdubbeld worden naar twee liggers. 

• Voor de berekening van het weerstandsmoment is het traagheidsmoment gedeeld 
door de afstand van de uiterste vezel. 

fig 1/12 
1 0,083 
2 0,083 
3 0,083 
4 0,083 
5 0,083 
6 0,083 
7 0,083 
8 0,083 
9 0,083 
10 0,083 
11 0,083 
12 0,083 
13 0,083 
14 0,083 
15 0,083 
16 0,083 
17 0,083 

b h hA3 Opp afstand afstandA2 
3,00 30,20 27543,61 90,60 95,00 9025,00 
3,00 30,20 27543,61 90,60 95,00 9025,00 
2,00 4,90 117,65 9,80 103,70 10753,69 
2,00 4,90 117,65 9,80 103,70 10753,69 
2,00 19,20 7077,89 38,40 100,40 10080,16 
2,00 19,20 7077,89 38,40 100,40 10080,16 

26,00 3,50 42,88 91,00 87,00 7569,00 
26,00 3,50 42,88 91,00 87,00 7569,00 
12,50 4,70 103,82 58,75 107,70 11599,29 
12,50 4,70 103,82 58,75 107,70 11599,29 
2,50 80,00 512000,00 200,00 40,00 1600,00 
2,50 80,00 512000,00 200,00 40,00 1600,00 
8,10 4,00 64,00 32,40 96,30 9273,69 
5,30 9,20 778,69 48,76 102,40 10485,76 
8,10 3,50 42,88 28,35 108,30 11728,89 
3,00 6,90 328,51 20,70 103,00 10609,00 
3,00 5,00 125,00 15,00 98,00 9604,00 

Totaal= 

Dit is het traagheidsmoment I voor één element (dus 2 profielen) 

Weerstandsmoment = Traagheidsmoment I I uiterste vezelafstand e 
e = uiterste vezelafstand tov zwaartepunt= 11 0 
W = voor één element (2 profielen)= I Ie= 

I 
824550,90 
824550,90 
105405,77 
105405,77 
388257,79 
388257,79 
688871,90 
688871,90 
681566,44 
681566,44 
426666,67 
426666,67 
300510,76 
511629,58 
332542,97 
219688,43 
144091 ,25 

7739101,91 

15478203,82 mm4 
1547,82 x 10A4 mm4 

140,71 x10A3 mm3 

Uit bovenstaande berekeningen is dus te halen dat het traagheidsmoment van een vloerstrook 
(twee profielen) ongeveer 1547,82 x10"4 mm4 is en het weerstandsmoment op 140,71 x10"3 
mm3 uitkomt. 
Deze uitkomsten zullen in de volgende berekeningen toegepast gaan worden . 
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Met deze gegevens is ook gewicht van de liggers berekend. 

Gewichtsberekening 
Oppervlakte 1 profiel 
Inhoud 1 profiel 
Gewicht van 1 profiel 
Gewicht van 2 profielen 

1123 mm2 
1123 mm2 x 

0,000674 m3 x 
1,81926 kg x 

600 mm = 
2700 kg/m3 = 

2 stuks = 

673800 mm3 
1,82 kg 
3,64 

Dit komt nu op 3,64 kg. Door dit lichte gewicht is het eenvoudiger om onder het streef gewicht 
van 12 kg per element te blijven. 
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Belasting bepaling 

Om te kunnen nabootsen wat de maximale en de meest nadelige belastingen is die de vloer te 
verduren krijgt, moet er bepaald worden wat de permanente en de veranderlijke belastingen 
zijn. Met deze waardes kunnen vervolgens de optredende krachten en de hierdoor 
veroorzaakte vervormingen berekend worden. Er is naar puntlasten (p-last) en gel ijkmatig 
verdeelde belastingen (q-last) gekeken, de maatgevende van deze twee lasten zal in het 
vervolg voor de berekeningen gebruikt worden. 
Voor de permanente belasting (het eigengewicht van de vloer en zijn afwerkingen) is 85 kg/m2 
(zie de gewichtberekening in paragraaf 5.2 slimbouwen®) aangehouden. 
De vloer zal gebruikt kunnen worden voor een verdiepingsvloer in een woongebouw. Hierdoor 
wordt gerekend met veiligheidsklasse 3 en een veranderlijke belasting (meubilair, personen 
enz.) van 1 ,75 kN/m2. 
Andere gegevens voor de komende berekeningen dat de berekende vloerstrook een breedte 
heeft van 600 mm (één element) en een overspanning van 6 meter. 
Voor de aluminium liggers is een druksterkte aangehouden van 160N/mm2. 
Hierdoor kunnen wij gemakkelijker de belasting op de liggers en de kabels berekenen . 

Doordat onze 11ioer 1100r woonfuncties gebruikt zal gaan worden geld a'e 11eiligheia's PB 
klasse 3 1100r de berekening VB 

lp-last 3,0 kN woongebouwen klasse 3 

Voor uil. grenslocstand 
veiligheidsklasse 3 (woongebouwen) 

uit. grenstoestand 
bruik. Grenstoestand 

Ubij 
q-last 
p~ast 

pernamenle belasting 
veranderlijke belasting 

uiterste grenstoestand 
bruikbaameids grenstoestand 

Bijkomende doorbuiging 
gelijkmatig verdeelde belasting 

puntlast 

0,85 kN 
1,75 kN 

Veihgheidslactoren PB 1,2 + VB x 1,5 L overspanning ~ 6000 mm 
of PB 1,35 + VB x 0 Druksterkte aluminium 160 Nlmm2 
of puntlast 3,00 1.5 

Iq-last PB x veiligheid + VB x veiligheid I 

q-last 0,85 1,20 1,02 kN/m2 
q-last (I.b.v. Ut!. grens) 1,75 1,50 2,63 kN/m2 

3,65 kN/rn2 x Elementbreedte = 0,6 meter 2,19 kN/m1 maltgevend 

(2.19 x6 ~ 13, 14 kN) 
of 0,85 1,35 1,15 

1,75 0,00 0,00 
1,15 kN/m2 x Elementbreedte " 0,6meter 0,69 kN/m1 

p-last 3,0 1,5 4,50 kN niet maalgevend 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de combinatie permanente en veranderlijke belasting 
maatgevend is en de totale belasting 3,65 kN/m2 is, voor een vloerstrook komt dit neer op 2,19 
kN/m1 (600 mm breedte). 
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Berekening vloerstrook in uiterste grenstoestand 

Met deze maatgevende belastingen kan vervolgens de vloerstrook in de uiterste grenstoestand 
berekend worden. In de uiterste grenstoestand wordt gerekend met veiligheidsfactoren die 
groter dan één zijn. Hierdoor wordt er met een grotere belasting gerekend als normaal op de 
vloer zou komen. Met deze berekening kan de naspankracht in het spanstaal bepaald worden. 
Door de veiligheidsfactoren zit er dus een extra hoeveelheid spanning op de kabels waardoor 
voorkomen wordt dat er grotere trekspanningen ontstaan als de drukkracht die de kabels 
uitoefenen. Om deze naspankracht te kunnen berekenen moet eerst bepaald worden wat de 
optredende permanente en veranderlijke spanning zijn, deze zijn te berekenen met behulp van 
de hiervoor berekende permanente en veranderlijke belasting. Hiervoor is eerst de belasting 
berekend in kN/m1, waarna het moment daarvan omgerekend kan worden naar een spanning. 

Permanente spanning 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kN/m2 x 1,20 = 1,02 kN!m2 x 0,60 m1 = 0,61 kN/m1 
Moment • 118 x q x IA2 

0,13 x 0,61 kN/m 36,00 m1 = 2)5 kNm 
Spanning • m/w 

2,75 10A6 140,71 10A3 = 19,57 N!mm2 

Veranderlijke spanning 
Betasting met veiligheidsfactor 

1,75 kN/m2 x 1,50 = 2,63 kN/m2 x 0,60 m1 :: 1,58 kN/rn1 
Moment = 118 x q x JA2 

0,13 x 1,58 kN/rn x 36,00 m1 = 7,00 kNm 
Spanning = m/w 

7,09 10A6 140.71 1QA3 = ffJ,37 Nlmm2 

Permanente+ veranderlijke spanning 
19,57 N/mm2 + 50,37 N/mm2 = 69,94 Nlmm2 

Uit bovenstaande berekeningen is af te leiden dat de permanente spanning 19,57 N/mm2 en 
de veranderlijke spanning 50,37 N/mm2 is. In totaal geeft dit een spanning ten gevolge van 
beide belastingen van 69,94 N/mm2 
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Door het doorbuigen van de vloer zullen de bovenzijde van de liggers vervormen. Deze zullen 
door de drukkracht bovenin de ligger samengedrukt worden . Hierdoor zullen de krachten in de 
kabels bovenin de ligger afnemen. waardoor de drukspanning bovenin de ligger afneemt, deze 
krachten zijn echter niet berekend maar zullen een positief effect hebben op de optredende 
spanningen in de ligger. 
Het doorbuigen van de vloer zal ook effect hebben op de onderzijde van de liggers, hier zullen 
de onderste spankabels extra uit worden uitgerekt. Dit zorgt voor een excentrische spanning in 
de vloer die een buiging naar boven zal veroorzaken. Door de verschillen in de 
elasticiteitsmodules van de ligger en de spankabels zullen er grotere krachten optreden. De 
aluminium liggers vervormen namelijk gemakkelijker, hierdoor zal de staalkabel extra worden 
uitgetrokken. Waardoor de excentrische kracht zal toenemen. 
De grote van deze excentrische kracht en moment dat deze veroorzaken is alleen afhankelijk 
van de veranderlijke spanning in het profiel. Dit komt doordat tijdens het aanspannen van de 
vloer de permanenten belasting al aanwezig is. Deze belasting is dus al opgenomen tijdens het 
opspannen van zowel de boven als onder kabel. In onderstaande berekening is de rek in de 
liggers weergegeven en de spanningen in het staal. Hierin zit echter een kleine afwijking want 
de staalkabels zitten niet helemaal aan de onderzijde van de liggers. In de afwijking hierin is 
weergegeven in de naast de berekening afgebeelde tekening. 

Tegenwerkend spanning dm.v. spankabels 
Rek (&pankabel)= Veranderlijke spanning In ligger I E-rnodulu ligger 

t O)b I E~r 

c 50,37 I 70000 = 0,000720 
Kracht In spankabel• OpptJVIaktl spankabel x Rok x E·modulus spankabrl 

F = A x t x E~ 

F 66.37 x 0,0007 x 210000 10029,01 N 

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de ligger bij een veranderlijke spanning van 50,37 
N/mm2 een rek krijgt van 0,00072. Als de stalen spankabels met een totaaloppervlak van 
66,37 mm2 (2 spankabels met een diameter van 6,5mm) ook zoveel uitgerekt moet worden is 
daarvoor 10029 N voor nodig. Doordat de kabel niet helemaal onderin de ligger zit zou de rek 
eigenlijk 0,00059 moeten zijn. Dit is echter niet meer opgenomen in de berekeningen. 
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De excentrische kracht veroorzaakt een moment in de ligger. Doordat een moment een 
parabolisch krachten verloop heeft en dit is omgerekend naar een gelijkmatig verdeelde 
belasting. Deze omrekening is gemaakt omdat bij deze berekening diverse gelijkmatig 
verdeelde belastingen worden opgeteld. De grote van de krachtFis 68% van het moment (zie 
hieronder). 

~ 
l 10029 1 

~I.IIIIII.I~tlllilllilllliOOmmt~rlllulliR 
6819,7 

Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabel x arm t.o.v. zwaartepunt 
M F x h 
M 6819,73 x 180 1227551 Nmm 1,2276 kNm 

regenwerkende spanning = Mlw 

Okabel M I W 

Okabel 1227551 140,71 X 8,72 N/mm2 

In de bovenstaande berekening is te lezen dat de kracht in de spankabel (6819,7 N) tot een 
moment van 1 ,2276 kNm leidt doordat de twee kabels een hart op hart afstand hebben van 
180 mm (boven elkaar). Dit moment is met behulp van het weerstandsmoment (W) om te 
rekenen naar een tegenwerkende spanning van 8,72 N/mm2. 
Doordat de rek in de kabels zoals eerder vermeld niet 0,00072 is maar 0,00059 zal de 
spanning ook afnemen van 8,72 N/mm2 naar 7,15 N/mm2. Omdat dit verschil zo klein is en de 
aanpassingen aan de berekeningen en het verslag zeer groot zijn is deze afwijking niet 
verwerkt. 
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Spanning en kracht in spankabels 
Doordat dé vloer bestaat uit lossen elementen kan de vloer geen trekspanningen opnemen. 
Om deze op te vangen zijn er staalkabels onder spanning gebracht. Deze staalkabels oefenen 
zoveel druk uit op de elementen dat de trekkrachten deze drukkracht niet kunnen overtreffen. 
Om te zorgen dat de kracht in de kabels groot genoeg is zijn alle trekspanningen, die hiervoor 
zijn berekent, opgeteld . Deze spanning die veroorzaakt wordt door deze trekkrachten moet 
verdeeld worden over het totale oppervlak van de twee liggers. In deze liggers zitten in totaal 
vier kabels die de drukkracht moeten opwekken, deze zijn allemaal nagespannen op~ van de 
benodigde totale drukkracht 
Voor het opvangen van de trekkrachten hoeven alleen onderin de vloer kabels gespannen te 
worden. Echter door het lichte gewicht van de vloer is het niet mogelijk om alleen onder in de 
constructie de kabels te spannen. Hierdoor zou de constructie naar boven uitknikken als er 
geen belasting aanwezig is. 

Benodigde naspanning = Permanente +veranderlijke· tegenwerkende spanning 

19,57 N/mm2 + 50,37 N/mm2 - 8,72 N/ = 61 ,22 N/mm2 
Benodigde spankrtcht In de kabel 

61 ,22 Nlmm2 x 2244,62 mm2 :: 137409,65 N :: 137,41 kN /4 kabels = 34,35 kN per kabel 

In bovenstaande berekening is te zien dat als de permanente, de veranderlijke en de 
tegenwerkende spanning bij elkaar opgeteld worden dit leid tot een naspan-spanning van 
61,22 N/mm2. Deze spanning kan omgerekend worden naar een kracht van 137,41 kN, dat 
dan per kabel een kracht van 34,35 kN is. Alle 4 de kabels zullen dus op deze kracht 
nagespannen moeten worden om te voorkomen dat er trekkrachten kunnen ontstaan en de 
vloer bezwijkt. 

Spanninqsdoorsneden 
De bovenstaande optelling van spanning is in de onderstaande spanningsdoorsneden nog 
eens weergegeven. Verder is ook een spanningsoptelling weergegeven voordat de vloer belast 
wordt met de veranderlijke belasting, dan is de tegenwerkende spanning ook nog niet 
aanwezig. Deze situatie zal zich voordoen als de vloer net is gemonteerd en er nog geen 
personen, meubilair of bijvoorbeeld lichte scheidingswanden aanwezig zijn. 
-19.57 N/mm2 -61,22 N/mm2 -80.79 N/mm2 

1 + D \J 
19.57 N/mm2 -61,22 N/mm2 -41.65 N/mm2 i 

Pem amente belast1ng N aspann1ng Onbelaste situatle 

Als alle hiervoor berekende spanningen samengevoegd worden ontstaat het volgende plaatje. 

'~ 
;19,57 N/mm2 -61, 22 N/mm2 ' :50.37 N/mm2 -8.72 N/mm2 ,ON/mm2 

Pernament a belasbng Nespenning Ve ra nderl ijke belast1ng T egenwerl<end moment Belaste si tuat ie 

Hierin is te zien dat de drukkracht die de kabels op de elementen overbrengen ervoorzorgt dat 
er geen trekkracht onder in de ligger ontstaat. Ook is de drukspanning die optreed (122,43 
N/mm2) kleiner als de maximale spanning van het aluminium (160 N/mm2) 
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Berekening vloerstrook in bruikbaarheidsgrenstoestand voor einddoorbuiging (Ueind) 

In dit deel van de berekening zal de vloerstrook in de bruikbaarheidsgrenstoestand berekend 
worden . In de bruikbaarheidsteestand wordt gerekend met veiligheidsfactoren van 1. Met deze 
berekening wordt bepaald of de vloer aan de volgende bouwbesluitseis voldoet: 

Eisen t.b.v. vloeren: (zonder steenachtige scheidingswanden) 
• Doorbuiging in eindtoestand (Ueind) :s; 0,004 * L 

Bij 6m overspanning is dit: :s; 0,004 * 6000 = 24mm 

In deze berekeningen is dezelfde volgorde van de berekeningen gemaakt als bij de berekening 
in de uiterste grenstoestand. Hierdoor zullen alleen de grote verandering nogmaals beschreven 
worden. Mochten er onderdelen van de berekening niet duidelijk zijn kan er dus naar de 
omschrijving van de berekening in uiterste grenstoestand gekeken worden. 

De grote verandering ten opzichte van het eerste deel is dat er voor deze belastings
berekeningen (tgv de bruikbaarheidsteestand (Ueind)) een veiligheidsfactor van 1 
aangehouden moet worden in de plaats van 1 ,2 en 1 ,5 bij de uiterste grenstoestand 
berekening. 

Pennanente spanning 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kN/m2 x 1,00 = 

Moment= 118 x q -x 1n2 
0,13 x 0,51 kN/rn x 

Spanning = mlllv 

0,85 kN/m2 x 0,60 m1 = 0,51 kNirn1 

36,00 m1 = 2,30 kNm 

2,30 10"6 I 140,71 10"3 = 16,31 Nlmm2 

Veranderlijke spanning 
Belasting met veiligheidsfactor 

1,75 kN/m2 x 1,00 = 
Moment • 1/B x q x JA2 

0,13 x 1,05 kN/m x 
Spanning • mlllv 

4,73 10"6 / 140,71 10"3 

1}5 kN/m2 x 0,60 m1 = 1,05 kN/m1 

36,00 m1 = 4,73 kNm 

= :33,58 N/mm2 

Pennanente + veranderlijke spanning 
16,31 Nlmm2 + :33,58 N/mm2 = 49,89 N/mm2 
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Zoals bij de berekeningen voor de uiterste grenstoestand zal ook in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand de exentrische kracht die veroorzaakt wordt de doorbuiging door 
de veranderlijke belasting berekend moeten worden. Deze berekening is gelijk aan die van de 
uiterste grensttoestand echter zijn hier de krachten kleiner doordat de veiligheidsfactoren 
gereduceerd zijn tot één. 

Tegenwerkend spanning dm.v. spankabels 
Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in ligger I E-modules ligger 

= ~ I Einet 
c 33,58 70COO = 0,<:00480 

Kracht in spankabel • OppeJVlaldt spankabel x Rtk xE-modulus spankabel 
F A x t x EUiAi 
F 66,37 x 0,<:00479707 x 2100XJ 6686,01 N 

Zoals in de uiterste grenstoestand wordt ook hier de kracht van een parabool omgerekend naar 
een gelijkmatige verdeelde belasting. 

n~ 
6686 

l l 
ifill1lillliJI~llm~m~l•!IIItilllliilllmtt!mmmr 

4546,5 

Moment t.b.v. spankabel = Klatht spankabel x arm to.v. zwaarte 
M = F x h 
M = 4546.49 x 180 = 81S36S Nmm = 0,8184 kNm 

Tegenwerkende spanning = mlll 
Okab!-.1= mI w 
Okabet = 8183'68 I 140)1 x 10A3 = 5,82 Nlmm2 

Spannfng en kracht In spankabels 
Benodigde naspannlng blijft hetzelfde (zie berekening uiterste grenstoestand) 

= 61 ,22 N/rnm2. 

Spanningsdoorsneden 
Muimale gebruiksbelasting 

16,31 N/mm2 + 61,22 N/rnrn2 + 33,58 N/mm2 + 

-16,31 N!rnm2 + 61,22 N/mm2 + -33,58 N/mm2 + 

""-\ + l] ;·-\ + 
I · 16l1 N/rl'll\2 6 122 f'IIJrrrn2 l rll.fiB Nknm2 

-5,82 N/mm2 = 105,29 N/mm2 
5,82 N/mm2 = 17,14 N/mm2 

I-5 .61 Ntmr& 10529 NIITI'I'I2 I 

) \] 
5.82Nfmm1 1 17."NIITI'I'I21 

p01m ononto belasting r~asp.,ming Veranderlijke belasting Tegenwerkend rmment Moximole eindspanning ZoalS in de 

uiterste grenstoestand is ook hier te positief gerekend met de rek in de kabel. Hierdoor zullen 
de krachten van het tegenwerkt moment iets kleiner uitpakken. 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Tot hier is de berekening hetzelfde verlopen als bij de uiterste grenstoestand berekening. Maar 
in dit laatste deel zal de doorbuigingseis met betrekking tot de doorbuiging in de eindtoestand 
berekend worden. Hierbij is de helft (zie plaatje) van de maximale optredende spanning uit de 
bovenstaande tabel gehaald, zodat deze met behulp van het weerstandsmoment omgerekend 
kan worden tot een optredend moment. Dit moment, het traagheid moment, de 
elasticiteitsmodules en de overspanningslengte kunnen dan ingevuld worden om de 
doorbuiging te berekenen. Deze doorbuiging kan dan vergeleken worden met de maximale 
doorbuiging die toegestaan is volgens het Bouwbesluit 

' 
-44.07 N/mm2 i 

(105,29- 17.14)/2= 44,07 N/mm2 

Optredende spanning 

-17,14 N/mm2 44,07 N/mm2 

Doorbufgfng 
Eisen 
Ueind (minimaal = vb + pb) = I x 0,004 = 24,0 mm 
Ubiî (minimaal= vb) = I x 0,003 = 18,0 mm 
Mubnu.l optredend moment t.b.v. doorbulging • 1t2 optrtdenda spennlng x w11rstandsmoment 

M = 1~o x w 
M = 44,07 x 140,71 x 10A3 = 6201632,4 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 
E-modules 
T raagheidsmoment 
Doorbuigingsberekening 
Ueind (berekend) 

60(() mm 
700Xl Nlmrn2 

15478204 mm4 

5/48.((M.fA2)J(E.Q) = 21,46 mm voldoet< 24mm 

Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dat er een moment van 6,2 kNm aanwezig is, door 
deze in te vullen in de doorbuigingberekening, samen met de overspanning van 6 m, een 
elasticiteitsmodules (aluminium) van 70000 N/mm2 en een traagheidsmoment van 1547,8 
x10"4 mm4 kan de doorbuiging gerekend worden . Deze komt uit op 21,46 mm wat lager is dan 
het toegestane maximum van 24 mm (0,0004 keer de overspanning). De vloer voldoet dus aan 
de eerst doorbuigingseis. 

26 

I 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Berekening vloerstrook in bruikbaarheidsgrenstoestand voor doorbuiging door 
veranderlijke belasting 

In deze berekening is alleen met de veranderlijke belasting gerekend, hiermee kan bepaald 
worden wat de bijkomende doorbuiging is. Met deze berekening wordt bepaald of de vloer aan 
de volgende bouwbesluitseis voldoet: 

Eisen t.b.v. vloeren: (zonder steenachtige scheidingswanden) 
• Bijkomende doorbuiging (Ubii) s; 0,003 * L 

Bij 6m overspanning is dit: s; 0,003 * 6000 = 18mm 

In deze berekeningen is dezelfde volgorde van de berekeningen gemaakt dan bij de twee 
vorige berekeningen. Hierdoor zullen alleen de grote verandering nogmaals beschreven 
worden. Mochten er onderdelen van de berekening niet duidelijk zijn kan er dus naar de 
omschrijving van de vorige liggerberekening gekeken worden. 

De grote verandering in het eerste deel is dat er voor de permanente belasting een 
veiligheidsfactor van 0 aangehouden moet worden en voor de veranderlijke belasting een 
veiligheidsfactor van 1 (tgv de bruikbaarheidstoestand (U bij)). Dit leidt natuurlijk wel tot andere 
uitkomsten maar dezelfde berekeningen zijn hierna uitgevoerd. 
Hierdoor valt de belasting van de pernamente belasting weg zoals is weergegeven in de 
onderstaande berekening. 

Permanente spanning 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kn/rn2 x 0,00 = 
Moment= 118 x q x1A2 

0,00 kn/rn2 x 0,60 m1 0,00 knlm1 

0,13 x 0,00 kN/rn x 36,00 m1 = O,ûü kNm 

Sp11nning = mlw 
0,00 f0A6 140,71 10A3 : 

Veranderlijke spanning 
Belasting met veiligheidsfactor 

·1, 75 kn/rn2 x 1,00 = 
Moment • 118 x q x fA2 

0,00 N/rnm2 

1,75 kn/m2 x 0,60 m1 = 1,05 knlm1 

0,13x 1,05kN/m x 36,00 m1 = 4,73 kNm 

Spanning • mlw 
4,73 10A6 I 140,71 10A3 = 33,58 N/mm2 

Permanente+ veranderlijke spanning 
0,00 N/rnm2 + 33,58 N/mrn: = 33,58 N/mm2 
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Zoals bij de berekeningen voor de uiterste grenstoestand zal ook in de hier het opbuigend 
moment en optredende spanningen berekend moeten worden. Doordat alleen met de 
veranderlijke belasting gerekend word zullen deze aanzienlijk kleiner zijn. 

Tegenwerkend spanning dm.v. spankabels 
Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in ligger I E-modulu Jigger 

Opb I 8gger 

c = 33,53 70C1:IJ " 0. CO'.l4Sû 
Klacht In spanlalbel • Oppe!Yiakle spanlalbel x Rek xE-modulus spanlalbel 

F = A x t x ótMll 
F 6S,37 x 0,00)479707 x 21coo:J 6686,01 N 

Zoals in voorgaande berekeningen zal ook hier de kracht van een parabool omgerekend naar 
een gelijkmatige verdeelde belasting. 

lll"uP::. 
6686 

1 1 
111«TTTTTTTTIII! lllmTTI"TTT'fllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllfll lllllllllllllllllllllt 

4546,5 

Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabel x arm t.o.v. :zwaaru 
M = F x h 

M = 4546,49 x 180 = 818368 Nmm = 0,8184 k~~m 

Tegenwerkende spanning • mlll 
Ok6bel = m I w 
Ol<üel = S1836S I 140,71 x 1~3 = 5,82 N/mm2 

Spanning en kracht In spankabels 
Benodigde n1spannlng blijft hetzelfde (zie berekening uiterste grenstoestand) 

= 61,22 N/mm2 

Spannlngsdoorsneden 
Maximale gebrulksbelastlng 

0,00 N/mm2 + 61,22 N/mm2 + 

0,00 N/mm2 + 61,22 N/rnm2 + 
33,58 N/mm2 + -6,82 N/mm2 

-33,58 N/mm2 + 5,82 N/mm2 

""""" I 111.1H~ITI'f'l21 JJ.~8 Ninm11 l5.91NI'rrm1 

+ u + \ + l 
1 

ON/i'l'lml IJ1 ,11 Nrrrm1 1 1·)3,'58Nfrrm1 S,81Nfrrrn2 I 

Permanente b~asting Naspanning Veranderlijke belasting Tegenwerkend moment 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Tot hier is de berekening het zelfde verlopen als bij de vorige bruikbaarheidsgrenstoestands
berekening, alleen nu is het optredende moment kleiner, omdat de permanente belasting nu 
niet is meegerekend. Ook de hierna berekende doorbuiging kan dan vergeleken worden met 
de bijkomende doorbuiging die toegestaan is volgens het Bouwbesluit 

' ' 

(88,98- 33,45)/2= 27,76 N/mm2 

-27,76Ni~ 

-33,45 N/mm2 

Doorbuiging 
Eisen 

Optredende spanning ~ 
: 27.76 Nimm2 
I 

Ueind (minimaal = vb + pb) = I x 0,004 24,0 mm 
Ubij (rninirnaal = vb) I x 0,003 = 18,0 mm 
Maximaal optredend moment t.b.v. doorbuiging = 112 optredende spanning x weers1andsmoment 

M = 112o x w 
M = 27,76 x 140,71 x 1QA3 = 3900632 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 
E-modules 
Traagheidsrnomenl 
Doorbuigîngsberekening 
Ubij (berekend) = 

6000 mm 
70000 N/mm2 

15478204 mm4 

5/4B.((fvl.IA2)/(E.I)) = 13,5.2 mm voldoet < 18mm 

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat er een moment van 3,91 kNm aanwezig is, door 
deze in te vullen in de doorbuiging berekening, samen met de overspanning van 6 m, een 
elasticiteitsmodules (aluminium) van 70000 N/mm2 en een traagheidsmoment van 1547,8 
x10"4 mm4 kan de doorbuiging gerekend worden. Deze komt uit op 13,52 mm wat lager is dan 
het toegestane maximum van 18 mm. De vloer voldoet dus ook aan de laatste doorbuigingseis. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Sterkteberekeningen 

Niet alleen de doorbuiging maar ook de sterkte van de liggers moet gecontroleerd worden . 
Hierbij moeten versch illende toetsen uitgevoerd worden, zowel de afschuivings-, als de trek-, 
de druk- en de buigingstoets. Hierbij wordt de (maximaal) benodigde kracht gedeeld door de 
maximale opneembare kracht, als de uitkomst kleiner dan of gelijk aan 1 is voldoet het profiel 
aan deze eis. De benodigde afschuiving zal eerst berekend worden, waarna deze gedeeld 
wordt door de maximale toelaatbare afschuivingskracht. In het profiel zal geen trekkracht 
ontstaan dus deze is 0 N. De benodigde drukkracht is de kracht die door de spankabels op de 
profielen wordt overgedragen. Verder bestaat het benodigde buigende moment uit het moment 
wat ontstaat door zowel de permanente als de veranderlijke belasting. Ook de maximale kracht 
afschuivings-, druk- en trekkracht zal berekend worden waarbij het aluminiumoppervlak en de 
vloeigrens gebruikt zullen worden . 

Max. afschuiving q-lasl x lengte I 2 
q--lasl 2. 19 x 6,0 2 6,66 kN 

afschuiving V u;d 0,58 x F y;d x Aw ~ 6561 ~ 
= 0,03 s 1,0 voldoet I 0,58 x 160,00 x 2300 213440 N Vujd = 213440 N 

I Trek Nf;u;d F y;d x A N t;s;d Q ~ 
= 0,00 s 1,0 voldoet I 160,00 x 2300 368000 N N t;u;d = 368000 N 

I druk N c;u;d F y; d x A N c;s;d 137410 ~ 

160,00 x 2300 368000 N N c·u·d = 368000 N = 0,37 !i 1.0 voldoel 

Buiging M y;u;d F y;d x Wel M s;d 9841500 Nmm 

160,00 x 140711 = 22513751 Nrnrn M u;d = 22513751 Nmm = 0,44 s 1,0 voldoet 

Uit de bovenste berekeningen blijkt dat voor het aluminiumoppervlak 2300 mm2 is 
aangehouden en de vloeigrens is zoals al eerder gezegd 160 N/mm2 (maximaal toelaatbare 
spanning). Maar als eerst is de maximale afschuiving berekend, deze is afhankelijk van de q
last en de overspanning, deze komt uit op 6,56 kN. Dit is maar 3% van de maximaal 
toelaatbare kracht, dus deze voldoet. 
In de constructie mogen verder geen trekkrachten ontstaan dus deze voldoet zeker als de 
trekkracht op 0 is gesteld. Ook is te zien dat de drukkracht welke door de kabels worden 
afgedragen aan de profielen , maar 37% is van het maximaal toelaatbare. En verder is het 
benodigde moment voor de permanente en veranderlijke belasting maar 44% van het 
toelaatbare. Hieruit blijkt dat de vloer aan al deze eisen voldoet. Doordat de aluminiumliggers 
verlijmt zijn op de houten achtergrond zijn er geen knik- en kipberekenen in deze 
verslaglegging opgenomen . 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Benodigde vloeigrens ten gevolge van spanningen 

Op drie kritieke punten (doorsnede A, Ben C) zal gecontroleerd worden of het aanwezige 
oppervlak toereikend is voor het opvangen van de combinatie van de optredende spanningen. 
Dit betekent dat er zowel een dwarskracht als een normaalkracht en een moment tegelijkertijd 
optreden. En dit komt in vrijwel elke doorsnede voor. Op de volgende pagina's zijn de 
berekeningen en de krachten ter plaatsen van de doorsneden weergegeven. Deze 
toetsen komen globaal overeen met de voorgaande sterktetoetsen. 

Het hiernaast weergegeven profiel heeft een oppervlakte van 1150 mm2 deze wordt 2 
keer toegepast, de benodigde oppervlakten ter plaatse van elke doorsnede moet minder 
zijn dan dit oppervlak (= 2300 mm2). Verder is in de berekeningen een vloeigrens van 
160N/mm2 aangehouden. 

' 600 2400 3000 

A 

I I I I I I I I I I 
I I 

Doorsnede vloer 

A B 
2,19 kNm! ! 

Belastinben 

1,5BkNm !0,61 kNm 

6,56 kN 

Dwarskrachten 
_J 

6,56 kN 

c 

I 

+ 
I 

Momenten 9,84 kNm 
B IC 

: 
137,4 kN 

I+ 
IA I 

{rl I 

Normaalkrachten 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Ter plaatse van doorsnede A met alleen een dwarskracht van 6,56 kN , deze veroorzaakt een 
spanning van 2,85 N/mm2. Doordat dit lager is als de toegestane spanning van 160 N/mm2 
voldoet deze doorsnede. 

0 Nhnm 2 i 0 Nnnm2 

I + 
0 Nhnn>2 ON/h1m2 

+ 2.85 Nnnm2 2.85 Nimm2 

Momant Normaalkracht Dwarskracht Total& spanning 

Doorsnede A 

In doorsnede 8 bevindt zich ter plaatse van de kopplaat waar de voorspankrach aangebracht 
wordt. Hierbij kan naar twee verschillende punten gekeken worden . Daar waar net wel de 
voorspanning is aangebracht en daar waar de voorspanning nog net niet is aangebracht. De 
voorspanning van de kabels zorgt voor een normaalkracht van 61 ,22 N/mm2 (zie berekening 
spankracht kabels blz. 21) De verschillende plekken ter plaatsen van punt 8 zijn hieronder 
weergeven als 81 (zonder voorspanning) en 82 (met voorspanning). 

9,15 Nllnm2 

I 
0 Nllnm2 

+ 
0Niln m2 

+ 

9,1 5 Nhnm 2 

2,28 Nllnm2 

Moment Normaalkracht T at al e 5P8 nntng 

Doorsnede 81 

+ 2.28 Nlln m2 = .... ~::u 
52 ,07 Nltnm2 ! 

Mom ent Normaalkracht 0\1\er.!kracht Tot~l e speJnning 

n,..,..,'«"~,..,., ... R? 

In 81 treden slechts zeer lage spanning op. Hier de maximaal optredende spanning is hier 9,15 
N/mm2, dit is vele malen lager als de maximaal toelaatbare spanning van 160 N/mm2. 
In punt 82 zijn de krachten wel veel groter met maximaal optredend 70,37 N/mm2. dit is echter 
stukken lager als de toelaatbare spanning van 160 N/mm2. 
Ter plaatse van doorsnede C treden de volgende spanning op: 

I I 1 nn'"\ + "'0 
~ 23,77 NAnm2 61 ,22 Nhnm2 ! 

+ 

84,99 Nlln m2 

0 Nilnm2 

37,45 Nhn rn2 i 
Moment Nonn aaikracht D'll<lrokrschl T o1al e spo nning 

Doorsnede C 

Deze spanning zijn echter ook veellager als de maximaal toelaatbare spanning van 160 
N/mm2 
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Buigspanningen in de sandwichelementen 

Naast de liggers zullen ook de tussenliggende sandwichelementen belast worden. De krachten 
die op de vloer werken zullen namelijk via de sandwichelementen naar de liggers 
overgedragen moeten worden. Om te controleren of deze sandwichelementen stijf genoeg zijn 
de in de sandwichelementen optredende buigspanningen en het traagheidsmoment van de 
elementen berekend. Hiermee is vervolgens bepaald welk plaatmateriaal het beste toegepast 
kan worden. 

Bij het maken van deze berekening zijn een aantal aannames gemaakt. Deze zijn zo veilig 
mogelijk gemaakt zodat de uitkomst van deze berekening gebruikt kan worden voor keuze 
tussen de materialen en hun dikte. 
In het tabellen boek voor bouw- en waterbouwkunde staan de volgende gegevens over diverse 
plaatmaterialen: 

• Spaanplaat; 
• OSB-plaat; 
• MOF-plaat; 

Buigsterkte = 16 N/mm2 
Buigsterkte = 29 N/mm2 
Buigsterkte = 35 N/mm2 

E-modulus = 2600 N/mm2 
E-modulus = 5500 N/mm2 
E-modulus = 2800 N/mm2 

Het is onduidelijk of deze waarde rekenwaarde, minimale of maximale waarde zijn of hoe deze 
omgerekend kunnen worden. Daarom is ervoor gekozen om de helft van de laagsteE-modules 
van deze plaatmaterialen te gebruiken om zo een veilige berekening te kunnen maken. 
Vervolgens is in de berekening het element geschematiseerd tot een rechthoekige massa met 
een dikte die gelijk is aan de dunste dikte van het normale element. Omdat de keuze van de 
vulling nog onduidelijk was en de mogelijkheid om geen schuim te gebruiken moet blijven 
bestaan, is er in deze berekening voor het schuim een E-modules van nul aangehouden. 
Doordat de afstand van het zwaartepunt van het schuim tot het zwaartepunt van het element 
ook nul is valt de krachtswerking van het schuim geheel weg. 

Als eerste zullen de traagheidsmomenten van de vezelplaten en het schuim worden bepaald, 
hiervoor zijn alleen de afmetingen en de afstanden tot het zwaarte punt nodig. 
De overspanning van het sandwichelement 600 millimeter (van ligger tot ligger) . Op deze korte 
overspanning zal een de puntlast van 3 kN (woongebouwen) maatgevend zijn 
Voor het berekenen van het moment wat veroorzaakt wordt door deze puntlast is de formule 
M= 1'2 x arm x kracht gebruikt. In dit geval staat de puntlast in het midden van het element en is 
de arm 300 mm. 

Met deze gegevens zijn de buigspanningen in de boven- en onderrand van de houtvezelplaten 
op de volgende pagina berekend. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem T I 
In de onderstaande berekeningen is te zien dat er maximaal een buigspanning van 1,15 N/mm2 ontstaat. Als gekeken wordt naar de diverse 
geperste vezelplaten dan blijkt dat de buigsterkte vele malen hoger is bijvoorbeeld 29 N/mm2 (bij OSS-platen). Ondanks dat dit misschien geen 
rekenwaardes zijn, is het verschil tussen de optredende spanningen en deze toelaatbare spanningen zo groot, dat er aangenomen kan worden dat 
dit toch veilig is. 
Spanningen in sandwichelementen 

Gepeo·ste vezelpl<lat 
E-modules 
PI aal breedte 
PI aal dikte 
Arsland zwaartepunt plaal tot 
zwaartepunt element 
Uiterste vezelafstand 

SclluiiTMlllino 
E-modules 

Plaat breedte 
Plaal dikte 

Afstand zwaartepunl vulling lol 
zwaartepunt element 
Ultersle vezelafstand 

Algemeen 
Puntlast 

Overspanning 
t 12 Arm punllast 

· 1 1 S tt.~-: 

~1.0'7Wmm~ 

Et t 300 N/mm2 
bt 600 mm 
ht 5 mm 

at 67,5 mm 
zt 70 mm 

E2 0 Nlmm2 

b2 600 mm 
h2 t 30 mm 

a2 0 mm 
Z2 65 mm 

3000 N 

600 mm 
a3 t 50 mm 

Spanningen sanctv.ichelement 

Traaglleldsmomenl vezelplaat c 1'1 

1'1 = tlt 2 • bt • hJA3 • bt • ht at •2 
0,0833 • 600 • t 25 + 600 • 5 + 4556,25 

Tranglleldsmomenl schuim - Is 
Is = tl12 • b2 • h2 •3 • b2 • h2 • a2 •2 

0,0833 • 600 • 2197000 + 600 • t30 + 0 

Buigspanning I.p.v. bovenrand • av1 

av1 = -Et •( F a3 • zt )I( Et lv 
-t 300 •( 3000 • t 50 • 70 )I( 1300 • t3675000 • 

BuigSJlannlng I.p.v. bovenrand- overgang vezel. I scllUim = as1 of 

as1 = -E 2 •( F a3 . z2 )I( Et IV 
0 •( 3000 • t50 . 65 )I( t 300 . t3675000 + 

av2 = ·Et '( F a3 . z2 )I( Et IV 
- t 300 '( 3000 • 150 . 65 )I( t300 . t3675000 + 

BuigSJlanning I.p.v. onderrand = av4 

IJV4 = -Ovt 
1,15 N~nm2 

Buigspanning I.p.v. onden~nd - overgang vezel. I schuim 

Ds2 = -ast IJVJ -os2 
o,oo Nhnon2 1.07 N!lnm2 
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t3675000 mm4 = 

t 09850000 mm4 = 

av2 

IJS2 

E2 
0 

E2 

E2 
0 

of 

Is 
t09850000 

Is 
t 09850000 

Is 
109850000 

IJV3 

13,68 ' 10A6 mm4 

109,85 '10A6onm4 

Et lv ) 
1300 • 13675000 ) = -1,15 Nanm2 

Et lv ) 
1300 • 13675000 ) = 0,00 Nimm2 

Et lv ) 
t 300 • 13675000 ) = .1,07 Nlrnm2 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Berekening eigenfrequentie aluminium liggers 

Naast de berekeningen van de doorbuiging van de vloer, de spanningen in de ligger en de 
sandwichelementen zijn ook de trillingen door lopen voor Floor-tje bepaald. Richtlijnen voor de 
aanvaardbare frequenties voor lichtgewicht vloeren staan beschreven in het SBR rapport: 
"Trillingen van vloeren door lopen". Hierin staan zowel de richtlijnen voor het berekenen, meten 
en beoordelen van het trillingsgedrag van de vloer. 
In dit rapport kan aan de hand van de gebruiksfunctie de klasse van de vloer bepaald worden. 
Voor een woonfunctie geldt een klasse D. Met deze klassen kan in de grafieken van het SBR 
rapport gekeken worden of de berekende frequentie voldoet. 
Voor het berekenen van de frequentie moet eerst de modale massa berekend worden. Dit is 
0,49 keer de aanwezige massa van de vloer incl. afwerklagen. 
Met deze gegevens en een aantal gegevens uit de berekeningen aan het begin van deze 
paragraaf kan de eigenfrequentie van de vloer berekend worden. 
De gevonden frequentie kan vervolgens in de grafiek van 1% demping opgezocht worden. De 
demping is slechts 1% doordat het constructieve materiaal aluminium is (in bijlage 14 is deze 
tabel bijgevoegd). 

Uit voorgaande berekeningen blijkt de volgende belastingcombinatie maatgevend, hieruit blijkt 
dat de vloer 85 kg/m2 weegt. 

Pernamermn belasting = plafond + vloer + topvloer 
±25 kglm2 + ±30 kg/m2 + ±30 kg/m2 = ± 85 kg/m2 

Verder hebben we de volgende gegevens gebruikt om de eigenfrequentie van de vloer te 
berekenen. 
E ligger= 
!ligger = 
Lengte= 
Breedte= 

stijfheid 
Eix;l (stijlheidliegger) 

Eix; 111 (stijfheîdvloerO 

1ste mode 
Massa =mv 
frequentie= Ie 

70000 N/mm2 
1547,82 x 10A.1 rnrn4 

10 rn 
6m 

7 x 10~10 NJm2 x 0,000014796 rn4 = 1083474,3 Nrn2 

10/0,6 x Eix; I 18057904 Nm2 

Doorbuiging onder eigen gewicht 
= 10 m x 6 m x 85 kg= 5100 Modale mflssa (M~.49) = 
= 2/rr x ( 3 x Eix;vl/ (0,49 x mv x 1"3)) AO,S 

2Jrr x ( 3 x 17261460 I (0,49 x 5100 x 6"3)) "0,5 
= 6,38 hrtz 

Voor het oppervlak van60m2 kan een modale massa berekend worden van 2499 kg. Met 
behulp van de elasticiteitsmodules van 70000 N/mm2 voor aluminium, het traagheidsmoment 
van 154 7,8 x1 0"4 mm4 en deze massa kan de eigenfrequentie van 6,38 hertz worden 
berekend. 
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Door het extreem lichte gewicht van de vloer dient de frequentie 10,5 Hz of meer te zijn (zie 
bijlage 14). Uit de bovenstaande berekening blijkt echter dat we slechts op 6,38 Hz uit komen. 
Er nog een aantal punten waar de eigenfrequentie van de vloer door verbeterd kan worden; 

• Door de akoestische loskoppeling v/d topvloer en de elementen zullen de trillingen 
gedempt worden. 

• Doordat de trillingen vervolgens door de elementen verplaatst moeten worden naar de 
liggers zullen ze nog verder gedempt worden 

• De aluminium liggers zijn bevestigd op de met hout omkleden sandwich elementen, dit 
dempt de trillingen in het aluminium 

• De spanning in de spankabels zal ook voor extra stijfheid zorgen wat het 
trillingsgedrag van de vloer verbetert. 

• Het aanbrengen van wanden op de vloer zal ook voor een verbetering van het 
trillingsgedrag zorgen, zodat het zelfs bijna als extra steunpunt gaat werken 

Tijdens de constructieve proeven die in het vervolg van dit hoofdstuk beschreven staan zal het 
trillingsgedrag van de vloer gemeten worden, zodat hierover een uitspraak gedaan kan worden. 

Zoals hier boven beschreven staat moet voor zowel de woon- als de winkelfunctie (klasse D) 
de ES-RMSgo-waarde tussen 0,8 en 3,2 liggen. In de berekening is te zien dat de modale 
massa 2499 kg is en de eigenfrequentie van de vloer op 6,24 Hz uitkomt. Als dan in bijlage 14 
gekeken wordt, welke behoort bij de demping van 1%, is te zien dat de ES-RMSgo-waarde op 
12 uitkomt. Dit ligt ver buiten het gebied van klasse Den de vloer voldoet dus niet. Omdat de 
vloer zo licht mogelijk moet blijven is het niet de bedoeling dat de modale massa verhoogd 
wordt (dit zou dan tot ongeveer 10000 kg (4x het gewicht van nu) moeten) . Om dan toch aan 
de eis te kunnen voldoen moet de frequentie van de vloer verhoogd worden tot ongeveer 10,5 
Hz of hoger. Ook kan de vloer voldoen als de demping van 1% verbeterd wordt naar ongeveer 
9%, maar in de SBR-publicatie zijn geen materialen opgenomen die daar aan voldoen. 
Als de verhouding van de ruimte veranderd naar 4,2 x 14,3 meter, het oppervlak blijft dan 
hetzelfde (60m2), dan valt de eigenfrequentie (10,65 Hz) van de vloer wel binnen klasseDen 
voldoet dus aan de praktische eis. Nog een andere optie is om het gewicht te verhogen naar 
2600 (dit is acceptabel) dan moet de eigenfrequentie verhoogd worden naar 7,5 Hz (de 
stijfheid moet dan tot 2150 x1 QA4 mm4, met 39%, verhoogd worden, dit zal niet eenvoudig 
worden). 

Om met een overspanning van 6 meter toch aan de eisen te kunnen voldoen moet de stijfheid 
van de vloer verhoogd worden zodat de eigenfrequentie boven de 10,5 Hz komt te liggen. Of 
dit mogelijk is en wat dan de gevolgen hiervan zijn zal in een vervolgonderzoek bekeken 
moeten worden. 
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Eindconclusie en aanbevelingen 

De voorgaande constructieberekeningen zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven of het 
vloersysteem met dit constructieve principe mogelijk is. Om voor 100% 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. 

Voor constructies samengesteld uit veel verschillende materialen en kleine onderdelen bestaan 
nog geen aparte NEN-bladen. Hierdoor is het maken van zeer gedetailleerde berekeningen 
niet eenvoudig en dient er vaak een vereenvoudigde versie berekend te worden. Hierdoor zijn 
er nog veel mogelijke berekeningen over voor vervolg onderzoek. 

Als Floor-tje wordt toegepast als een verdiepingsvloer waarop zich een woonfunctie bevindt, 
dan kan uit de voorgaande globale berekeningen de volgende voorzichtige conclusies 
getrokken worden ; 

• De spankabels zullen met een trekkracht van ongeveer 34,5 kN opgespannen moeten 
worden bij een overspanning van 6 meter. 

• De vloer lijkt te voldoen aan beide doorbuigingseisen van het bouwbesluit 
• De vloeigrens wordt niet overschreden door de spanningen die in de 

aluminiumprofielen ontstaan . 
• Ook de maximale buigspanningen van de houtvezelelementen worden niet 

overschreden. 
• De vloer heeft een eigenfrequentie van 6,38 Hertz en dat is volgens de eisen te weinig. 

Zoals hierboven al is toegelicht zullen er geavanceerde constructieve berekeningen uitgevoerd 
moeten worden 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. 
Doordat het constructieve gedrag één van de primaire functies van de vloer is. Wordt er 
aanbevolen om op dit gebied uitgebreider onderzoek te doen. In dit uitgebreidere onderzoek 
dienen bestaande berekeningen gecontroleerd en verder uitgediept te worden. Doordat de 
vloer al voldoet op het gebied van de optredende spanningen en doorbuiging worden hier 
weinig problemen verwacht. 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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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
Bijlage 6: 
Verschillen van de berekeningen ten op zichten van de ontworpen vorm. 
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De volgende verschillen tussen de berekende elementen en de ontworpen elementen kunnen 
genoemd worden. 

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

In het onderstaande figuur is te zien dat het profiel geschematiseerd is. Dit was nodig om het 
weerstands en het traagheidsmoment te kunnen berekenen. Door deze schematisering is het 
aluminium oppervlak gelijk gebleven. Het traagheidsmoment is ook in Auto-CAO 
gecontroleerd en deze bleek iets hoger te liggen dan het berekende traagheidsmoment. De 
gebruikte waarden, die aan de hand van deze schematisering zijn bepaald , zijn van een extra 
veiligheid voorzien. Het aluminiumprofiel zou dus eigenl ijk nog meer spanningen op kunnen 
nemen. 

Voor het berekenen van de spanningen in de sandwichschillen zijn de elementen 
vereenvoudigd. 

Hier onder is schematisering van de sandwichschillen weergegeven. Hierbij is de minimale 
dikte van het element aangehouden. Dit betekend dat het element in werkelijkheid veel stijver 
is, doordat er een profilering in de schillen is aangebracht. Dus ook hier is met een zeer veilige 
waarde gerekend. 
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Bijlage 7: 
Beschrijving en gegevens constructieve proeven (algemeen) 
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In deze bijlage zullen beproefde elementen, de opzet van de proeven en de gebruikte 
apparatuur nauwkeurig weergegeven worden, zodat de proeven opnieuw uitgevoerd kunnen 
worden. 

De beproefde elementen. 
Doordat de productie methode van de ontworpen elementen niet gebruikt kon worden voor het 
maken van een kleine oplage voor de constructieve proeven. Zijn van zetbaar aluminium en 
MOF de liggers en elementen gemaakt voor de constructieve proeven. De precieze opbouw zal 
hieronder weergegeven worden. De verschillen tussen de ontworpen en beproefde elementen 
staan beschreven in bijlage 8 constructieve proeven. Hieronder zijn de precies afmetingen van 
de gezette aluminium liggers weergegeven. Ze hebben een lengte van 600 mm, zijn gezet van 
aluminium kwaliteit s2. De verschillende onderdelen zijn met behulp van Sikadur®-32 
(lijmverbinding) aan elkaar verbonden. 

Onderdeel A 

lf) 

Onderdeel C 

"' (") Q)D 

Onderdeel C 

....... ru Onderdeel A 

Onderdeel C 

Samengestelde ligger 

Onderdeel B 
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In de onderstaande tekening is de opbouw en de afmetingen van de houten elementen 
weergegeven. 
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-..ot--Balkjes 30x30x588mm (4 stuks) 

Zijplaten 6x136x588mm (2 stuks) 

"___Voor- & achterplaten 6x136x567mm (2 stuks) 

Onder- & bovenplaten 6x 600x567mm (2 stuks 

Doorsnede houten vulelement 

Nokken (3-hoek) 30x 75x75mm (4 stuks) 
----
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V 
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Opstel! i ngen 
Voor het maken van de proefopstellingen is gebruikt gemaakt van de standaard constructie 
elementen die aanwezig zijn in het Pietervan Musschenbroek Laboratorium op de technische 
universiteit te Eindhoven. Deze standaard constructie elementen zijn HE 140A en HE300A 
profielen van diverse lengtes. 

Opstelling 1 ste proef 
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Gebruikte meetapparatuur 

Hieronder zal weergegeven worden welke onderdelen zijn voor het realiseren van de proeven . 
Vervolgens zullen de gegevens van de gebruikte apparatuur gegeven worden. 

1 de proefopstelling; 

• Twee rijen zes elementen 
• Vier vijzels en krachtmeetdozen (tot 60kN) 
• Vier spanstaalstaven (diam. 8mm, lengte 7,1 meter) 
• Data-logger (Meetstation) 
• Twaalf klembussen of klemhulzen 
• Vier kopplaten (één per vijzel, hieraan zijn 2 staven verbonden) 
• Frame zoals weergegeven onder opstelling eerste proef 
• Belasting (grindzakken 23x a +/-25 kg/st (totaal +/- 575 kg) 
• Doorbuigingsmeter +frame (aangesloten op meetstation) 
• Bescherming (tijdens kabelbreuk of los schieten klembussen (grindzakken)) 
• Underlaymentplaten (als topvloer) 

2de proefopstelling; 

• één rij van 9 Elementen 
• Vier vijzels en krachtmeetdozen (tot 60kN) 
• Twee HE300 A profielen als afstandhouders voor het mogelijk verwijderen van de 

vijzels en krachtmeetdozen. 
• Vier spanstaalstaven (diam. 8mm, lengte 7,1 meter) 
• Data-logger (Meetstation) 
• Twaalf klembussen of klemhulzen 
• Twee kopplaten (over het gehele oppervlakte van de elementen aan het eind van de 

rij) 
• Verdeelplaten 22x (150x250mm) 
• Steunpunten 4x of 2x (dit kunnen korte balken zijn) 
• Belasting (40 zakkengrind a +/-25 kg/st (totaal +/- 1000 kg)) 
• Doorbuigingsmeter +frame (aangesloten op meetstation) 
• Trillingsmeters (ontvangers, zenders en trilplateau) (aangesloten op meetstation) 
• Bescherming (tijdens kabelbreuk of los schieten klembussen (grindzakken)) 
• Underlaymentplaten (als topvloer) 

Gegevens gebruikte apparatuur constructieve proeven 

• Datalogger l~r 3 apparaatcode 0233B in combinatie met omzetter (t.b.v. 
krachtmeetdozen) AB22A van de fabrikant HBM Serienummer 834331. 

• Krachtmeetdozen (zelffabricaat) namen CH 1, CH3, ADC-01 en ADC-02 max. 
belastbaar tot 80kN gecalibreerd op 100kN druk- en trekbank fabrikant SchenkTrebel 
M 1600 Serienummer 1 095 

• Vijzels 4 stuks HH20-S5,1 serienummers 7876, 7875, 787 4 en 7873 in combinatie met 
tussenstation A-122-4 en hydraulische pomp serienummer 69839 allemaal van de 
fabrikant Holmatro. 

• Draadspanopnemer (t.b.v. doorbuigingsmeting) fabrikant AE Sensors Serienummer 
982844733 
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Voor de trillingsproeven zijn de volgende 

• Trilplateau bestaande uit 3 krachtmeetdozen, 1 x max. belasting 2kl\l serienummer 
823597 en 2x max. belasting 0,5kN met serienummers 836483 en 836491 . 

• Versnellingmeter A 1: nr 1116, Versterker 1114 van het merk Bruel & Kj a er 

• Versnellingmeter A2: nr 1081, Versterker 1113 van het merk Bruel & Kjaer 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem U/ 
Bijlage 8: 
Verschillen van de proeven ten op zichten van de ontworpen vorm. 
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Deze bijlage hoort bij subparagraaf 6.1 .2 berekening vloerstrook. In deze bijlage zal 
uitgebreider worden ingegaan op de twee constructieve proeven die voor dit onderzoek zijn 
verricht in het Pietervan Musschenbroek Laboratorium. Deze proeven zijn uitgevoerd om te 
bewijzen dat het constructieve principe kan voldoen, een beter inzicht te geven in de 
constructieve werking van de vloer en in de montage van de vloer. 
In deze bijlage zullen eerst de afwijkingen en de mogelijke gevolgen hiervan op de uitkomsten 
besproken worden. Vervolgens zal uitgebreid worden ingegaan op de twee proeven. 

Afwijkingen beproefden ten opzichte van de ontworpen profielen: 
Voor het maken van de proeven is geprobeerd elementen te produceren die op zoveel mogelijk 
punten overeenkomen met de ontworpen elementen. Wegens productie technische redenen 
zijn er echter een aantal veranderingen aangebracht. Deze zullen hieronder kort besproken en 
weergegeven worden. Gedetailleerde tekeningen van de beproefde elementen bevinden zich 
in bijlage 7. 

Wijzigingen liggers 

• Wijziging van extrusieprofielen naar samengestelde 
zetprofielen door middel van verlijming hierdoor wijzigt de 
vorm. Zie bijlage 7 voor de afmetingen van deze zet 
profielen. 

• Door verandering van productietechniek is de kwaliteit 
van het aluminium veranderd in zetkwaliteit 

Wijzigingen elementen 

tP~J 
''.::;..:., :::>'' 

• Van geperste sandwich elementen naar een samengestelde doos uit MOF-platen die 
verlijmd worden. Zie bijlage 7 voor de afmetingen en opbouw van de elementen. 

• Door verandering van productietechniek zijn de 'diktes 
van de platen drastisch verhoogd, zodat er ook geen 
schuimkern nodig is en met een lagere materiaalkwaliteit 
kan worden volstaan. 

• De zijde van de elementen die de liggers moeten 
steunen hebben wel de toekomstige dikte van 6 mm 
gekregen om te kijken of deze sterk genoeg zijn ter 
behoeven van het verkomen van het uitknikken van de 
liggers. Vanwege uitvoeringstechnische redenen komt 
alleen de hoogte van deze houten stroken niet overeen 
met de werkelijkheid en is er mdf in plaats van geperste 
houtvezels gebruikt. 

• De drukpunten, waar de topvloer op rust, komen overeen 

l l 

met de oplegpunten van de toekomstige vloer. Hierdoor zal op dezelfde plaats de 
belasting overgedragen worden op de liggers. 

Met deze verschillen tussen de beproefde en de ontworpen elementen kunnen nu de gevolgen 
voor het constructieve gedrag bekeken worden. Hiermee wordt het kader vastgelegd, 
waarbinnen de uitkomsten van deze proeven gezien moeten worden. 
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Invloed op het constructieve gedrag 
De volgende invloeden worden veroorzaakt door het verschil tussen de beproefde en 
ontworpen ligger. Oppervlakte, weerstandsmoment en traagheidsmoment zijn met behulp van 
de in bijlage 7 weergegeven tekening in Auto-CAO berekend. 

• Andere kwaliteit aluminium 
Het gebruikte zetaluminium kan minder spanningen opnemen als de kwaliteit die 
gebruikt wordt voor extrusie. De rekenwaarde van de maximale spanningen van het 
gezette aluminium bedraagt slechts 110 I\J/mm2. Het gekozen aluminium uit de 
berekening heeft de rekenwaarde 160 N/mm2. 

• Spanningen in het aluminium door het zetten. 
Door het zetten is het aluminium koud vervormd waardoor spanningen in het materiaal 
kunnen ontstaan. Ook kan het materiaal scheuren als het te ver gezet wordt. 

• Groter oppervlak 
Het oppervlak van het gezette aluminium is 1637 mm2 per ligger, de ontworpen liggers 
hebben slechts een oppervlakte van 1150 mm2. Hierdoor treedt een lagere spanning 
op. Dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan doordat het zet aluminium ook minder spanning 
kan hebben. 

• Slechtere aansluiting aluminium delen 
Door afwijkingen die opgetreden zijn tijdens de productie zullen de delen minder goed 
op elkaar aansluiten. Ter plaatse van een slechte aansluiting kunnen de krachten niet 
optimaal doorgegeven worden . Dit zalleiden tot grotere spanningen in delen die elkaar 
wel rakenen/of vervorming van de elementen. 

• Vorm verschil 
Bij de extrusieprofielen bevindt zich vrij veel materiaal in de uiterste vezels en is het lijf 
van het profielen zeer smal. Bij de gezette profielen heeft het aluminium overal 
dezelfde dikte. Dit heeft invloed op o.a. het traagheidsmoment en het 
weerstandsmoment van de ligger. Met de tekening die weergegeven is in bijlage 7 
heeft Auto-CAO berekend dat de gezette ligger een traagheidsmoment heeft van 1188 
x 10"4 mm4, en een weerstandsmoment van 108 x 10"3 mm3. De ontworpen ligger 
heeft slechts een traagheidsmoment van 793 x1 0"4 mm4 en een weerstandsmoment 
van 70,3 x 10"3 mm3. 

• Opgebouwd uit meerdere delen 
De beproefde ligger bestaat uit diverse losse onderdelen welke aan elkaar verbonden 
zijn door middel van lijm en een popnagel verbinding. Doordat de ligger niet zoals het 
extrusie profiel uit één geheel is bestaat de kans dat de verschillende onderdelen niet 
goed samen werken. 

Conclusie 
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. 
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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. 
Het is moeilijk vast te stellen of al deze afwijkingen in het totaal een sterker of zwakkere ligger 
maken. Hierdoor kan moeilijk vast gesteld worden of de uitslagen van de proeven met de 
ontworpen profielen hoger of lager zouden uitpakken. Hierdoor zal bij de conclusies van deze 
proeven rekening gehouden moeten worden met deze afwijkingen. 

Invloed op het gedrag door verschillen tussen de sandwich elementen. 

• Hoger eigen gewicht 
De beproefde elementen wegen 19,1 kg, de ontworpen slechts 11,2 kg per element. 
Echter in de berekeningen zijn ook afwerklagen meegerekend, waardoor het gewicht 
per element op 30,6 kg komt te liggen. Het verschil hierin is opgenomen in de 
verhoging van de belasting met het aantal zakken grind. 

• Stijvere elementen 
Doordat de beproefde elementen zijn uitgevoerd met een zeer dikke onder en boven 
plaat zijn deze elementen aanzienlijk stijver en sterker geworden als de 
sandwichelementen. Hierdoor kunnen ze meewerken aan de stijfheid van de ligger. 

• Geen schuimvulling 
De beproefde elementen zijn niet gevuld met schuim, Hierdoor is er geen spraken 
meer van een sandwich werking waardoor de elementen stijfheid verliezen. 

• Geen eindelementen 
Bij de beproefde elementen zijn geen eindelementen gemaakt. De proeven kunnen 
hierdoor alleen uitgevoerd worden met standaard elementen, dit veroorzaakt een 
aantal verschillen met de ontworpen rijen. Deze verschillen zijn echter gedeeltelijk 
opgelost door de overspanning in te korten bij de eerste proef tot 3,6 meter en bij de 
tweede tot 5,4 meter. Hierdoor is er een zelfde aantal elementen nodig als een rij met 
twee ingekorte eindelementen. De andere afwijkende eigenschappen van de 
eindelementen zijn ook niet in de globale berekening meegenomen. 

Conclusie 

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. 
Ook hier is het moeilijk dit verschil mee te nemen in de uitslagen van de proeven. Deze 
verschillen zullen echter wel het kader aangeven waarbinnen de uitkomsten bekeken moeten 
worden. 
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Invloed op het gedrag door overige onderdelen 

• Dikte staalkabels 
De gebruikte staalkabels hebben een groter diameter. Deze diameter is namelijk 7 
millimeter in plaats van de berekende 6,5 millimeter. Het gevolg hiervan is dat door het 
grotere oppervlak de optredende spanning kleiner zal zijn , en hiermee ook de rek in de 
kabel. 

• Veranderlijke belasting 
Als veranderlijke belasting zijn zakken gevuld met grind op de rijen geplaatst. Deze 
belasting is echter niet in één handeling aangebracht, maar zak voor zak. Hierdoor 
heeft het enkele minuten geduurd voordat de totale belasting was aangebracht. 
Dezelfde tijd was ongeveer weer nodig om de belasting te verwijderen. 
De belasting kan ook ongelijk verdeelt zijn over de rij . Dit kan zowel positief als een 
negatief effect hebben op de doorbuiging. 
Het laatste punt is dat er geen zekerheid is dat alle zakken 25 kg hebben gewogen. 
Hierdoor kan er ook minder belasting aangebracht zijn. 

Conclusie 

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. 
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. 
Bij het analyseren van de gegevens en het trekken van de conclusies zal rekening gehouden 
moeten worden met deze verschillen. 
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Bijlage 9: 
Opstelling, omschrijving, werkvolgorde en meetresultaten van constructieve proef 1. 
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In deze bijlage zal een uitleg gegeven over de het ontwerp van de opstelling, de opbouw, 
uitvoering, resultaten en aanbevelingen van de eerste proef. 
Uitgebreide informatie voor de reproductie van de proeven bevindt zich in bijlage 7. 

Proefomschrijving: 

In deze proef zullen diverse materialen en materieel gebruikt worden . Een overzicht hiervan en 
een gedetailleerde uitwerking van de proefopstelling bevindt zich in bijlage 7. 
De proef zal bestaan uit 21os van elkaar geplaatste rijen die bestaan uit 6 elementen . Hiermee 
zullen de rijen een overspanning hebben van (3,6 m) . Wegens veiligheids redenen is er om 
deze proefstelling een metalen frame aangebracht. 

In de liggers van de elementen zullen 
staalkabels geplaatst worden welke met 
behulp van vijzels aangespannen worden. 

Staalkabels 
Vijzel 

De kabels zullen verbonden zijn aan kopplaten die de kracht overbrengen op de elementen 
waardoor de benodigde voorspanning op de rij wordt uitgeoefend (zie tekening) 

Benodigde - :f==~==,-==~==-r-=="_.=iiiiiiiiiiî - Benodigde 
voorspanning - ±- voorspanning 

Tijdens de eerste proef zullen de volgende testen worden uitgevoerd: 

1. Op de vloer zal gelopen worden wat trillingen veroorzaakt. Deze zullen in eerste 
instantie alleen gemeten worden met de doorbuigingsmeetapparatuur. 

Lopen 

Trilling .l ..----.. Trill ing 
----·~ \...__/ -...___-----

Benodigde. - f I I I I I ±- Benodigde 
voorspannmg -- €>- 4 - m voorspanm ng 

---------~· ~ -----.._ ______ ......--_____________ _ 
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2. Na deze test zal de veranderlijke belasting in vorm van zakken grind op de vloer 
aangebracht worden. Deze zal een aantal keer geplaatst en verwijderd worden om het 
effect van de veranderlijke belasting te kunnen meten met de 
doorbuiqinqsmeetapoaratuur. 

Maximale verandelijke baasting 

~'YY:Cf~ . Benodgde ~ 4----- Benodigde 
vooopanning - ::F [ I I ± vo~panring 

Doorbli~ng 

3. Daarnaast zal deze belasting een langere periode aangebracht worden om de zakking 
op langere tijd waar te kunnen nemen. Deze test zal uitgevoerd worden op de 
verschillende rijen. 
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Proefopstelling 1 
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 7. 

n 
' ' ' ' 

Spindel1 ' ' 17 "\17 ... "\;7 
f--1--- --- i <l t'> Elementenrij 1 

! 
-- --- -" Lb. L~ L~ 

' 
' ' ' ' ' '\[7 'CT7 '7 ' ' i--1--- ---

J<l t> Elementenrij 2 Spindel2 ~~- 1---
L~ ..$ ~ L~ 

' 
! = 
~ 
i ~ l 
' ~ I 

I 

u ~ 'vast' stalen frame 

·w '\7 

(] t'> <I t'> (] t'> 
L~ L::.. 

w '\7 

<I t> <l I> <l l> 
L~ .1 ~ 

I 
' ' ' ' 

' 

"' ' 
i 
' L ' ' 
' 1 

: 
' ' ' 
i 
I 

l 
1 

I 
' ' 
I 
: 

L 

v· 1jze11 

A ~ 
~i :::g.: jzel 2 

V i jzel3 

~ 

-:t----

V ijzel 4 

'vasr stalen frame w / 'losse' stalen ligger 

E 
I 

Bovenaanzicht en doorsnede AA over het frame 

De 'losse' stalen ligger wordt door de vijzels tegen de elementen aangetrokken waardoor de 
elementen ingeklemd zitten tussen het frame en 'losse' stalen ligger. 
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Opspannen van de elementen 
Tijdens het opspannen van de rijen zijn de vijzels omstebeurt 
aangespannen. Één vijzel spande twee draden op en moest dus 
een belasting van 42 kN uitoefenen (zie bijlage 10 berekening 
proef 1 ). 

De gele cilinders zijn de krachtmeetdozen, deze geven de kracht 
waarmee de vijzel duwt aan op de datalogger (dit is een pc 
waarop de krachtmeetdozen en doorbuigingsmeter zijn 
aangesloten). 

Na aanspanning van de rijen is op de rijen gelopen en 
gesprongen. Hierbij werden opmerkelijk weinig trillingen 
waargenomen. De oorzaak en conclusie hiervan staat 
beschreven in de conclusie van deze subparagraaf. 

Na de trillingswaarneming is een veranderlijke belasting van 23 
zakken gevuld met 25 kg grind aangebracht. Deze belasting is 18 uur op één van de rijen 
aangebracht. Vervolgens is de belasting een aantal keer overgebracht naar de verschillende 
rijen om het effect van veranderlijke belasting te testen. Tijdens deze testen is de doorbuiging 
gemeten, de resultaten hiervan bevinden zich in de volgende subparagraaf. 

De data logger 
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Werkvolgorde: 
De volgende werkzaamheden en metingen zijn wel uitgevoerd; 

DagO 

• Monteren van de proefopstelling. 

Dag 1 

• Plaatsen van de tijdelijke ondersteuningen t.b.v. 
de vloerelementen. 

• Plaatsen van de vloerelementen. 
• Licht opspannen van de vloerelementen d.m.v. 

het aandraaien van de spindels aan de linker 
zijde. 

• Verwijderen van de tijdelijke ondersteuningen. 
• Vijzel 1 op spanning zetten. 
• Vijzel2 op spanning zetten. 
• Doorbuiging van elementenrij 1 bepalen (meting 

01) 
• Zandzakken plaatsen op elementenrij 1 
• Doorbuiging van elementenrij 1 bepalen (meting 

02) 

Dag2 

• Doorbuiging van elementenrij 1 bepalen (na lange tijd) (meting 03) 
• Vijzel 3 op spanning zetten. 
• Vijzel 4 op spanning zetten. 
• Doorbuiging van elementenrij 1 en 2 bepalen 

(meting 04 en 05) 
• Trillingsproef, d.m.v. springen en lopen op 

elementenrij 1 
• Zandzakken plaatsen van elementenrij 1 op 

elementenrij 2 
• Doorbuiging van elementenrij 1 en 2 bepalen 

(meting 06 en 07) 
• Zandzakken plaatsen van elementenrij 2 op 

elementenrij 1 
• Doorbuiging van elementenrij 1 en 2 bepalen 

(meting 08 en 09) 

Dag3 

• Doorbuiging van elementenrij 1 en 2 bepalen (na 
lange tijd) (meting 10 en 11) 

• Verwijderen zandzakken van elementenrij 1 
• Doorbuiging van elementenrij 1 bepalen (meting 12) 
• Vijzels 1 t/m 4 ontspannen. 
• Spindels los draaien en vloerelementen verwijderen. 
• Demonteren van de proefopstelling. 
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Meetresultaten: (constructieve proef 1) 

In de hierboven beschreven werkvolgorde zijn een aantal meet momenten opgenomen. In de 
onderstaande tabel bevinden zich de resultaten van deze metingen. Eerst zullen kort 
verschillende doorbuigingsmethingen beschreven worden. 

• Meting 1 = rij 1 onbelast 
• Meting 2 = rij 1 belast 
• Meting 3 = rij 1 belast na 1 nacht rust. 
• Meting 4 = rij 2 onbelast 
• Meting 5 = rij 1 belast na aanspannen rij 2 
• Meting 6 = rij 1 onbelast 
• Meting 7 = rij 2 belast 
• Meting 8 = rij 1 belast 
• Meting 9 = rij 2 onbelast 
• Meting 10 = rij 1 belast na 1 nacht rust 
• Meting 11 = rij 2 onbelast na 1 nacht rust 
• Meting 12 = rij 1 onbelast 

Doorbuiging rij 1 Sp. Vijzel1 Sp. Vijzel2 Doorbuiging rij 2 Sp. Vijzel3 Sp. Vijzel4 
Meting 1 0,01 42,01 41,84 
Meting 2 3,32 41,44 41 ,08 
Verschil1 -3,31 0,57 0,76 
Meting 3 3,68 40,6 39,98 
Verschil2 -0,36 0,84 1 '1 
Meting 4 -0,99 41,91 43,34 
Meting 5 3,13 41 ,16 42,02 
Verschi13 0,55 -0,56 -2,04 
Meting 6 1,38 41,09 42,07 
Verschil4 1,75 0,07 -0,05 
Meting 7 1,44 40,6 43,6 
Verschil5 -2,43 1,31 -0,26 
Meting 8 2,96 41,05 41,95 
Verschi16 -1 ,58 0,04 0,12 
Meting 9 0,33 40,76 43,62 
Verschil? 1 ,1'1 -0,16 -0,02 
Meting 10 2,95 40,55 41,55 
Verschi18 0,01 0,5 0,4 
Meting 11 -0,8 40,22 43,04 
Verschi19 1 '13 0,54 0,58 
Meting 12 0,74 40,51 41,74 
Verschil10 2,21 0,04 -0,19 

59 

I 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Conclusie: 

De opgespannen rijen zijn beide niet bezweken . Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
principe werkt en de beproefde elementen sterk genoeg zijn. 
Echter zijn er een aantal afwijkingen ten opzichte van de uiteindelijke vloer, hierdoor 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 spraken geweest van een 
ontwerpfout. De rijen zijn (voor extra veiligheid) ingeklemd in een stalen frame. Hierdoor was er 
spraken 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 zeer 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 bijlage 1 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. 

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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Bijlage 10: 
Berekeningen samengestelde liggers voor overspanning 3600mm (constructieve proef 1) 
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Hierna volgen de Excel-berekeningen voor de samengestelde vloerstrook met een lengte van 
3600mm en een aluminium vloergrens van 110 N/mm2 (buigkwaliteit). 

Bepaling INeerstands- en traagheidsmoment van liggers 
J.ob.:v de /lep~ van het l$o'ffTS(and..<:· f'f'l het rraagheid_<:mCI!llffl( i.<: van het ingPwiüf'ldt> f"JNru..<:/p prCIIirJ Pf'f'l 

Wl~ Wf_<:if" _Qf'maal t. &,...,. i.<: h!Prandf'r Wf"PP'_(lf"WW'l. 

fiq 1112 

1 0,083 

2 0,083 
3 0,083 

4 0,083 

5 0,083 
6 0,083 

7 0,083 
8 0,083 
9 0,083 

10 0,083 
11 0,083 
12 0,083 
13 0,083 
14 0,083 
15 0,083 
18 0,083 

u 

b h h-3 Opp ~fstan afstand-2 I 

3,00 19,64 7575,73 58,92 100,25 10050,06 594043,61 

3,00 19,64 7575.73 58,92 100,25 10050,06 594043,61 
3,00 5,48 164,57 16,44 103,34 10679,16 175606,46 

3,00 5,48 164,57 16,44 103,34 10679,16 1751>01>,46 

6,00 30,87 29417,78 185,22 94,63 8954,84 1673323.78 
6,00 30,87 29417.78 185,22 94,63 8954,84 1673323.78 

11,00 3,08 29,22 33,88 106,53 11348,64 384518.74 
11,00 3,08 29,22 33,83 106,53 11348,64 384518,74 

25,00 3,19 32,46 79,75 86,41 7466,69 595536,00 
25,00 3,19 32,46 79.75 86,41 7466,69 595536,00 
3,00 93,46 816351.75 280,38 46,73 2183,69 816351,75 
3,00 110,ü7 1333542,62 330,21 55,03 3028,30 1333360,89 
5,20 19,61 7541,07 101,97 100,26 10052,07 1028297,23 
3,00 13,00 2197,00 39,00 103,57 10726.74 418892,30 

14,49 3,00 27,00 43,47 91,96 8458,84 367642,81 
18,15 8,00 218,00 96,90 107,07 11483,98 1111150,84 

Totaal= 11921753,02 

Totaal opp. bovendeel prof. 1640,35 mm2 I (2x) 
Totaal oppervlak 2 profielen 3280.70 mm2 1968422 mm3 

5,31 kg 

Dit is het traagheidsmoment I voor één element (dus 2 profielen) 23843506,05 mm4 

Veerstandsmoment = Traagheidsmoment 11 uiterste vezelafstand t.' 

t.' = uiterste vezelafstand tov zwaartepunt= 110 
\1 = voor één element (2 profit>lt>n) = I I e = 
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Belasting bepaling 
~c.:.-d..-o'P.~tHiff>M.<f.ji/ht>idVMo'Pvk>eri-H~Md)llf>?t'n ~KVoPn•'<!Ht>nf>H_<fdf>fWil..~~qt>o'Pvloer/>t>pi1aldm<>HM"""o\ot>Df>IJH>rctndf'fi-HHMo'f>Cb?df'fdelf'n 

,'<lllfflin df>ff>_<( VMoPI-HHMingffl_Qf'/!ruil;t IK>'oPn 

Pernamenten belt = plafond 

lp-last 3,0 ~N woongebouwen ~las se 3 

Voor uil. grenstoestand 
veiligheids~lasse 3 (woongebouwen) 
Veiligheidsfac!oJen PB 1,2 VB 
of PB 1.35 VB 
of pun!las! 3,00 1,5 

Iq-last PB ' oeiligheld VB 

q-last 0,85 1,20 1.02 
q-last (t.b.v. uit. g•ens) 1.75 1,50 2.83 

3,85 

of 0,85 1.35 1.15 

1.75 0,00 0,00 
1.15 

lp-last 3,0 1.5 4.50 

~Nim2 

~Nim2 

~Nim< 

~Nim< 

kN 

Voor bruikbaarheidstoestand (inciden!el combinatie) 
veiligheidsk.lasse 3 (woong~bouwen) 
Veili heidsfactOrE'n PB 1,00 VB 

0,85 1,00 0.85 ~Nim2 
1.75 1,00 1.75 ~Nim2 

PB 

VB 
uit grenstoE'stand 
bruik.. GrE>nstoestand 
U bij 
q·las! 
p-las! 

'85~g '850 N 

pernamentE' belasting 

verandE-rlijke belasting 
uiterste grE'nstoestand 
bruik.baarheids grenstoestand 

Bij~omend• doolbuiging 
gelij~ma!ig oe•deelde belas!ing 
puntlast 

0,85 ~N 

1,75 ~N 

1,5 
0 

L ove-rspanning 
110 Nlmm2 

3600 mm 
Druksterkte aluminium 

veiligheid 

' Elementbreedte = 0 2.19 ~Nim maatgevend 

(2,19' 8 • 13,14 ~N) 

' ElementbJeedte • 0 0,69 ~Nim1 

niet maatQevend 

1,00 
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Berekening ligger in uiteme gren9toertmd 
; ~<:>cv de lwM~ VM de !>enodigde .<pài"I/Jing in de .<pad a!>f>l,·a/ de Ma.<ting in de llirMS(P_{/IM.<(Of>S(à!>d i>I'IMPnd /1JCW wotdffl. 

Hk'fvoa~ wotdr PI'IS( lli(<li'IM Pnd w<K de .<pài"I/Jing f_< diP Vl'fc>e<aa...t r wotdr de>& de f"'/flamffl{p ffl Vl'f """""liJh P Ma.<(ing. 

Pnm.-.nl'nll' .spa.IJ.IJinf1 
Belasling mei veiligheidsfaclor 

0,85 kNim2 " 1,20 1,02 kNim2 0,60 
Momenl = 118 z q z 1"2 

0,13 0,61 kNim 12,96 mi' 0,99 kNm 

Spanning = mlw 
0,99 10"6 I 216,76 10"3 4,57 Nlmm2 

lln .-.ntlnlfP" .spa.IJ.IJinf1 
Belasling mei veiligheidsfaclor 

1,75 kNim2 " 1,50 2,63 kNim2 0,60 
Momenl = 118 z q z 1"2 

0,13 " 1,58 kNim 12,96 mb 2,55 kNm 
Spanning = mlw 

2,55 10"6 I 216,76 10"3 11,77 Nlmm2 

Pnm.-.nl'nll' • lln.-.ntfnJiiA" .spa.IJ.IJinf1 

4,57 Nlmm< 11,77 Nlmm2 16,35 Nlmm2 
Dcwd<K de c>ndl'f_<(P Ka/IK< f>ii dc>&1>1Jigfng PW a WOlden lli(<li'IM ( 

zullen deze zorgen voor een tegenwerkend moment (een buiging naar boven). 
Tl'J1l'nlln'rA l'ntf .spa.IJ.IJinf1 ti.m..11 • .spanA <lAl' Is 

m1 

m1 

Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in liggerIE-modules ligger 

er,. 
r 11.77 70000 0,000168 

Krachl in spankabel = Oppervlatie spankabel z RekzE-modulus spankabel 
F A r E ••• ,, 

0,61 kNiml 

1,58 kNim1 

F 66,37 • 2E-04 • 210000 2343,75 N is een excentrische drukkracht, 
Momenll.b.v. spankabel = Krach I spankabel z arm l.o.v. zwaarlepuni verdeel! over de lengte geeft dit: 1593,75 N 

1---1 F h 
1---1 1593,75 x 180 286875 Nmm 0,287 k~Jm 

Tegenwerkende spanning = mlw 
0"'•4hl m t w 
er •••• o 286875 216.76 10"3 1,32 Nlmm2 

!ipa.IJ.IJi.IJJ1 I' .IJ Ar ae/Jt in .spiYd <lAl' Is 
OP .<pài"I/Jing in de staal!; a/IK< mc>P( ,-o_'llc>c>( ,-.;p, d<K_Qt'ffl trMKradtiffl Kurtnffl CVJ(_<(aM, dei'P Kurtnffl nief wotden C<pflfflC<I7>ff de>& de /c>..<..<ffl f'll'fnl'f>(ffl 

Benodigde naspanning = Permanenle • veranderlijke - legenwerkende spanning 
4,57 Nlmm< 11,77 Nlmm2 1,32 Nlmn 15,02 Nlmm2 

Benodigde spankrachlinde kabel 
15,02 Nlmm< 3280,70 mm2 49281,36 N 49,28 kN 14 kabel!' 12.32 kN per kabel 

!ipa.IJ.IJinptfo-cr.5.1Jl'tfl'.IJ 
Spanningsdoorsnede ezclusief veranderlijke en legenwerkend spanning (voor de vloer wordl gebruikil 

4,57 Nlmm< 15,02 Nlmm2 19,60 Nlmm2 (boven) 
-4,57 Nlmm< 15,02 Nlmm2 10,45 Nlmm2 (onder) 

Spanningsdoorsnede inezclusief veranderlijke en legenwerkend spanning (mazimale gebruiksbelasling) 
4,57 Nlmm< 15,02 Nlmm2 11,77 Nlmn • -1,32 Nlmm ' 30,04 Nlmm2 

-4,57 Nlmm< 15,02 Nlmm2 -11,77 Nlmn • 1,32 Nlmm ' 0,00 N/mm2 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

ligger in bruikbaarbeidsgrenflllemnd (U eind) 

PnmiYlt'IJil' .s.p .mnin_g 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kNim2 ~ 

Moment = 118 111 q 111 1·2 
0,13 x 0,51 kNim 

Spanning = mlw 
0,83 1o·s 1 

1,00 = 

216,76 10.3 

Yn iMdnlijA l' .s.p.mnin .9 
Belasting met veiligheidsfactor 

1,75 kNim2 x 1,00 = 
Moment = 118 • q • 1·2 

0,13 x 1,05 kNim 
Spanning = mlw 

1.70 10· 6 1 216,76 10.3 

3,81 Nlmm; • 7,85 Nlmm2 

Tt>_gi'IJfli't'TAt>nd .s.p.mnin_fJ ti.m..IJ . .s.piMA.Wt>ls 

0,85 kNim2 

12,96 m1= 0,83 kNm 

3,81 Nlmm2 

1,75 kNim2 

12,96 ml: 1,70 kNm 

7,85 Nlmm2 

11,66 Nlmm2 

Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in liggerIE-modules ligger 
o-,. I E1; .... 

r 7,85 70000 0,000112 

0,60 m1 

0,60 m1 

Kracht in spankabel = Oppervlakte spankabel • Rek • E-modulus spankabel 
F A E., .. , 

0,51 kNim1 

1,05 kNim1 

F 66,37 x 0,000112 x 210000 1562,50 Nis een excentrische drukkr acht, 
Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabel • arm t.o.v. zwaartepunt verdeelt over de lengte geeft dit: 

M F h 
M 1062,50 x 180 191250 Nmm 

Tegenwerkende spanning = mlw 
o-.... , m I w 
o-,,,,, = 191250 I 216,76 ~ 10.3 

Sp~nnin_g t>n Ar~cJJt in .s.piMA.Wt>ls 

Benodigde naspanning blijft hetzelfde (zie berekening met veiligheid) 
15,02 Nlmm2 

Sp.mninjJ5dCC?r5JJl' dl' IJ 
Ma•imale gebruiksbelasting 

3,81 Nlmm; • 
-3,81 Nlmm; • 

0CC?r/) ui_gin .9 
Eisen 

15,02 Nlmm2 
15,02 Nlmm2 

7,85 Nlmm2 • 
-7,85 Nlmm2 • 

Ueind (minimaal= vb • pb) I x 0,004 14,4 mm 
Ubij (minimaal= vb) I x 0,003 10,8 mm 

0,19 kNm 

0,88 Nlmm2 

-0,88 Nlmrr = 
0,88 Nlmrr = 

25,80 Nlmm2 
4,24 Nlmm2 

Ma•imaal optredend moment t.b.v. doorbuiging = 112 optredende spanning • weerstandsmoment 
M 112o" w 
M 10,78 216,76 10.3 2335950 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 3600 mm 
E-modules 70000 Nlmm2 
Tr aagheidsmoment 23843506 mm4 
Doorbuigingsberekening 
Ueind (bereken( 5148.((M.I.2)1(1 1.89 mm voldoet < 14.4mm 
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ligger in bruikbaameid,gren~estand (Ubij) 

Pl"rnt.mi"BII" .5JhMBiB,9 
Belasting met veiligheidsfactor 

0.85 knlm:" 0,00 0.00 knlm2 0.60 mi 0.00 knlml 
Moment = 118 1 q 1 1-2 

0,13 " 0.00 kN/m 

Spanning = mlw 
0,00 10' 6 I 216,76 10"3 

Yn .YJtll"r/iiA I" .spiUJBi.IJ.9 
Belasting mel veiligheidsfactor 

1,75 knlm: " 1,00 = 
Moment = 118 1 q 1 1-2 

0,13 • 1,05 kN/m 
Spanning = mlw 

1,70 10'6 I 

0,00 Nlmn • 

216,76 10'3 

7,85 Nlmm2 

12.96 mi= 

0,00 Nlmm2 

1.75 knlm2 

12,96 mi= 

7,85 Nlmm2 

7,85 Nlmm2 

TI"J}I"BII'I"rAI"Bil.spiUJBi.IJJ} dm. IJ • .sp•nA.WI"/s. 

0,00 

1,70 

Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in liggerIE-modules ligger 
U,lo I Eli,.-~ 

[ 7,85 70000 0,000112 

kNm 

0,60 

kNm 

Kracht in spankabel =Oppervlakte spankabel 1 Rek 1 E-modulus spankabel 
F A t E., •. , 

mi 1,05 knlm1 

F 66,37 " 0,000112 " 210000 1562,50 Nis ~~n ~•c~ntrische drukkr acht, 
Momenll.b.v . spankabel = Kracht spankabel I arm t.o.v. zwaanepunl verdee lt over de lengte geeft dit: 

M F h 
M 1062,50 " 180 191250 Nmm 0,19 kNm 

Tegenwerkende spanning = mlw 
u~ .. L.I = m I w 

'"'·'•' = 191250 I 216,76 " 10"3 0.88 Nlmm2 

~iUJBi.IJ.9 I"B Ar•cAI M .spimA.WI"/s. 
Benodigde naspanning blijfl helzelfde (zie berekening mel veiligheid) 

15.02 Nlmm2 

~iUJBi.IJ,9.5tfCO'I'.5BI"tfi"B 

Muimale gebruiksbelasling 
0,00 Nlmn 15,02 Nlmm2 
0,00 Nlmn 15,02 Nlmm2 

L7cNNA~.9 
Eisen 

7,85 Nlmm2 
-7.85 Nlmm2 

Ueind (minimaal= vb • I" 0,004 14,4 mm 
Ubij (minimaal= vb) I" 0,003 10,8 mm 

-0,88 Nlmm = 
0,88 Nlmm= 

21,99 Nlmm2 
8.06 Nlmm2 

Malimaal optredend moment t.b.v. doorbuiging = 112 optredende spanning 1 weerstandsmoment 
M 112tT w 
M 6,97 216,76 10"3 1509750 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 3600 mm 
E-modules 70000 Nlmm2 
Tr aagheidsmoment 23843506 mm4 
Doorbuigingsberekening 
Ubij (bereke 5148.((M.I'2)1(1 1,22 mm voldoel < 10,8mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
S1eriltebe~keningen 

q-last x lengte 

2.13 so 6.56 kN maat evend 

kracht t Jruk.sterk.t :: Aluminium o ppervlak. 
S5SI I 110 60 mmZ 

0,58 Fy;d Aw ~ ~~ 
voldoet I 0,58 110,00 x 2300 14&740 N V U;d 14&740 N 0,04 1,0 

I Trok Nt;u;d Fy;d A .M..l;S;.d Jl~ 
voldoet I 110,00 2300 253000 N NC;u;d 253000 N 0,00 1,0 

I druk N c:u:d Fy;d A ~ !S2al ~ 
voldoet I 110,00 2300 253000 N N c;u:d 253000 N 0,13 1,0 

Buiging My;u;d Fy;d \{el M..s:.d .:l2iza!Q lllm! • 
voldoet I 110,00 x 216759 23843506 Nmm Mu;d 2384350& Nmm 0,15 1,0 

Uit de toetsen blijkt dat we iedere keer voldoen. 

Naast dE> ze standaard tottsen hebben we ook nog de knik en kip berekend (1 is aangehouden). 

Dit is alleen ter indicatie Q~aan, de aluminium liQQers worden namelïk over al Qesteund door de sandwichelementen. 
Knikberekening .lii..J: • 1UZJl s 

N c;u;d 1 w buc 253000 x 1,00 0.048696997 1,0 voldoet 

l;y -1 23843506,0 3280.7 85,25 

' -1 (L y;buc 11 ;y) ' .:l6llll 42,228 
85,25 

, n-/ (EdiFy;d) " 70000 I 110,00 • 79,250& 

r.y:re-1 , 42,228 I 79,250& 0,5328 

(.)buc Nie-t mogelïk door sandwichele-me-nteon 

Kip berekening ~ 1,32 
lmax ' 600,0 mm 

~rel ' Î -1 (L maxx H)l Bx Tf)x ( F y;d lEd) 1.60&7 H 220,0 mm 
8 ' 70,0 mm 

Niet mogelijk door sandwicheleme-nten Tf ' 2,0 mm 

1,1x(N c;s;d l~o~ y;buc x N c;u;d) •1,1 (M y;s;dl~o~ kip xM y;u;d) 
0 s 1,0 voldoet 
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Berekening eigenfrequentie aluminium liggers 
NiN/_<:t dP N-r<'KM!ng q> _c:ty.tte ffl_c:t$fhPid hPN>fflWP ooJ: hPt tlillfng..c:_qpdrag 1.1<m dP aluminium JiggPr_c: N-r<'Kffld 

Hiff11001 hPN>fflWP _QP/vi.IÜi _Qemaa:A t l.l<m hPt SBR 1 appo~t. · ''T!.il/in_Qffl1.1<m l.l!oP!ffl do& k<pffl'' 

Hiffin _c:ta.;m dP lk.M/iinffl= hPt =-~ mr>fffl ffl.Mcwdf'lffll.l.;m hPt tlillfng..c:_qpdrag 1.1<m dP l.l!ot"1. 

Pernamenten bel. = plafond 
:25 kglm 

PB = !85kg 
VB 'Jeoiligheoidsklasseo 3 (woongeobouweon) = 

Maalgevende belasting combinatie 
q-lasl 0,85 
q-last (t.b.'J. uit greons) 1.75 

E liggeor = 
I liggeor = 
Leongteo = 
Breoeodteo = 

stijfheid 

70000 Nlmm2 
2384,35 ~ 10"4 mm4 

10 m 
3,13 m 

'Jioeor 
:30 kglm; 

! 85 N 

1,20 
1,50 

• top'Jioeor 
!30 kglm 

0,85 kNim2 
1.75 kNim2 

1,02 kNim2 
2,133 kNim2 
3,135 kNim2 

Ei~;l (stijfheoidlieoggeor) 
Ei~; 'JI (stijfheoid'JioeorO = 

7 ~ 10"10 Nlm2 ~ 0,000014 7913 m 113139045 Nm2 
10 I 0,13 ~ Ei~; I 2,8E•07 Nm2 

1steomodeo Doorbuiging ondeor eoigeon geowicht 

= ! 85 kglm2 

Massa=m'J 
freoqueontieo= feo 

10 m ~ 3,13 m ~ 85 k 30130 Modale- massa (M"0,49 = 1499,4 kg 
2/rr ~ ( 3 ~ Ei~;'JII (0,49 ~ m'J ~ 1"3)) "0,5 
21rr ~ ( 3 ~ 278174241 (0.49 ~ 30130 ~ 13"3)) ·o.5 

22,00 hrtz 

Dcrcv hPt PJ)tlr>Pm .lidtte -~ 1.1<m =.,...., l.l!oP! difflt dP hpqllfflt.iP u mt.- et1 mPY te •·fin; lift dP t>ow:n...c:t aimdP N-r<-K Min§ fr1i# t 
Pd'NM dat WP _c:!Pc.M~ ~?~: (ltl mt." I..IH .t= Aki 1'ijrt M no_Q PPn aantal ondPrdf'lffl diP in ecn_c: =dffl wei.tffl. 
• Dcrcv dP a:A oe_c:tf_c:dtP h.<:ot Of'PPiin.g Wd t~ ffl dP P!Pmffltffl,"U!Iffl dP tl.il/in_Qffl_QPdpmpt WOI"dffl. 

· Dcrcvdat dP tl.il/in_Qffl~.~MIK"<Ij;et1.c: do& dP P!Pmffltffl~.~Mp/aat_c:t moetffl WOI"dffl na a~ dP JiggPr_c: ,"U!Iffl,...., no_Q 

~.~Md<'.' _QPdpmpt WOI"dffl 

· OP aJwninium JiggPr_c: •frt ~.~MIK"<Ij;et1.c: ooJ: no_Q Pffl..c: .&Pw_c:t/_Qd q> PPn Jtoutffl ac&M_QI"~ dit dempt dP t1.il/in_Qffl in hPt aJwninium 
·OP _c:paJminp in dP _c:pi"fd afre.t..c: ,"af ooJ: 11001 PJ-'tla _c:t$fhPid iYV_tlffl wat hPt tlillfng..c:_qpdrac:N l.lim dP l.l!oP! I.IMMMt. 

T ijdPn_c: =.."Y> J>rc>PI.Iffl•"llllfflWP prctl>elffl hPt tlillfng..c:_qpdr ag 1.1<m =.,...., l.l!oP! te metffl ffl hiPr~nPP PPn I..IH_c:p; aa:A te .t 11/mffl ma:A ffl 
OW"/ hPt tlillfng..c:_qpdr ag 1/im C"ifh"Y' 1.1/opj 
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Doorsnede A 

q-last 
2,19 

Normaalkracht = 0,0 kN 

dwarskracht = 5,90 kN 
Moment t.o.v. A= 0 kNm 

lengte I 
5,4 I= 

2 
2 

maximaal, ter laatsen van de o ie in is de afschuivin het rootst 

kracht 
5905 

Oppervla~, = Aluminium oppervlak 
2300 2.57 Nlmm2 

spanning tgv drukkracht = 
spanning tgv moment = 

minimaal, doorsnede A zit niet ter plaatse van de spankabels 
0, ter plaatse van de oplegging is geen moment meer aanwezig 

Doorsnede B 
Normaalkracht = 49,3 kN 

dwarskracht= 5,25 kN 
Moment t.o .v. B = 3,79 kNm arm (180ml = 21,06 kN 

spanning tgv afschuifing = maximaal, ter plaatsen van de oplegging is de afschuiving het grootst 
min. opp. 
Aluminium-

spanning tgv drukkracht = 

min. opp. 
Aluminium-

v moment= 

kracht 
5250 

Oppervlak = Aluminium oppervlak 
2300 2.28 Nlmm2 

maximaal, doorsnede B bevind zich precies op het aanspanpunt 
van de staalkabels 

kracht Oppervlak A luminium oppervlak 
49281 2300 21.43 Nlmm2 

3,79 kNm 
kracht Oppervlak = Aluminium oppervlak 
21056 2300 9.15 Nlmm2 

Doorsnede C 
Normaalkracht= 49,3 kN 

dwarskracht = 0,00 kN 
Moment t.o.v. C = 9,84 kNm arm(180ml = 54,67 kN 

spanning tgv afschuifing = 
spanning tgvdrukkracht = 

min. opp. Aluminium- profiel tgv 
normaalkracht 

0, er is geen afschuiving in het_midden van de ligger 
maximaal, doorsnede B bevind zich precies op het aanspanpunt 
van de staalkabels 

kracht I druksterkte = Aluminium oppervlak 
49281 2300 21.43 Nlmm2 

kracht 

54667 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
Bijlage 11: 
Opstelling en werkvolgorde van constructieve proef 2. 
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De in de eerste proef gemaakte aanbevelingen zijn opgenomen in de tweede proef. 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 frequentie van de vloer te bepalen bij 
verschillende spanningen, zodat de verschillen hierin bekeken kunnen worden. 

Hieronder is een schematische opzet van de proefopstelling weergegeven, voor de reproductie 
van de proeven is in bijlage ... een uitgebreidere beschrijving van de opbouw en gebruikte 
materialen en meetapparatuur weergegeven. 

Kopplaat en 
scharnierende oplegging 

Kopplaat en 
scharnierende oplegging 

Stalen kopplaten 
tussen de elementen 

Afstandhouder (HE 300A) 
op roloplegging 

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 ipv de maximale 6 meter, dit verschil komt doordat er geen eindelementen zijn 
toegepast. 
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Metingen 2de proef 
In de tweede proef zijn diverse metingen uitgevoerd. Hieronder staat kort beschreven wat deze 
metingen waren en hoe ze zijn uitgevoerd. 

Trillingsproet 
Er zijn een aantal verschillende trillingsproeven uitgevoerd om de frequentie van de vloer te 
bepalen bij verschillende spanningen. Hierbij is er ook nog gevarieerd met de spanning tussen 
de onder en boven kabel. De volgende metingen zijn uitgevoerd: 

Trillingsproet 1 
Trillingsproet 2 

Trillingsproet 3 
Trillingsproet 4 
Trillingsproet 5 

spanning 10 kN in staven van zowel de boven als onderzijde 
spanning 20 ki\J in de staven aan de onderzijde en 10 ki\J in de staven 
aan de bovenzijde 
spanning 20 kN in alle staven 
spanning 30 kN in alle staven (berekende spanning) 
spanning 40 kN in alle staven 

De uitkomsten van deze trillingsproet zullen vergeleken worden met de berekeningen en de 
volgens het SBR rapport (bijlage .. ) benodigde frequentie. 
Met deze uitkomsten kan niet alleen gekeken of de beproefde rij voldoet aan de gestelde eisen 
maar ook kan het effect van de voorspanning bekeken worden. 

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 (850 kg)op de 
vloer aangebracht. Door deze meting kan de zakking van de vloer over een langere periode 
bekeken worden. 
De uitkomsten van deze proef kunnen vergeleken worden met die van de korte duur om een 
beter inzicht te verkrijgen in de constructieve eigenschappen van de vloer. 
Bij nader inzien had deze belasting minder mogen zijn omdat de 850 kg een veranderlijke 
belasting is en een langdurige. 
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Werkvolgorde 
Bij de tweede proef is het opspannen in vijf stappen verdeeld. Hierdoor konden trillingsproeven 
bij verschillende spanningen uitgevoerd worden. Hiermee wordt inzicht verkregen en het effect 
van de voorspanning op het trillingsgedag van de vloer. Tijdens deze proeven zijn de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd; 

• Kalibreren van meetinstrumenten. 
• Plaatsen van steunpunten. 
• Plaatsen van de tijdelijke ondersteuningen t.b.v. de vloerelementen. 
• Plaatsen van de vloerelementen. 
• Licht opspannen van de vloerelementen tot een spanning van 10 kN per staaf (alle 4 

de vijzels op spanning) 
• Verwijderen van de tijdelijke ondersteuningen. 
• Aanbrengen meetinstrumenten en frame t.b.v. 

doorbuiging en trillingen 
• Trillingsproet 1 uitvoeren. 
• Boven staven op 10 kN laten, onderstaven 

langzaam opvoeren, kijken wat er met de 
doorbuiging van de vloer gebeurt. Opvoeren 
tot er grote veranderingen optreden (max. tot 
20kN) 

• Trillingsproet 2 uitvoeren. 
• Verder opspannen van de vloerelementen tot 

alle staven een spanning van 20 kN hebben. 
• Trillingsproet 3 uitvoeren. -~ • Spanning opvoeren tot de benodigde spanning 

van 30 kN op alle staven. 
• Trillingsproet 4 uitvoeren. 
• Spanning opvoeren tot 40 kN op alle staven 

(t.b.v. trillingsverlaging). 

:,· ~ :. 
• Trillingsproet 5 uitvoeren. 
• Doorbuigingsmeting 1 (voor het belasten van 

de vloer~ t.g.v. eigengewicht of de meter op 
nul zetten) . 

• Plaatsing van de veranderlijke belasting 
bestaande uit 34 grindzakken (totaal850 kg), 
verdeeld over de gehele rij van elementen. 

• Wachten tot er geen verandering meer in de 
doorbuiging is, vloer is tot rust gekomen. 

• Doorbuigingsmeting 2 (na belasting van de 
vloer met maximale veranderlijke belasting). 

• De veranderlijke belasting van de vloer 
verwijderen. 

• Wachten tot er geen verandering meer in de 
doorbuiging is, vloer is tot rust gekomen. 

• Doorbuigingsmeting 3 (na verwijding van de 
veranderlijke belasting) 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

• Plaatsing van de veranderlijke belasting bestaande uit 34 grindzakken (totaal850 kg), 
verdeeld over de gehele rij van elementen voor de 2de keer. 

• Wachten tot er geen verandering meer in de doorbuiging is, vloer is tot rust gekomen. 
• Doorbuigingsmeting 4 (na 2de keer belasten van de vloer 

met maximale veranderlijke belasting). 
• Vast zetten staven tussen afstandhouders (eventueel 

extra spanning op staven om naspanning van 
klembussen op te vangen) . 

• De vloer belasten met 850 kg gedurende de gehele 
kerstvakantie (lange duur proen 

• Doorbuigingsmeting 5 (na belasting van de vloer met 
maximale veranderlijke belasting voor lange tijd). 

• De veranderlijke belasting van de vloer verwijderen (2de 
keer). 

• Wachten tot er geen verandering meer in de doorbuiging 
is, vloer is tot rust gekomen. 

• Doorbuigingsmeting 6 (na verwijding van de veranderlijke 
belasting) 

• Verwijderen meetinstrumenten en vijzels. 
• Demonteren van de proefopstelling. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
Bijlage 12: 
Meetgegevens met betrekking tot buiging tijdens constructieve proef 2. 
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In dit deel van deze paragraaf zullen kort de belangrijkste meetgegevens weer gegeven 
worden. 
Na het opspannen van de vloer is de doorbuiging op 0 gezet. Direct na de opspanning_heeft de 
rij een korte tijd bol gestaan waarna hij vervolgens 1 ,66 millimeter zakte. Dit is als 0 punt 
beschouwd voor het uitvoeren van de proeven . Er is gekozen om dit als 0 punt te stellen omdat 
voordat er belasting aangebracht is dit de beginstand van de vloer was. 
Tijdens de belasting van de vloer is ervoor gekozen om de belasting te verhogen van 850 naar 
1000 kg om ook de belasting van afwerklagen mee te nemen .. Na een korte relaxatie buigt de 
rij vervolgens 15,46 millimeter door. Bij langdurige relaxatie neemt deze doorbuiging af naar 
12,7 millimeter. 

Werkzaamheden meting verschil tov vorige verschil tov 0-punt 
Kabelspanning op 40 kN 0,00 
Relaxatie vloer (0-punt) -1,66 1,66 
Aanbrengen belasting (850 kg) 10,12 11 ,78 11,78 
Verhogen belasting (1000 kg) 11,59 1,47 13,25 
Relaxatie vloer 13,80 2,21 15,46 
Belasting eraf (0 kg) -0,66 14,46 1,00 
Relaxatie vloer -1,01 0,35 0,65 
Aanbrengen belasting (1000 kg) (2) 13,80 14,81 15,46 
Relaxatie vloer (na 1 nacht) 12,47 1,33 14,13 
Relaxatie vloer (na± 17 dagen) 11 ,04 1,43 12,70 
Belasting eraf (0 kg) (2) 0,76 10,28 2,42 
Relaxatie vloer -0,88 1,64 0,78 

Een uitgebreidere tabel van de meetgegevens wordt na de conclusie in deze bijlage 
weergegeven . 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Conclusie: 

Ondanks dat de beproefde elementen op veel punten niet overeenkomen met de uiteindelijke 
modellen kunnen uit deze proef sterkere conclusies getrokken worden als de eerste. 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 afwijkingen tussen de beproefde rij en 
de ontworpen rij. Toch kan nu gesteld worden dat het principe werkt en de rij zich redelijk 
gedraagt zoals berekend was. 
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. Vanuit de bouwbesluit eisen wordt gesteld dat de rij maximaal ter gevolge van de 
veranderlijke belasting 0,003 x de overspanning mag doorbuigen, dit komt op 16,2 millimeter 
uit. De beproefde rij voldoet dus aan deze eis. 

Bij verhoging van deze belasting tot 1000 kg is de doorbuiging 15,5 millimeter. Deze belasting 
staat gelijk aan de veranderlijke belasting en de afwerklagen samen. Deze kan echter niet met 
de eis van het bouwbesluit vergeleken worden omdat in de begin situatie als doorbuiging 
aanwezig was door het eigengewicht van de vloer. Er kan wel gesteld worden dat de beproefde 
rij hoogstwaarschijnlijk zal voldoen omdat de rij volgens het bouwbesluit 0,004 x de 
overspanning mag doorbuigen, dit is 21,6 millimeter. Dit betekend dat de vloer 6,1 millimeter 
mag doorbuigen door zijn eigen gewicht. Door het extreem lage gewicht van de elementen (19 
kg per element) voldoet de beproefde rij naar verwachting ook aan deze eis. 

Uit de lange duur proef is af te leiden dat de vloer na twee weken met een maximale belasting 
zelfs terug veert. Wat dit veroorzaakt kan niet is niet nader onderzocht in dit onderzoek. 
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Afstudeere_roject: Het Floor-qe vloersy_steem I 
Hieronder is een samenvatting van de meetgegevens met betrekking tot de doorbuiging en de 
spankrachten op de vijzels. 

Testname: Hoortja 5m4 o 
Test description: 
Cllent: Dirk van Dinter I Jos Gassellng 
Lab. Member: Johan/Theo 
Test Machine: 
ln18rval [sec]: 
Test date : 20-dec·OO lol 08-jan-06 
Test begin: 11 :1 4:54 AM 

Mu~lyFfactor 953134,00 968049.00 -138-1390,00 
Meas.nr. Tlme[sec] ADC-00 ADC.01 ADC-03 CH1 c~ 

A-BOV R-OND Doorbuig. L-OND L-BOV 

0.00 9,39 10,22 15,85 10,08 9.24 Eerste doorbulglngsmeting 
2 60.03 9,39 10,23 15,85 10,07 9,24 

16 900.03 9,36 10,21 15,88 10,04 9.22 
17 960.03 9,36 10,21 15,8-9 10,04 9.22 Trilling$Jl<oef 1 (1 OkN) 
18 1020.04 9,30 10,18 16,08 10,03 9,22 

3"60 2863.89 8,60 11~33 22,50 10,88 8,40 
361 2864.38 8,50 11,37 

0

22,93 1Ó,90 8,40 
362 2864.86 8,72 12,38 29,64 10,90 8,40 Sprong zichtbaar 
363 2885.36 8,61 11,11 23,44 10,84 8,40 
364 2865:87 8,60 11,37 22,81 10,87 8,39 
609 3362.14 10,35 20,28 4,02 20,10 10,73 
810 3362.67 10,35 20,28 4,02 20,09 10,73 Trillingsproei 2 (onder 20 kN I bover, 1 OkN) 
611 3363.18 10,35 20,30 4,37 20,11 10,73 
639 35l7.21 10,26 20,16 4,20 19c95 10,69 
&4o 3524.55 10,25 20,18 4,44 19,95 10,69 
641 3525.05 10,35 19,75 11,78 19,57 11,01 Sprong zichtbaar 
842 3525.55 10,28 20,16 4,61 19,57 11,01 
643 3526.06 10,25 20;15 4,25 19,91 10,70 
839 3908.01 19,26 20,60 12,96 20,20 19,36 
840 3908.53 19,15 20,77 13,30 20,43 19.16 Trillngsproel3 (20 kN) 
841 3909.07 19,16 20,88 14,17 20,41 19,17 
938 4069.65 18,87 20,66 14,72 20,39 18,90 
939 4070.17 18,87 20,65 14,56 20,39 18,90 
940 4070,72 18,88 20,12 20,94 20, 10 19,06 Sprong zichtbaar 
941 4071.25 18,90 20,69 14,67 20,35 18,92 
942 4071.76 18,87 20,64 14,74 20,35 18,92 
956 4085 .89 18,87 20,64 14,76 20,34 18,92 
957 4086.42 18.86 20,72 15,16 20,31 18,92 
958 4086.95 18,91 20,38 22,90 20,02 19,09 Sprong zichtbaar 
959 4087.48 18.87 20, 70 14,50 20,41 18,87 
960 4087.99 18,84 20.63 14,79 20,38 18,88 

2858 6115.67 29 ,00 29.77 8,89 30,51 29,20 
2859 6116.22 29,01 29,76 8,88 30,51 29,20 Tri!Mgsproef 4 (30·kN) 
2860 6116.80 28,80 29,62 9,27 30,42 29,17 
2915 6230.89 28,92 29,60 9,36 30,28 29,03 
2916 6231.50 28,92 2960 9,34 30,28 29.03 
2917 6232.()6 29,01 28.55 11 ,79 30,28 29.03 Sprong zichtbaar 
~18 6~.64 28,90 29,60 9,31 30,26 29,01 
2919 6233.20 28,90 29,60 9,47 30,26 29.01 
3247 6811.18 40,08 40,18 0,06 39,70 40,17 
3248 6812.i9 40,21 4o,28 0,01 39,68 40,16 Trillingsproei 5 (40 kN) 
3249 6813.18 40,19 40,25 0,01 39,68 40,15 
3283 6909.92 38,95 39,88 2,28 39;55 39,07 
3284 6910.50 38;95 39,88 .2,21 39,55 39,07 
3285 6911.07 38,97 40,49 0,13 39,52 39,04 Sprong z ichtbaa! 
3286 6911.64 38,84 39,80 2,56 39,52 39,04 
3287 6912.20 38 ,84 39,81 2,41 39,56 39,04 
3406 7140.10 38,66 39,52 2,53 39,44 38,84 
3407 7140.70 38,65 39,52 2, 71 39,44 38.84 
3408 7141 .29 38,66 39,52 1,44 39,44 38,84 Sprong zichtbaar 
3409 7141.86 38,67 39,52 2;55 39,44 38,86 
3410 7142.41 38,68 39,52 2,55 39,44 38,86 
5709 8819.47 38,69 38,86 ·1,66 38.69 39,03 
5710 ~~. 11 38,68 38,86 -1 ,66 38,69 39,03 Start veranderlijke belasting aanbrengen 
5711 8820.76 38,69 38,86 ·1,67 38,69 39,03 
6007 9101.00 37,60 40,72 8,67 40,13 37,64 
eooe 9102.00 37,~8 40,92 10,12 40,13 37.64 Varanderijle belasting ~m~laatst 
6009 9102.99 37,48 40,91 9,59 40,32 37,48 850 kg 
6128 9221.98 37,25 41,14 11,58 40,58 37 .. 25 
8129 9223.01 37,25 41,14 11,59 40,58 37,25 VerandeliJ<e belasting geplaatst 
6130 9224.00 37,25 41,13 11,58 40,58 37,25 1000 kg 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
6628 9840 .03 36,26 42,11 15,71 41 ,28 36,54 
6629 9900.02 36,28 42,01 13,80 41,28 36,39 Aftaden veranderlijke belaaUn;; 
6630 9914 .09 36,28 42,01 13,80 41 ,27 36,39 
6751 10022.02 37,64 39,05 -0,55 38,87 38,15 
6752 10023.01 37,64 39,03 -0,66 38,86 38,15 Verande~e belaallng ! rsf 
6753 10024.01 37,75 38,89 -0,58 38,86 38,15 
8284 11850.03 37,77 38,66 -1,01 38,59 38,30 
8285 11851.01 37,77 38,66 -1,01 38,59 38,30 Start verandarijke belaadng aanbrengen 2 
8286 11852.01 37,77 38,67 -0,95 38,60 38,29 
8424 11990.02 36,27 41,90 14,98 41 ,07 36,33 
8425 11991.03 36,25 41,83 13.80 41,10 36,32 Verandarijke belaatf1g geplaét 2 
8426 11992.03 36.25 41 ,82 13,70 41 ,10 36,32 850 kg 
8458 12023.44 36,25 41 ,82 13,81 41 ,10 36,34 
8459 12024.12 36,25 41 ,82 13,8Ó 41 ,10 36,34 
8460 12024.80 3626 42,06 14,85 41 ,10 36,34 
8461 12025.46 36,26 41 ,82 14,27 41,01 36,35 
8452 12026.14 36,26 4"1,.78 15,20 41 ,01 36,35 Sprong zichlbur 111111 belalllng 
8463 12026.82 36,25 42,04 11,49 41,16 36,29 
8464 12027.50 36,24 41,91 . 13,93 41,12 38,30 
8465 12028.18 36,25 41.91 1385 41,12 36,30 
8536 69665.04 35,73 41 . 12 12,47 40,57 36,12 
8537 71506.93 35,73 41 , 12 12,47 40,.57 38,13 Na 1 nacht belast Ie z~n 
8SS8 72915.23 35,72 41 , 19 14,25 40,58 36,08 
8753 73061 .80 35,84 40,75 11,58 40,15 36,18 
8754 73062.49 35,84 40,75 11,59 40,15 38,18 
8755 73063.16 35,84 40,74 14,75 40,02 38,21 Trillingsproel6 mei bela~ 
8756 73063.88 35,84 . 40,75 11,86 40,16 36,18 
8757 73064.55 35,84 4o,75 11,60 40,16 36,18 

10661 1623323.10 35,34 39,22 11,03 39,00 36,79 
10662 1625123.07 35,35 39,22 11,04 39,00 35,79 Na 2 we kan belui te zijn 
10663 1626184.48 35,35 39,23 10.97 38,99 35,81 
11468 1626752.37 36,50 37,71 0,77 37,83 37,17 
11469 1626753.06 36,_50 37,71 0,76 37,83 37,17 Ale belaaiing eraf 2 
11470 1626798.30 36,50 37,69 0,75 37,83 37,17 
11655 1 &28340.27 39,89 40.37 -0.88 41 ,43 39,45 
11656 1628341 .27 39,89 40,37 ·0,68 41 ,43 39,45 laaista doorbuigingameting 
11657 1629887 .82 39,82 40. 14 -107,80 41.30 39,41 opnieuw op 40 kN spanning gszal 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem TU/e 
Bijlage 13: 
Meetgegevens met betrekking tot trillingen tijdens constructieve proef 2. 
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Onderstaande tabel is voorzien van de gemeten trillingen, de uitgebreide meetgegevens 
worden na de conclusie in tabellen weergegeven. 

Staafspanningen Frequentie 
Trillingsproet 1 Bov.st. 10 kN 8,00 

Ond.st. 10 kN 
Trillingsproet 2 Bov.st. 10 kN 8,46 

Ond.st. 20 kN 
Trillingsproet 3 Bov.st. 20 kN 9,06 

Ond.st. 20 kN 
Trillingsproet 4 Bov.st. 30 kN 9,00 

Ond.st. 30 kN 
Trillingsproet 5 Bov.st. 40 kN 9,08 

Ond.st. 40 kN 
Trillingsproet 6 Bov.st. 40 kN 10,22 

Ond.st. 40 kN 

Bij deze proeven is duidelijk te zien dat de opspankracht van de staven grote invloeden heeft 
op de eigenfrequentie van de rij. Zelfs alleen het aanpassen van de onderste kabels vergroot 
de frequentie. Bij de laatste proef zijn die staven die aan iedere zijde bijna een meter langer 
waren als de rij gefixeerd. Hierdoor konden ze niet meer meetrillen. Het gevolg van deze 
aanpassing is een verbetering van 1,14 Hertz. Deze verbetering komt ook beter overeen met 
de uiteindelijke vloer omdat daar ook geen lang staven zullen uitsteken. Wel dient opgemerkt te 
worden dat naast de vele afwijkingen die tussen de ontworpen rij en de beproefde rij bij de 
laatste trillingsproet slechts 3 metingen zijn verricht. Voor een bruikbaar resultaat zijn meer 
testresultaten nodig. De test resultaten van deze proeven zijn toegevoegd hierna bijgevoegd. 
De gegevens die nodig zijn voor de reproductie van deze proef zijn weergegeven in bijlage 7. 

Conclusie 

Uit de berekening van de eigenfrequentie (zie bijlage 15) van de vloerstrook van 5,4 meter lang 
en 0,6 meter breed is af te lezen dat deze rond de 40 Hertz zouden uitkomen. Deze waarde 
valt ver buiten de tabel (zie bijlage 14) en ook het extreem lichte modale massa van 135 kg is 
moeilijk af te lezen. Uit de proeven bleek dat de beproefde rij bij een opspanning van 40 kN en 
een fixatie van de staven een frequentie heeft van 10,2 Hertz. Dit komt bij lange na niet in de 
buurt van de berekende waarde. Ook is het in de tabel (zie bijlage 14) niet af te lezen welke 
waarde benodigd zou zijn om te kunnen voldoen met een modale massa van 135 kg. 
Uit deze proeven kan echter wel geconcludeerd worden dat een verhoging van de spanning op 
de kabels een beter frequentie van de beproefde rij als resultaat heeft. Ook het fixeren van de 
staalkabels verbeterd de eigenfrequentie van de rij . 
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Experiment floortje calibratie 

resultaatnr Fboven Fonder A1 

Test 1 1012-1019 10 kN 10 kN 1V/unit 
Te st2 2011-2018 10 kN 20 kN 1V/unit 
Te st 3 2021-2028 20 kN 20 kN 1V/unit 

Te st4 3011-3018 30 kN 30 kN 1V/unit 
Te st 5 4011-4018 40 kN 40 kN 1V/unit 
Te st 6 4021-4023 40 kN 40 kN 1V/unit 

versnellingsopnemer Fe RMS90 IJ (RMS90) s (RMS90) F1 

Test 1 1012 
1 7,67 23,03 22,62 8,37 7,67 
2 7,67 14,10 13,85 5,27 7,67 

1013 
1 8,33 19,18 18,87 6,39 8,33 
2 8,33 10,52 10,33 3,91 8,33 

1014 
1 8,00 22,04 21,66 7,95 8,00 
2 8,00 12,97 12 ,73 4,92 8,00 

1015 
1 8 00 21 ,23 20,86 7,63 8,00 
2 8,00 11,91 11,68 4,67 8,00 

1016 
1 8,00 28,40 27,97 8,99 8,00 
2 8,00 14,52 14,24 5,88 8,00 

1017 
1 8,00 32,95 32,31 13,21 8 DO 
2 8,00 19,66 19,27 8,08 8,00 

1018 
1 8,00 22,96 22,54 8,64 8,00 
2 8,00 13,64 13,39 5,18 8,00 

1019 
1 8,00 25,67 25,18 10,04 8,00 
2 8,00 15,55 15,26 6,06 8,00 

A2. Opmerkingen 
316mV/unit 
316mV/unit 
316mV/unit 
316mV/unit 
316mV/unit 
316mV/unit draadeind ÇJefixeerd 

v max max meetfile f1 ;~mp f2 amp 

34,13 55782 7,67 0,007 
9,47 47184 7,67 0,004 

9,95 38195 8,33 0,006 
5,53 43204 8,33 0,003 42,33 0,000 

8 98 38325 8,00 0,006 
6,48 46620 8,00 0,004 

9,57 39228 8 DO 0,007 
7,16 47164 8,00 0,004 

14,37 41069 8,00 0,008 11,67 0,005 
11,68 57639 8,00 0,005 19,33 0,001 

12,28 41002 8,00 0,008 
9,95 53960 8,00 0,005 

12,29 41106 8 DO 0,008 20,00 0,001 
8,99 51890 8,00 0,005 20,00 0,001 

20,52 46622 8,00 0,008 20,33 0,002 
12,15 58609 8,00 0,005 19,67 0,001 

Fe gem. Gem. RMS90 (A1) Gem. RMS90 (A2.) 
8,00 Hz. 24,43 14,11 
8,46 Hz. 14,89 8,51 
9,06 Hz. 11,08 6,84 
9,00 Hz. 11,20 7,07 
9,08 Hz 13.13 7,74 

10,22 Hz . 12,47 7,58 

f3 ;~mp f4 amp f5 amp 16 amp 

19,33 0,002 
41,00 0,000 

20 67 0,001 
20,67 0,001 42,00 0,000 
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versnellingsopnemer Fe RMS90 
Test 2 2011 

1 8,67 13,39 
2 8,67 7,87 

2012 
1 9,00 17,99 
2 9,00 8,21 

2013 
1 8,33 12,45 
2 8,33 8.42 

2014 
1 8,33 13,33 
2 8,33 8.47 

2015 
1 12,67 16,21 
2 13,00 8,97 

2016 
1 13 33 18,30 
2 13,33 8,91 

2017 
1 8,33 12,92 
2 8,33 8,81 

2018 
1 9,00 14,53 
2 9,00 8.40 

versnellingsopnemer Fe RMS90 
Test 3 2021 

1 9 67 11,27 
2 9,67 6,93 

2022 
1 9 00 13,11 
2 9,00 7,57 

2023 
1 8,67 12,88 
2 14,00 7,68 

2024 
1 9,00 15,29 
2 9,00 7.79 

2025 
1 9,00 12,05 
2 9,00 7,81 

2026 
1 9,00 13,09 
2 9 00 7,89 

2027 
1 9,33 12,54 
2 9,33 7,99 

2028 
1 9,00 14,79 
2 9,00 8,25 

IJ (RMS90) s (RMS90) F1 v max 

13,19 4,14 8,67 12,38 
7.73 2,78 8,67 7,85 

17.79 4,10 9,00 16,24 
8,07 2,91 9,00 11,29 

12,23 4,44 8,33 13,04 
8.27 3,07 8,33 9,49 

13,13 4,21 8,33 16,30 
8,33 2,92 8,33 12,01 

15,98 4,63 12,67 32,38 
8,83 2,99 13,00 14,50 

18,07 4,74 13,33 23,85 
8.76 3,00 13,33 14,93 

12,69 4,65 8,33 20,03 
8 66 3,04 8,33 12,88 

14,32 4,27 9,00 16,90 
8,25 3,12 9,00 11,09 

I' (RMSSO) s (RMSSO) F1 v max 

11,09 3,70 9,67 12,24 
6,81 2,39 9,67 8,51 

12,92 3,83 9,00 13,82 
7,44 2,62 9,00 7,78 

12,69 3,96 8,67 21,86 
7,55 2.75 14,00 13,81 

15,10 3,84 9,00 23,08 
7,66 2,76 9,00 13,82 

11,85 4,22 9,00 22,18 
7,67 2,77 9,00 14,20 

12,89 3,97 9,00 18,61 
7,75 2,76 9,00 13.42 

12,35 3,95 9,33 28,63 
7,85 2.75 9,33 14,11 

14,57 4,56 9,00 16.43 
8,11 2,93 9,00 9.76 

'"ax meetfile t1 amp f2 amp t:l amp 

41157 8,67 0,005 13,33 0,003 
49532 8,67 0,003 13,33 0,002 

42754 9,00 0,005 
56775 9,00 0,003 

41579 8,33 0,005 
52979 8,33 0,003 

43758 8,33 0,004 
58326 8,33 0,003 

54596 8,33 0,005 12,67 0,005 21,67 0,001 
63633 8,33 0,003 13,00 0,003 23,00 0,001 

48868 7,67 0,005 13,33 0 005 21,00 0,001 
64504 13,33 0,003 21,00 0,001 21,67 0,001 

46295 8,33 0,006 12,00 0,005 21,67 0,001 
60166 8,33 0,004 12,33 0,003 21,67 0,001 

44190 9,00 0,005 
56378 9,00 0,003 

ma.x meetfile f1 amp f2 amp t:l amp 

41054 9,67 0,004 
50916 9,67 0,003 

41601 9,00 0,004 
47471 9,00 0,002 

47521 8,67 0,004 14,00 0,004 24,33 0,001 
62157 8,67 0,003 14,00 0,003 24,33 0,001 

48314 9,00 0,004 14.00 0,004 25,33 0,001 
62221 9,00 0,003 14,00 0,003 25,33 0,001 

47719 9,00 0,005 13,00 0,004 24,67 0,001 
62954 9,00 0,003 13,00 0,003 25,00 0,001 

44943 9,00 0,005 13,33 0,004 24,67 0,001 
61324 9,00 0,003 13,33 0,003 24,67 0,001 

52068 9,33 0,005 
62784 9,33 0,003 

43877 9,00 0,005 25,33 0,001 
52205 9,00 0,003 13,67 0,002 25,33 0,001 

t4 amp t5 amp t6 amp 

23,00 0,002 

21,67 0,001 22,67 0,001 
22,67 0,001 

22,67 0,002 30,33 0,001 
22,67 0,001 30,33 0,001 

f4 amp f5 :unp f6 :unp 

61,00 0,000 

61,00 0,000 

62,33 0,000 
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co 
........ 

versnellingsopnemer Fe RMSSO 

Test 4 3011 
1 13,67 10,12 
2 14,00 6.49 

3012 
1 9,33 10.78 
2 9,33 6.51 

3013 
1 9,00 11,34 
2 9,00 6,97 

3014 
1 9.00 13,24 
2 9,00 7.30 

3015 
1 14,00 11,22 
2 14,00 6,95 

3016 
1 8,67 10 ,57 
2 8.67 7,16 

3017 
1 14,00 10 98 
2 14,00 6 ,58 

3018 
1 13,00 10.42 
2 13,00 6,77 

versnellingsopneme Fe RMS90 

Test 5 4011 
1 10,00 11 ,00 
2 10,00 6,75 

4012 
1 20 33 10 87 
2 20 33 7 03 

4013 
1 19,00 10,92 
2 19,00 7,00 

4014 
1 9,67 11 86 
2 20 ,00 7,53 

4015 
1 18,67 10,68 
2 18,67 6,77 

4016 
1 19 00 11 52 
2 19,33 7 13 

4017 
1 18 67 11,54 
2 19.00 7 63 

4018 
1 20 00 11 21 
2 20,00 6,76 

fJ (RM690) 

9,95 
6,38 

10,59 
6,39 

11,16 
6,84 

13,03 
7.16 

11,02 
6,81 

10 37 
7,02 

10,81 
6.46 

10,23 
6,64 

liJ (RMSSO 

10,80 
6 .62 

10.66 
6,89 

10.70 
6.86 

11,62 
7,38 

10.48 
6.64 

11 30 
6,99 

11.31 
7.48 

11,00 
6,63 

s (RMSSO) F1 v max max meetfile f1 

3,51 13,67 18,80 45470 9,00 
2,41 14,00 12.83 60059 8,67 

3,86 9,33 19,13 45697 9,33 
2,46 9,33 10,46 55052 9,33 

3,65 9,00 16,03 43599 13,67 
2,57 9.00 10,93 51577 13,67 

4,38 9,00 19,78 46125 9,00 
2,85 9,00 9,62 50756 9,00 

3,97 14,00 17.46 44546 14,00 
2,80 14,00 11,17 55842 14,00 

4,27 8,67 16,16 43703 8,67 
2,91 8,67 10,08 51045 8,67 

3,65 14,00 23,67 48754 8,67 
2.49 14,00 12.87 60063 9,33 

4,00 13 ,00 19,39 45901 13,00 
2,67 13 ,00 11.47 54360 13,00 

s (RMSSO) F1 v max max meetfile t1 

4 ,12 10,00 20 ,93 46957 10,00 
2,71 10,00 11,84 54171 10,00 

4 29 20,33 18,10 44979 8 00 
2,84 20,33 11,12 53269 8,67 

4,37 19,00 21,87 47529 13,67 
2.85 19,00 12 ,26 51251 13,67 

4 84 9 67 12 57 41282 9,67 
3,14 20,00 9 .07 48509 9,67 

4 ,13 18 67 18,09 4501 3 14,00 
2 ,74 18,67 11 ,53 49318 14,33 

4 67 19 00 19 97 46256 8,67 
2.88 19 33 12,16 54532 8,67 

4,61 18,67 19,33 45826 8 ,33 
2.95 19,00 13,55 50142 19.00 

4,23 20,00 18,98 45586 8 67 
2 75 20 00 13 00 54337 20 00 

amp f2 amp f3 amp 14 

0,003 13,67 0,003 26.67 0,001 27.67 
0,002 14,00 0,002 26.67 0.001 27.67 

0,003 
0.002 28.67 0.000 

0,003 27,67 0,001 
0,002 27,67 0,001 67,33 0,000 

0,003 29,00 0,001 
0.002 29,00 0,000 68,33 0,000 

0,003 
0,002 67,67 0,000 

0,003 
0,002 

0,003 14,00 0 003 26 67 0 001 27 33 
0,002 14,00 0,002 26,67 0,001 27,33 

0,003 
0,002 

amp f2 amp f3 amp f4 

0,003 16,33 0 ,003 18,00 0,002 18,67 
0 ,002 18,00 0,002 18,67 0,002 29 ,33 

0 002 14,67 0,002 20,33 0,002 
0,001 20,33 0,001 72,67 0,000 

0 ,002 19,00 0,002 
0,001 19,00 0,002 79,67 0,000 

0 002 20 ,00 0 002 
0,001 20,00 0,001 

0 002 18,67 0,002 
0 ,001 18 ,67 0 ,002 79 ,67 0,000 

0,002 19 ,00 0,003 29,33 0,001 
0,001 19 ,33 0 002 

0 002 18,67 0,003 
0,002 

0 002 20,00 0,004 30,33 0,001 
0,002 30,33 0,000 

amp f5 >mp 16 

0.001 
0.001 67,33 0.000 

0,001 
0,001 66,33 0,000 

amp f5 amp f6 

0,002 29 ,33 0,001 
0 ,001 30,00 0 ,001 70 .00 

amp 

amp 

0,000137 
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co 
co 

versnellingsopnemer Fe 
Test 6 4021 

1 18,67 
2 18,67 

4022 
1 14,33 
2 14,67 

4023 
1 18,67 
2 21.33 

RMS90 

12,67 
6,61 

12,70 
7,97 

12 02 
8,17 

I' (RMS90) s (RMS90) F1 v max max meetfile 

12,49 3,70 18,67 27,46 51288 
6,49 2,62 18,67 12,13 55135 

12,46 5,06 14,33 14 ,1 8 42364 
7,81 3,25 14,67 9,39 44222 

11,80 4.58 18,67 30,01 52993 
8,03 2.87 21.33 13,71 61615 

" amp T2 amp f3 amp t4 amp 15 

10,00 0,002 18 67 0,003 
10,00 0,001 18,67 0,002 

10,33 0,002 14 33 0,002 
10,33 0,001 14,67 0,001 

10,33 0,002 
10.33 0,001 79,67 0,000 

-i 
<D 
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amp f6 amp 0') 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem /e 
Bijlage 14: 
SBR rapport: "Trillingen van vloeren door lopen" figuur C1 (demping 1 %). 
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Afstudeerproject: Het F/oor-tje vloersysteem 

Bijlage C: ES-RMSgo-waarden afhankel ij k van demping, 
eigenfrequentie en modale massa 

······· ·································································--·---· 

Deze bijlage bt1Vat g rafieken voor t.e-t bepalen 'hJn de [5-,qMsfiJ*r":':Jütden .... .,.i .'i v.ro1.Hen die kunnen wc o·~n 

be.schr~ ven met ~~n éé-nm-asw.-ve er.i.~!eetn met een de:mp mr, vnn ï ~:. r i f:(! m (' t ~~..." . De p..rtJgrdaf 6-.3 ""'~ar h~ t 

gebruik vafi ei~ g;alie; e·~. 

?000 3000 
Mod~{u :n•. 1 va'l da vioor \ky) 

Trii!Jng€.:n van vfbe t L'l f1 door h.1 pon 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem T 
Bijlage 15: 
Berekeningen samengestelde liggers voor overspanning 5400mm (constructieve proef 2) 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Hierna volgen de Excel-berekeningen voor de samengestelde vloerstrook met een lengte van 
5400mm en een aluminium vloergrens van 110 N/mm2 (buigkwaliteit). 

Bepaling weerstand$- en traagheid,moment van liggers 
l>b& df> .Mpaling van lte1 ~stand.-:- ffllte-t tF ~~~i.-: van lte-t.û'tgewiü P!df> ~J'fFu..<:ie f'O'oliM ~ 

W>f~ W>f_<:ie_qem~ait. &i·~;_, hit>r&ldff Wfff_~ 

fia 1112 
1 0,083 
2 0,083 
3 0,083 

4 0,083 
5 0,083 
8 0,083 
7 0,083 
8 0,083 
9 0,083 

10 0,083 
11 0,083 
12 0,083 
13 0,083 
14 0,083 
15 0,083 
16 0,083 

b h h-3 ÜDD fstan afstand-2 I 
3,00 19,84 7575,73 58,92 100,25 10050,08 594043,81 
3,00 19,64 7575.73 58,92 100,25 10050,08 594043,61 
3,00 5,48 164,57 16,44 103,34 10879,16 175606,46 

3,00 5,48 164,57 18,44 103,34 10679,16 175606,46 
6,00 30,87 29417.78 185,22 94,63 8954,84 1673323.78 
6,00 30,87 29417,78 185,22 94,83 8954,84 1873323.78 
11,00 3,08 29,22 33,88 106,53 11348,64 384518.74 
11,00 3,08 29,22 33,88 106,53 11348,64 384518.74 

25,00 3,19 32,46 79.75 86,41 7466,69 595536,00 
25,00 3,19 32,46 79,75 86,41 7466,69 595536,00 
3,00 93,46 816351,75 280,38 46.73 2183,69 818351.75 
3,00 110,07 1333542,62 330,21 55,03 3028,30 1333380,89 
5,20 19,81 7541,07 101.97 100,26 10052,07 1028297,23 
3,00 13,00 2197,00 39,00 103,57 10726,74 418892,30 

14,49 3,00 27,00 43,47 91,96 8456,64 367642,81 
16,15 6,00 216,00 96,90 107,07 11463,98 1111150,84 

Tot.a.al = 11921753.02 

T ot.a.al opp. bovendeel prof. 1640,35 mm2 (2x) 
T ot.a.al oppervl.ak 2 profielen 3280.70 mm2 1968422 mm3 

5,31 kg 

Dit is het tr .a.agheidsmoment I voor ~.?n element (dus 2 profielen 23843506.05 mm4 
2384.35 1 10-4 1 mm4 

Veerstandsmoment = Traagheidsmoment I I uiterste vezelafstand i' 

i' = uiterste vezelafstand tov zwaartepunt= 110 
V = voor ~.?n element (2 profielen) = I I e = 216.76 110-3 mm3 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Belaring bepaling 
Vocvd.N dP _<:/f>IUP Pn _<:/f/Mid "at> dP Wcw iw~ffld ~lll"trlfflltKVdf'l> ."'1.1//ro Pf>l_<:/ dP />Ha_<:t/rtgffl o/ dP Wcw I>Pp~<i/d mc>i'/Pn ~~KV dM 

OP hif>ICifidf>ltw~ ~ Clfidf>ldP!ro .-·ullro in dP t P_<:I "an dP iw~ffiingffl_qphi/H(I~tKVdf'l> 

Pernamenten bel = plafond • ~loer • op~loer 

I p-lasl 3,0 kN woongebouwen klasse 3 

Voor uil_ grenstoestand 
~eiligheidsklasse 3 (woongebouwen) 

VB 
uit. grenstoestand 
bruik. Grenstoestand 

U bij 
q·last 
p·last 

! 850N 

pernamente belasting 

~er anderlijke belasting 
uiterste grenstoestand 
bruikbaarheids grenstoestand 

Bijkomende doorbuiging 
gelijkmatig ~erdeelde belasting 
punt last 

0,85 kN 

1,75 kN 

Veiligheidsfactoren PB 1.2 VB 2 
0 

L o~erspanning 

110 Nlmm2 
5400 mm 

of PB 1,35 VB 
of untlast 3,00 1.5 

I q-lasl PB • veiligheic • VB 

q-lasl 0,85 1.20 1.02 kNim2 
q·last (t.b.v. uit. grens) 1,75 1,50 2,63 kN/m2 

3,65 kN/m; 

of 0,85 1,35 1,15 

1.75 0,00 0,00 
1,15 kN/m; 

3.0 1,5 4,50 kN 

Voor bruikbaarheidsloesland (incidente! combinatie) 
veiligheidsklasse 3 (woongebouwen) 

Druksterkte aluminium 

~eiliQheid 

~ Elementbreedte = 2,19 kN/rr maalgeuend 
(2,19 " 6 = 13.14kN) 

~ Elementbreedte = 0,69 kN/m1 

niet maat evend 

VeiliQheidsfactoren PB 1,00 VB 1111 

0,85 
1,75 

1,00 
1,00 

0,85 ~-Nim2 
1,75 kN/m2 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Berekeningligger in uiterste grenstoestand 
~m di' PH~ MÎnjlf'fJ v<M di'~ -"PannHlg in di' _<pani a1W ,·al di' Masring in di' uirfYsfP _<Pffl..<fcrt>sf and PH~ end mor-t W&d&:< 

1-fflvocv W&dr f>fYSf uir_QfYe.t end war di' .<pannHlg i< dit> 1/fYocv,·.>.M r W&dr abclf di' PfYn<lmPmP ffll/fY andfY/Ift" Ma.<rinfl, 

PI'THhMI'/111' .sp..uuJin~ 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kNim2 " 1,20 1,02 kNim2 0,60 
Moment = 118 • q • 1•2 

0,13 0,61 kNim 29,16 mi= 2,23 kNm 

Spanning = mi• 
2,23 10.6 I 216,76 10.3 10,29 Nlmm2 

"." iY!ltii'T/iiA I' .sp..uuJin .9 
Belasting met veiligheidsfactor 

1,75 kNim2 • 1,50 2,63 kNim2 0,60 
Moment = 118 • q • 1·2 

0,13 x 1,58 kNim 29.16 m1= 5,74 kNm 
Spanning = mlw 

5,74 10·6 I 216,76 10.3 26,49 Nlmm2 

10,29 Nlmm< 26,49 Nlmm2 36,78 Nlmm2 
Dc>ordar di' =dfY.<r" x~< Nj abclfbuiging .,~.,~a WOI'<iffl uir_QfYe.tt 
zullen deze zorgen voor een tegenwerkend moment (een buiging naar boven). 
T 1'~1'11 W'*'T.ll'lltl .sp..uuJin.!J d.m. ti . .spiY!l.l.Wl'ls 

mi 

m1 

Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in ligger I E-modules ligger 

u,~ E•; .. ~. 
r 26,49 70000 0,000378 

Kracht in spankabel = Oppervlakte spankabel • Rek • E-modulus spankabel 
F A E., •• , 

0,61 kNiml 

1,58 kNim1 

F 66,37 x 4E-04 x 210000 5273,44 N is een e•cenuische drukkracht, 
Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabel • arm t.o.v. zwaartepunt verdeelt over de lengte geeft dit: 3585,94 N 

M F h 
M 3585,94 x 180 645469 Nmm 0,645 kNm 

Tegenwerkende spanning = mi• 
cn ... r. m I w 
er•·•·• 645469 I 216,76 10•3 2,98 Nlmm2 

5p..uuJin~ 1'11 .luc/JI m .spiY!l.l.Wl'ls 
& .<pannHlg in di' S(.>~ ~<mor-t •Y>.<Poof .1j;J dat_QH>n (~~X/adWffl XIH'IM'n c.?f.<(.>M, df'."e XIH'IM'n niP( WOI'<iffl ~ abclf di' kt.<.<ffl ~ffl 
Benodigde naspanning = Permanente • veranderlijke -tegenwerkende spanning 

10,29 Nlmm< 26,49 Nlmm2 2,98 Nlmn 33,80 Nlmm2 
Benodigde spankracht in de kabel 
33,80 Nlmm< 3280,70 mm2 110883,06 N 110,88 kN 14 kabel!= 27.72 kN per kabel 

S'p..uuJinptiOCN.sAI'tii'LJ 

Spanningsdoorsnede ezclusief veranderlijke en tegenwerkend spanning (voor de vloer wordt gebruikt) 
10,29 Nlmm< 33,80 Nlmm2 44.09 Nlmm2 (boven) 

-10,29 Nlmm< 33,80 Nlmm2 23,51 Nlmm2 (onder) 

Spanningsdoorsnede inezclusief veranderlijke en tegenwerkend spanning (mazima1e gebruiksbelasting) 
10,29 Nlmm< 33,80 Nlmm2 26,49 Nlmn • -2,98 Nlmm = 67,60 Nlmm2 

-10,29 Nlmm< 33,80 Nlmm2 -26,49 Nlmn • 2,98 Nlmm = 0,00 Nlmm2 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

ligger in bruikbmheid,gren,toutand (Ueind) 

PnmiUJl'ntl' 5piUJIJHJ.9 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 kNim2 K 
Moment = 118 1 q 1 1"2 

0,13 K 0,51 kNim 

Spanning = mlw 
1.86 10·6 1 

1,00 

216,76 10.3 

".", iUJtll'T/iill' 5piUJIJHJ.!} 
Belasting met veiligheidsfactor 

1,75 kNim2 K 1,00 
Moment = 118 1 q 1 1"2 

0,13 K 1,05 kNim 
Spanning = mlw 

3,83 10·6 1 216,76 10.3 

8,58 Nlmm; • 17,66 Nlmm2 

Tl'.!Jl'nrn.tl'ntl 5piJJMin.9 tl.m. IJ. 5piln.t iWl'/.5. 

0,85 kNim2 

29.16 m1 = 1,86 kNm 

8,58 Nlmm2 

1,75 kNim2 

29,16 m1 = 3,83 kNm 

17,66 Nlmm2 

26,23 Nlmm2 

Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in liggerIE-modules ligger 
0'",• I E.: •• rp 

' 17,66 70000 0,000252 

0,60 m1 

0,60 m1 

Kracht in spankabel = Oppervlakte spankabel I Rek 1 E-modulus spankabel 
F A E., .. , 

## kNim1 

## kNim1 

F 66,37 K 0,000252 K 210000 3515,62 Nis een eKcentrische drukkracht, 
Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabel I arm t .o.v. zwaartepunt verdeelt over de lengte geeft dit: 

M F h 
M 2390,62 K 180 430312 Nmm 

Tegenwerkende spanning= mlw 
o-•. h. m I w 
<T•·"' = 430312 I 216,76 K 10.3 

S)JiJIUI.iR.9 l'n .t riJ cAl in .spiln.t iMl'/.5. 
Benodigde naspanning blijft hetzelfde (zie berekening met veiligheid) 

33,80 Nlmm2 

5piJnninptlo-o-r.snl'tll'IJ 
Malimale gebruiksbelasting 

8,58 Nlmm; • 
-8,58 Nlmm; • 

Duo-r/)tJÎ_!)ÜJ.!} 
Eisen 

33,80 llllmm2 
33,80 Nlmm2 

17,66 Nlmm2 • 
-17,66 Nlmm2 • 

Ueind (minimaal = vb • pb) IK 0,004 21,6 mm 
U bij (minimaal= vb) IK 0,003 16,2 mm 

0,43 kNm 

1,99 Nlmm2 

-1,99 Nlmrr = 
1,99 Nlmrr = 

58,05 Nlmm2 
9,55 Nlmm2 

Malimaal optredend moment t.b.v. doorbuiging = 112 optredende spanning 1 weerstandsmoment 
M 112o- w 
M 24,25 216,76 10.3 5255888 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 5400 mm 
E-modules 70000 Nlmm2 
Tr aagheidsmoment 23843506 mm4 
Doorbuigingsberekening 
Ue-ind (berekenc 5148.((MY2)1(1 9,57 mm voldoel < 21,6mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

ligger in bruikbaarheid,grennoemnd (llbij) 

Pnm.ml'nll' .spiUYJlLJfJ 
Belasting met veiligheidsfactor 

0,85 knlm; ~ 0,00 
Moment = 118 K q K 1"2 

0,00 knlm2 0,60 

0,13 ~ 0,00 kNim 29,16 m1= 0,00 kNm 

Spanning = mlw 
0,00 10.6 I 216,76 10.3 0,00 Nlmm2 

Yn.mdnff#l' .spiUYJlLJfJ 
Belasting met veiligheidsfactor 

1,75 knlm; ~ 1,00 1,75 knlm2 0,60 
Moment = 118 K q K 1"2 

0,13 ~ 1,05 kNim 29,16 m1= 3,83 kNm 
Spanning = mlw 
3,83 10.6 I 216,76 10.3 17,66 Nlmm2 

Pl'rm.ml'nll' ~ lll'r.mtfl'rff#l' .spiUYJJLJfJ 

0,00 Nlmrr • 17,66 Nlmm2 17,66 Nlmm2 

Tl'fJl'.IJrt'r.tl'ntf .spiUYJlLJfJ d.m.11 . .sp.m.t.Wl'/5 
Rek (spankabel)= Veranderlijke spanning in liggerIE-modules ligger 

u,, I E,; ••.• 

r 17,66 70000 0,000252 
Kracht in spankabel = Oppervlakte spankabelK RekKE-modulus spankabel 

F A E., •• , 
F 66,37 ~ 0,000252 ~ 210000 3515,62 

Moment t.b.v. spankabel = Kracht spankabeiK arm t.o.v. zwaartepunt 
M F h 
M 2390,62 ~ 180 430312 Nmm 

Tegenwerkende spanning= mlw 
cr,~hl = m I w 
er•·•·• = 430312 I 216,76 x 10·3 1,99 

SpiUYJlLJfJ l'n .tr.acJJt m .sp.m.t.Wl'/5 
Benodigde naspanning blijft hetzelfde (zie berekening met veiligheid) 

33,80 Nlmm2 

SpiUYJJLJpdaar.snt'tfl'n 
MaKimale gebruiksbelasting 
0,00 Nlmrr 33,80 Nlmm2 
0,00 Nlmrr 33,80 Nlmm2 

Llccr~lÜfJHJfJ 
Eisen 

17,66 Nlmm2 
-17,66 Nlmm2 

Ueind (minimaal= vb • I~ 0,004 21,6 mm 
Ubij (minimaal= vb) I~ 0,003 16,2 mm 

m1 0,00 knlm1 

m1 1,05 knlm1 

Nis een e~centrische drukkr acht, 
verdeelt over de lengte geeft dit: 

0,43 kNm 

Nlmm2 

-1,99 Nlmm = 
1,99 Nlmm = 

111111 Nlmm2 
18,13 Nlmm2 

MaKimaal optredend moment t.b.v. doorbuiging = 112 optredende spanning K weerstandsmoment 
M 112cr w 
M 15,67 216,76 10•3 3396938 Nmm 

Gegevens 
Overspanningslengte 5400 mm 
E-modules 70000 Nlmm2 
Traagheidsmoment 23843506 mm4 
Doorbuigingsberekening 
U bij (bereke 5148.((Mr2)1(1 6,18 mm voldoet< 16,2mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem /e 
Sttrldeberekeningen 

q·la~n ' le-ngte-
2,19 6,0 6 56 kN m<~~illt eoveond 

kracht I hukste-1k.t = Aluminium OpJ>e'rvlak 
6561 I 110 60 mm2 

0,58 F ~;d Aw ~ ~lll s 
voldoet I 0.58 110,00 ' 2300 146740 N V u;d 146740 N 0,04 1,0 

F ~;d A lt..l;.U ~lll 
voldoft I 110,00 2300 253000 N N t:u;d 253000 N 0,00 1,0 

I Toek Nt;u;d 

F ~;d A .t.l..l=.d .11Q88;l.bl s 
voldoft I 110,00 2300 253000 N N c:u:d 253000 N 0,44 1.0 

I druk N c:u:d 

F ~;d "'•I .M..s;d • llillil:i lllmi • 
voldoe-t I 110.00 ' 216759 23843506 Nmm Mu:d 23843506 Nmm 0,33 1.0 

Buiging M~;u;d 

Uitdeo toetsen blijkt dat we iedere ktfl voldoen. 

Naast deze standaard toetsen htbbtn wE' ook nog dE' knik en kip berekend (1 is aangE"houde-n). 
Dit is alleoen tH indicatiE' gtdaan, de- aluminium liggers worden namelik ov•ral gtsteund door de sandwichelemtnte-n. 
Knikberekening lll.J: • Z1l2J < 

N c:u;d :1 w buc 253000 ' 1,00 0,109568242 1.0 voldoet 

I;~ ~~~~I A) • ~ 23843506,0 3280,7 85,25 

• ~ (L 1:buc 11 :~) • .5!!10 63,342 
85,25 

• TT~ (Ed/F~d) TT 70000 I 110,00 • 79.2506 

• 63.342 I 79.2506 0.7993 

(.)buc Niet mooeiïk. door sandwich~lem~nt~n 

Kip beJekening ! 1,32 
Lmax 600,0 mm 

~. Je! • ~ ~ (L ma»H)I 8 ' Tl)> ( F ~;dI Ed) 1,6067 H 220,0 mm 
B 70,0 mm 

c.lk.ip Niet mogE' lijk door sandwicheoleomt>nten Tf 2,0 mm 

1,1' (N c;s;d I " ~ ;buc x N c;u;d) • 1.1 (M ~:s;dl" kip' M ~:u;d) 
I s 1.0 voldoet 
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Berekening eigenfrequentie aluminium liggers 

N->ii..<:( dt> />er~ Pning 'lP _<:(H~ (f' ffl_<:f.§fhe/d heMfflWP c>cot hf'( (Filling_"._qf'(Q "fll.lè:n dt> aluminium /iggH_<: />er~ ffl-d 

HiefliOCII' heMfflWP _qM!uiK _Qr>m->.Mf v.m hf'f SBR Fappcvt.· ''TdJJingenv.m i.lhHffl doC<I /crpM '' 

Hief in-"'""" dt> Fid'J(Iijirffll/OCII' hf'f vc>or_"''f''/ffl, mHffl ffl ~dt>lfflv an hf'f tF.illing.."._(lf'(# "fl""" dt> ~<>l::>.o/. 

Pernamenten belasti = plafond 

!25 kglm< 

vloer 

! 30 kglm2 

topvloer 

!30 kglm2 85 kglm2 

PB : !85kg 

VB veiligheidsklasse 3 (woon gebouwen)= 

Maatgevende belasting combinatie 
q-last 0,85 

q-last (t.b.v. uit. grens) 1,75 

E ligger= 

I ligger = 

Lengte= 

Breedte= 

stijfheid 

70000 Nlmm2 

2384,35 ~ 10·4 mm4 

0,6 m 

5,4 m 

! 85 N 

1,20 

1,50 

Ei~;l (stijfheidliegger) 

Ei~; vl (stijfheidvloerO 

7 ~ 10·10 Nlm2 ~ 0,000014 796 m4 = 

10 I O,G ~ Ei~; I 

1stemode Doorbuiging onder eigen gewicht 

0,85 kN/m2 

1.75 kr'Jim2 

1,02 

2,63 

kN/m2 

kN/m2 

3,65 kNim2 

1669045 Nm2 

27817424 Nm2 

Massa =mv 

frequentie= fe 

O,G m ~ 5,4 m ~ 85 kg, 275,4 Modale massa (M'0,49) 

2/rr ~ ( 3 ~ Ei~;vll (0,49 ~ mv ~ n)) ·o,5 

21rr ~ ( 3 ~ 278174241 (0,49 x 4590 ~ s·3)) ·o,5 

39,92 hrtz 

134,946 kg 

Doar hf'f f'J.'fff'f'm .lk:hfp_qpwk:JW v.m on."f' 1/hH difflr dt>hf>ÇUffl(if' U /t.r(," et! mrw ff' •'*'- lQ( dt> /rc>wn..«f->.mdi> />t>r~Pning NijKr 

f'CNH d->f WP _<:/n:hf_- qp .~ .<?.? /t.r(,' ui(~ Cli'T1f'n. Ml."{in f'l' nog f'ffl ->artf .;d ClllO'f'Tdt>lffl df' in c>ns l/OCII'dffl!H'f~ ffl. 

-lJoar di> .Mc>P_<:(j_<:d'if' Ja..'Vtappf'iing 1.1/d (~ ffl di> f'!f'mffl{ffl i'll#ffl di> (Fi/Jirtgffl_{lf'dt>mpf I>'GI'dffl. 

-Doard->f dt> fF.i/Jirtgffl~.~Hva/gffl._« doC<I dt> ~ffl~.~Hp/->-"-"' mc>f'fffli>'GI'dt>n n-><V dt> /iggH_<: .'IJ!Iffl."f' nog 
~.~Hdi>F _(lf'dt>mpf I>'GI'dt>n 

- Df' aluminium /iggH_<: •"{in ~.~Hva/gffl._<: C'Cot nog f'ffl_<: Mw_<:(/gd 'lP f'ffl /'Jclu(ffl ~f'l'_(ll'and, di( df'mpf di> (Fiffingen in hf'f aluminium 

- Df' -"f'.mn/ng in dt> -"!'""* ~" •"id c>cot l/OCII' f'J.I'f" _<:f.§fhe/d i'CV_Qffl l?->f hf'f ffilling.."._qf'(Q ~ v.m dt> 1/hH ~.~HMf'l'f. 

Tifdt>n-« Cll'l."f' ptc>f'l.lffl.'IJ!IfflWP ptCit>f'tffl hf'f fF.illing.."._(lf'(# "fl""" on."f' 1/hH (f' .mHffl ffl Nf'i'mf'f' f'ffl&_"f''' ->-M ff' ~ l.lflflf''fl m.M ffl 

~ hf'f (filling_"._{lf'(# "fli.IM Cll'l."f' 1/hH 
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Bijlage 16: 
Detailberekeningen 
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In deze bijlage zullen berekeningen gemaakt worden die horen bij subparagraaf 6.1.3 
berekeningen eindelement In deze bijlage zullen de stalen ligger aan het eind van het 
eindelement berekend worden en de oplegging hiervan. 

Berekening eindelement 

Ter plaatsen van de stalen ligger zijn geen normaalkrachten meer aanwezig. De 
normaalkrachten worden namelijk aangebracht op de kopplaten aan het eind van deze stalen 
liggers. Waarna deze krachten door de kopplaat overgebracht worden op de aluminium liggers. 
In de stalen liggers zijn wel dwarskrachten en een moment aanwezig. In subparagraaf 6.1.1 is 
berekend dat hiervoor de aan de mogelijke q-last hiervoor maatgevend is. De grote hiervan is 
ook in subparagraaf 6.1.1 berekend, deze waarden zijn weergegeven in de onderstaande 
tekeningen. 

ffi61 

A B C 

Dwarskrachtenlijn ~~r~ 6561 

N Mementerlijn 

1

9,84kNm 

De dwarskracht is het grootst ter plaatsen van de oplegging (punt A), echter is daar geen 
moment aanwezig. Hierdoor zal de maatgevend belastingen zich bevinden aan ter plaatsen 
van de overgang tussen de stalen ligger en de hieraan bevestigde kopplaat in punt B. 

De in de overgang van de stalen ligger op de kopplaat aanwezige krachten zijn: 
Dwarskracht: 5,249 Kn per element, met twee stalen liggers per element wordt dit 2,624 kN 
per ligger 
Moment : 3, 79 kNm per element, dit wordt 1 ,895 kNm per stalen ligger. 

In de onderstaande berekeningen van de afschuifkrachten is de toelaatbare rekenspanning a 
omgerekend naar de toelaatbare afschuifspanning 'I hierdoor is de toelaatbare spanning 
afgenomen tot 135,68 N/mm2 . Voor de berekening van het weerstandsmoment is wel de 
volledige waarde van 235 N/mm2 gebruikt. 

r berekening voor berekening afsohuifkracti 

Het kleinste UNP profiel (UNP 80), voldoet 
ruimschoots aan de benodigde oppervlakte en 
weerstandsmoment Het aanwezige oppervlakte is 
11 00 mm2 en het Weerstandsmoment 26 x 1 0"3 
mm3. Doordat het oppervlakte van het profiel is 
bijna 60 keer zo groot is als benodigd en het 
weerstandsmoment ruim 3 keer zo groot als nodig 
,is de combinatie door deze grote overcapaciteit 
niet berekend . 

100 

r = a I ..J~ 
= 235 ..J3 

= 135 ,~S NJmm2 

Oppervlakte benodigd door afschuifkracht 
A = F J -r 

= 2,624 x W1$ N 

19,339 mm2 

j 135,6$ 

= 

Vlkerstandsmo ment berekening met moment 
w = M I o 

= 1,835 x 10~ Nlmm2 I 23S 
= 8,06 x 1 0"3 mm3 
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Oplegging eindelement 

Om te bepalen welke hoekstaal toegepast dient te worden de hiernaast 
afgebeelde situatie berekend. 

U/e 

De liggers van deze eindelementen zitten 600 mm hart op hart deze afstand is 1 N 

zo groot dat de krachten niet zover door het hoekstaal zullen worden vervoerd 
dat ze elkaar zullen versterken. 
Echter de afstand tussen de ligger van een eindelement en de ligger van het 
naast gelegen eindelement is zeer klein. Deze belastingen zullen hierdoor 
samen op een deel van het hoekstaal komen. 
In de berekend is dit opgenomen door de belastingen van de helft van de ene 
ligger bij de helft van de naastgelegen ligger te tellen . Hierdoor wordt in deze berekeningen 
gerekend met een strook met een breedte van 600 millimeter. 
De belastingen ter plaatsen van de oplegging staan in onderstaande tekeningen weergegeven. 

A 
18 IC 

I l l l l i l I l l 
I I 

Doorsnede >Aoerstrook 

A 8 

r q = 2,19 kNo'm l 
! 1,58 kN/m 

! 0,61 kN/m 

I I 
Krachten 

A 

6561 N 

Dwarskrachten lijn 

A B c 
0 kr-hl 

I 

+ 
~\) mentenlijn 

I 

1-
8 
--- - -----t-l'c _______ _ 135707 N 

! 

N:lrmaalkrachte nlijn 

I+ : 
I 

Op punt A werken geen moment en normaalkracht. Wel is de afschuifkracht ten gevolge van 
de gelijkmatig verdeelde q-last maximaal . 
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In deze berekening is uitgegaan van de meest nadelige gevallen: 
• De kracht gri.ipt aan op het uiterste randje van het 

hoekstaal 
• De overspanning is maximaal (dus 6 meter) 
• De kracht wordt 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 mm. 

_j 

6 0 
/--

De maximale afschuifkracht is in subparagraaf 6.1.1 berekend. Omdat deze hier wederom 
gebruikt wordt is de berekening hiervan hieronder opnieuw afgebeeld. 

q-lut ~ 0,85 x 1,20 
q.lest(t.b.v. utt. gret'IS) 1,75 x 1,50 

0,85 x 1,35 
·1,75 x 0,00 

Am eh u ivn g punt A q-la& x lengte 
-last 2 19 x 6 0 

" 1,02 kN .li12 
·~kN.h12 

3,SS kNkrl2 

.. 1,15 

" 0,00 
1 15 kNkrl2 

I 2 
I 2 

x Elemen1bre edte " 0 ,Sm 
x Eleme:r;1breedte • O,Sm 
x Elernentllre e die • o ,Sm 

" 0,61 kN.tn1 
• - kN.h11 

• l,ttl kN.trt1 mntgeveod 

In de onderstaande berekening wordt de grote van het moment wat veroorzaakt wordt door 
deze kracht berekend. Vervolgens is dit moment omgerekend naar het weerstandsmoment dat 
het hoekstaal moet geven om de belasting op te vangen. 

Uitgangspunten: 
• Staalkwaliteit hoekstaal= 235 
• Arm moment is 70 mm 

Morrentt.o.v. 
punt A 

IJ\Ieerrtandstmrrent 

F x A 
S,SS x 0_,07 

M I a 
o~ x1.D"' l 235 

IJ\Ieerslahd hoekstlal " 1A) 
1: 1J'S 

x b ree die x ho oale-" 1 

x 215 x sM .. 2:293 

Doordat het weerstandsmoment van de flens (zie hiernaast 
afgebeelde tekening) van het toegepaste hoekstaal 2,29 x 1 0"3 
rnm3 is groter is dat veroorzaakt door de optredende kracht 1 ,95 x 
1 0"3 mm3 dus het hoekstaal voldoet. 
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Bezwijkmogelijkheden van de vloer 

In deze bijlage zullen de volgende twee verschillende bezwijkmogelijkheden berekend worden. 
Deze berekeningen horen bij subparagraaf 6.1.3. 

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

Eerste bezwijkmogelijkheid 

Als eerste zal er gekeken worden welke kracht nodig is om de 
elementen ten opzichte van elkaar te laten openstaan, zoals 
weergegeven is in hiernaast is afgebeeld. 

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 openstaan: 
• De kabels bezwijken 
• De liggers kunnen vervormen 

Als eerste zullen de kabels bekeken worden. Deze zullen volgens de norm pas mogen breken 
bij een belasting van de 63,7 kN (zie bijlage 17). 
Aangezien zich onder in de elementen twee kabels bevinden ziet de berekening er als volgt uit: 

Breek kracht kabeIs 
F = 2,00 x 63,7 kN 

= 127,40 kN 

Be nodig d moment voorbezwijken kabeIs 
M = F x A 

= 127,40 kN x 0,135 m 
= 23,57 kNm 

Q-last benodig om dal moment Ie veroorza ken 

Q = M I 11S I L nZ 

Q = 23,57 kNm I 11S I 6A2 m 
Q = 5,24 k Nlm1 met een b ree die van 600 mm (1 e Ie me nl)) 

l__() 

CD 

De arm voor het berekenen van het moment dat opgewekt dient te worden is gemeten tussen 
het hard van de kabel en het zwaartepunt van het bovenste gedeelte van de liggers. De 
afstand hiertussen is 185 mm. 

De conclusie van deze berekening laat zien dat er een q-last van 5,24 kN/m1 (met een breedte 
van 600 mm) op de vloer komt komen om de kabels te laten bezwijken. Dit is vele malen hoger 
dan de belasting in de uiterste grenstoestand, hierbij is de belasting namelijk 2,19 kN/m1 (met 
een breedte van 600 mm), hierover zijn alle veiligheidsfactoren gerekend. 
De belasting moet 2,4 keer die van de uiterste grenstoestand zijn voordat de kabels zullen 
bezwijken. 
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Een ander bezwijk mogelijkheid is dat de liggers vervormen waardoor ze niet meer goed op 
elkaar aansluiten. Dit zou tot gevolg hebben 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 bovenin de ligger drukkrachten. In werkelijkheid 
zal de spanning van de kabels iets afnemen doordat de aluminium ligger vervormt. Dit is in 
deze berekening niet meegenomen . 

Maximale spa nnJng profiel en 

Cl = Cl ~lumlnl~m 

= 

= 
160 N/mm2 

98,78 Nlmm2 

Maximaal optredend moment 
M = a x 

= 98,78 Nlmm2 x 
= 13899333,80 Nm m = 

(] dt1lk 

61 ,22 Nlmm2 

w 

140,71 x 1 OA
3 

mmA
3 

13,90 kNm 

Q-last benodig om dat moment te veroorzaken 

Q "' M I 118 I LA
2 

Q = 13,90 kNm I 118 I 6A
2 m 

Q = 3 09 kN/m1 (met een breedte van 600 mm (1 element)) 

De kracht voor het bezwijken van de liggers 3.09 kN/m1 met een strookbreedte van 600 mm. 

Conclusie 
De liggers zullen eerder bezwijken als de staalkabels. 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 
vervormt waardoor ze amper zullen vloeien voordat ze bezwijken. 
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Bezwijk mogelijkheid 2 

Een andere bezwijkmogelijkheid is dat de elementen ten opzichte 
van elkaar verschuiven. Zoals weergeven in de hiernaast 
afgebeelde tekeningen. 

Voor deze bezwijking zal de wrijvingskracht tussen de elementen 
berekend moeten worden . Als de kracht op de elementen groter 
is als deze wrijvingskracht dan zullen de elementen ten opzicht 
van elkaar verschuiven . 

Voor de krachtsberekening zijn er twee opties mogelijke: 
statische en dynamische krachten . In de onderstaande 
berekening zullen beide gevallen worden berekenen. 
Doordat de wrijvingsfactor tussen aluminium op aluminium bij dit 
onderzoek helaas niet achterhaald. Hierdoor zal een van de 
onderstaande wel bekende wrijvingstaGtoren gebruikt moeten worden . 

Wrijvingsfactoren 
Materialen 
Staal op staal 
Koper op staal 

Dynamisch 
0,57 
0,36 

Statisch 
0,74 
0,53 

Hierbij is gekozen om de wrijvingsfactor van koper op staal te gebruiken, omdat dit deze 
hoogstwaarschijnlijk het meest overeen komt met die van aluminium op aluminium. 

In de onderstaande berekening zal de belasting berekend worden die nodig is voor het 
overwinnen van de wrijvingskracht tussen de elementen. 

\I/ 

In deze berekening zal de afschuiving van de kabels niet mee gerekend worden . Wel zullen de 
andere spanningen meegenomen zoals weergegeven is in de onderstaande spanningsfiguren. 
In deze berekening zal gerekend worden met de gemiddelde spanning die aanwezig is in de 
doorsneden. 

·1 9, 57 Nfmm21 ·50,37NIJ I B,7111rmm2 ·122, 43 Nlmm2 I 

+ + + 
· 61,22 N'mm2 1 

I 

119,57 Nlmm2 ·61,22 Nfmmi 

Pe rmanente belasting Naspanning Veranderlij ke belasting 

-8,72 Nfmm21 

Tegenwerkend rnornent 

I o Nlmm2 

Max imale eindspanning 
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A f.<::t1 J(lP.P.rnmiP.r.t · HP.t F/oor-lje vloersysteem 
- Normaal krachtbere king -----1.-----L----------

Fn = a ""'P'rmlrg x Aprotel In de hiernaast afbeelden berekening is 
= 66 .22 N/mm 2 249 9,0 mm 2 eerst de aanwezige spanning omgerekend 
= 165483,78 N = 165,5 kN naar een normaalkracht. Dit is de kracht die 

Be rekening wrijvingskrachtd ynamische kracht 
Fw p x Fn 

= 0,36 x 165,5 k N 
59,57 kN 

B k k ht lat' h k ht ere en1ng wn)vmgs rac s ISC e rac 
FIN = fJ 

= 0,53 
= 87,71 

Fw = wrijvingskracht 
fJ = wrijving sfacto r 

Fn = normaal kracht 

Conclusie 

x Fn 

x 165,5 
kN 

kN 

de elementen tegen elkaar aanduwt. 
Met behulp van deze normaalkracht en de 
wrijvingsfactor kan de kracht berekend 
worden die nodig is om de elementen ten 
opzichte van elkaar te verschuiven. 

De kracht die nodig is om de elementen ten opzicht van elkaar te verschuiven is enorm . Als 
vuistregel kan gerekend worden dat de kracht die een persoon uitoefent op de ondergrond 
verviervoudigd als hij of zij springt. Dit zou bij de dynamische kracht betekenen dat een 
persoon van bijna 1500 kg moet springen, wil hij of zij genoeg kracht verzamelen om de 
elementen ten opzichte van elkaar te laten verschuiven. De statische puntlast die nodig is om 
de elementen ten opzichte van elkaar te laten verschuiven is bijna 8800 kg . 
Doordat deze kracht zo groot is is ervoor gekozen om niet ook nog de afschuiving van de 
kabels of het afschuiven van de aluminium profielen te berekenen. 
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Bijlage 17: 
Productinformatie staalkabels. 
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__... 
0 
co 

Nomina I 
Steel Steel 
name number 

Y1570C 1.1350 

Y1620C 1.1349 

Y1670C 1.1351 

Diameter 

d 
mm 

5,0 
6,0 
70 
80 
85 
8,8 
9,0 
9,4 
9,5 
9,7 
10,0 
10,5 
11,0 
4,5 
7,11 
4,0 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
6,9 
7,0 
7,5 
8,0 

Table 4- Dimensions and properties of wires 

Nomina!" Specified 
Cross- Tensile Mass per Permitted Characteristic value Maximum value of 

sectional strength metre b deviation on of maximum force maximum force 
area b Rm M mass per Fm Fm.,max 

Sn MP a gim met re kN kN 
mm2 % 

19,6 153,1 30,8 35,4 
28,3 221 ,0 44 ,4 51,1 
38 5 300 7 60,4 69.5 
50 3 392 8 79,0 90.9 
56 7 442.8 89,0 102 
60,8 474,8 95 ,5 110 
63,6 1 570 496,7 ±2 99 ,9 115 
69,4 542,0 109 125 
70,9 553,7 111 128 
73,9 577,2 116 133 
78,5 613,1 123 141 
86,6 676,3 136 156 
95,0 742,0 149 171 
15,9 

1 620 
124,2 

±2 
25,8 29,7 

39,7 310,1 64,3 73.9 
12,6 98,4 21,0 24,2 
19,6 153,1 32,7 37,6 
23,8 185,9 39,7 45,7 
28,3 221,0 47 ,3 54,4 
33,2 1 670 259,3 ±2 55,4 63,7 
37.4 292,1 62,5 71,9 
38,5 300,7 64 ,3 73,9 
44,2 345,2 73 ,8 84,9 
50,3 392,8 84 ,0 96,6 

Cha racteristic 
value of 0,1% 
proof force c 

FpQ ,l 
kN 

27,1 
39,1 
53,2 
69,5 
77,4 
83.1 
86,9 
94,8 
96,6 
101 
107 
118 
130 
22,7 
56,6 
18,5 
28,8 
34,9 
41,6 
48,8 
55,0 
56,6 
64,9 
73,9 
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Bijlage 18: 
Centreermogelijkheden 
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In deze bijlage zullen de in paragraaf 6.1 genoemde opties geanalyseerd worden. Hierbij zullen 
de volgende uitgangspunten gebruikt worden: 

Optie 1 
De extrusieprofielen voorzien van inspringen, zoals bij een puzzel. 

Voordelen 

• Het elementen worden over een groot oppervlak gecentreerd, waardoor eventuele 
oppervlakte verkleiningen door buigingen worden tegen gegaan. 

• Er zijn geen losse toevoegingen nodig, alles is in het profiel geïntegreerd. 

Nadelen 

• Dit is een zeer bewerkelijke optie, hierdoor zijn er extra productiekosten, door het 
uitfrezen of stansen van deze vorm. 

• De elementen moeten na het ophangen nog horizontaal verplaatst worden en de 
profielen moeten dan nog zeer precies in elkaar grijpen. 

• Tijdens het vervoer zullen de profielen buiten de rest van het constructieve element 
uitsteken en kunnen dus beschadigd kunnen worden. 
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Optie 2 
Centreerstifjes los toevoegen in het lijf van het profiel. 

Voordelen 

• Zeer eenvoudig aan te brengen. De verandering in de vorm kan eenvoudig 
opgenomen worden in de extrusiematrijs. 

• Deze twee centerpunten zitten zo verdeeld dat het gehele profiel precies t.o.v. de 
ander gemonteerd kan worden. 

• Door de twee centreerpunten wordt het profiel in alle richtingen gecentreerd. 
• De stiftjes zijn goedkoop te produceren. 

Nadelen 

• De montage moet heel precies gebeuren, anders zullen de centerpunten niet werken. 
• Na het plaatsen van het element moet het 

nog horizontaal verschoven worden, zodat 
de centerpunten in de gaten schuiven. 

• De centreerstiftjes zijn constructief niet zo 
sterk, ze zullen weinig bijdragen aan de 
constructieve sterkte. Misschien een klein 
beetje aan de afschuifkracht tussen de 
elementen. 

• De stiftjes zijn klein en kunnen gemakkelijk 
kwijt geraakt worden. 
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Optie 3 
2 zetprofielen los toevoegen in de kabelgeleiding en. 

Voordelen 

• De losse zetprofielen kunnen na plaatsing nog horizontaal verschoven worden, 
waardoor niet de gehele elementen verschoven hoeft te worden. 

• Door het vast schroeven van de zetprofielen aan de extrusieprofielen ontstaat er een 
betere koppeling tussen de elementen onderling. 

Nadelen 

• De zetprofielen moet heel precies passen en stug zijn anders hebben ze geen nut, 
hierdoor zal het horizontaal verschuiven van deze profielen ook niet eenvoudig zijn. 

• De zetprofielen hebben hogere productiekosten als de centerpunten van optie 2. 
• Ook kunnen de zetprofielen problemen veroorzaken tijdens het aanbrengen van de 

staalkabel, deze zal niet zo eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. 
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Optie 4 
Extrusieprofielen versprongen op de elementen aanbrengen, zodat ze elkaar overlappen. 

Voordelen 

• Zeer eenvoudige oplossing, geen extra bewerkingen of toevoegingen. 
• De profielen worden door de naast liggende rij gecentreerd, doordat de naden 

versprongen zijn t.o.v. elkaar. 

Nadelen 

• Tijdens het vervoer zullen de profielen buiten de rest van het constructieve element 
uitsteken en dus beschadigd kunnen worden. 

• Als de profielen niet precies in elkaar grijpen zullen ze ook niet goed gecentreerd 
worden (globaal centreren). 
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Optie 5 
aan de extrusieprofielen worden kopplaten aangebracht waardoor het oppervlakte waarover de 
liggers elkaar raken groter is. 
Hiervoor hebben wij 2 opties bedacht. 

Optie 5.1 
Kopplaten over een gedeelte van de profielen. 

Voordelen 

• Zitten niet in de weg bij het ophangen van een 
nieuwe rij. 

• De profielen hoeven niet zo goed gecentreerd 
meer te worden door het grotere oppervlakte 
van de plaatjes. 

Nadelen 

• Extra handelingen tijdens productie. 
• Een gedeelte van de profielen zit niet achter de 

kopplaat waardoor daardoor hoogstwaarschijnlijk minder kracht zal gaan lopen. 
• Hoge kosten door extra handelingen en productie kopplaten 
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Optie 5.2 
Kopplaten over de hele profielen. 

Voordelen 

• Het hele profiel zit achter de kopplaat waardoor de 
krachten goed verdeeld worden. 

• De profielen hoeven niet zo goed gecentreerd 
meer te worden door het grotere oppervlakte van 
de plaatjes. 

Nadelen 

• Extra handelingen tijdens productie. 
• Zitten in de weg bij het ophangen van een nieuwe 

rij. 

Conclusie 
Er is gekozen voor optie 2 centeerstifjes los toevoegen. Deze optie is goedkoop in de productie 
en in de uitvoering. Het aanbrengen van de stiftjes kost maar 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. Hoe deze methode precies wordt toegepast en of 
hij ook in combinatie met andere opties toe te passen is, kan tijdens een vervolgstudie 
uitgezocht worden. 
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Bijlage 19: 
Plattegronden voor de vuurlastbereken ing . 
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Aan de hand van deze plattegronden is de vuurlastberekening gemaakt. 
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Bijlage 20: 
Beschrijving netto-verbrandingswaarde en hoeveelheden per onderdeel van de 
vuurlastberekening. 
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Hier is per onderdeel van de vuurlastberekening beschreven hoe de netto-verbrandingswaarde 
en de hoeveelheid is bepaald. 

Schuine dakbedekking. 

De schuine dakbedekking zal bestaan uit dakpannen welke niet brandbaar zijn en dus een 
netto-verbrandingswaarde van 0 hebben, hierdoor is ook de hoeveelheid van dit materiaal niet 
bepaald. 

Dakisolatie. 

De dakisolatie zal bestaan uit PUR-dakplaten, die volgens het voorbeeld een netto
verbrandingswaarde 120 MJ/m2 hebben. Er is bekend dat PUR ongeveer 30kg/m3 weegt en 
de netto-verbrandingswaarde van PUR 28 MJ/kg is. Nu kan berekend worden, dat een dikte 
van ongeveer 70mm in het voorbeeld is aangehouden. Dit zullen wij in onze berekening ook 
doen. Het schuine dak heeft ongeveer een breedte van 7 meter en twee schuine hellingen van 
ongeveer elk een lengte van 4,5 meter. Dit resulteert in een oppervlak van 63 m2. 

Dakconstructie 

De dakconstructie is opgebouwd uit stalen elementen, met een netto-verbrandingswaarde van 
0, hierdoor is het niet nodig om de hoeveelheid materiaal te bepalen. 

Gootconstructie. 

Ook de gootconstructie heeft een netto-verbrandingswaarde van 0, omdat het materiaal zink 
niet brandbaar is. Voor dit materiaal is dus ook geen hoeveelheid materiaal bepaald. 

Gevels. 

De gevels zijn opgebouwd uit bakstenen zonder een isolerende laag in de spouw. Deze 
bakstenen zijn ook niet brandbaar en hebben dus een netto-verbrandingswaarde van 0, 
daarom hoerft hiervoor geen hoeveelheid materiaal berekend te worden. 

Platte dakbedekking. 

Uit de netto-verbrandingswaarde-lijst is te halen dat een bitumineuze dakbedekking een netto
verbrandingswaarde van 40 lvU/kg heeft. Als je dit terug rekent met een dichtheid van 
1 050kg/m3 en een dikte van ongeveer 3rnm, dan blijkt dat deze dakbedekking een netto
verbrandingswaarde van ongeveer 126 MJ/m2. De oppervlakte van het platte dak is 5,9 m 1 
maal 3,3 m1, dat is dus ongeveer 19,5 m2. 
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Verdiepingsvloer (Fioor-lje). 

Dit vloersysteem bestaat uit aluminium liggers, geperste houtvezel sandwichschillen en een 
vulling met PUR-isolatie. Het aluminium is niet brandbaar en wordt daarom weggelaten uit de 
berekening. De geperste houtvezelelementen hebben een gewicht van 15,16 kg/m2 en een 
netto-verbrandingswaarde van 19 MJ/kg. Als dit omgerekend wordt, dan blijken de geperste 
houtvezelelementen een netto-verbrandingswaarde van 288 MJ/m2 te hebben. Dit is ook 
gedaan voor de PUR-isolatie, deze heeft een gewicht van 4,94 kg/m2, een netto
verbrandingswaarde van 28 MJ/kg en dit resulteert in een waarde van 138 MJ/m2. Als dit nu 
samengevoegd wordt, dan blijkt, dat de totale constructieve vloer een netto
verbrandingswaarde van 426 MJ/m2 heeft. Dit vloersysteem zal worden toegepast voor de 
eerste en de tweede verdiepingsvloer met een vloeroppervlakte van 2x 57,5 m2 =115m2. 

Kozijnen buitengevel. 

Voor de kozijnen in de buiten gevel is met een kozijnhout oppervlakte van 0,06 m2 gerekend. 
De kozijnen zijn onderverdeeld in 2 puien met een kozijnhout lengte van 22m1 en 9 kozijnen 
met een lengte van 5m1, dit resulteert in een inhoud van 5,34 m3 kozijnhout. Het hout heeft 
een dichtheid van 600kg/m3 en dus een gewicht van 3204 kg. Verder heeft dit hout een netto
verbrandingswaarde van 19 MJ/kg. 

Trappen. 

Voor een trap is een gewicht van 147,6 kg aan gehouden (vlgs. netto-verbrandingswaarde lijst) 
en er zijn 2 trappen in het gebouw, die samen tot een gewicht van 295,2 kg leiden. Ook de 
trappen zijn van hetzelfde hout als de kozijnen en zij hebben ook een netto
verbrandingswaarde van 19 MJ/kg. 

Buitendeuren. 

Voor de buitendeuren is een dichtheid van 600 kg/m3, een oppervlak van 2m2 en een dikte 
van 40mm per deur aangehouden. Dit geeft een gewicht van 48kg per deur, dat voor 4 
buitendeuren voor een gewicht van 192 kg zorgt. Ook deze deuren zullen in hout met een 
netto-verbrandingswaarde van 19 MJ/kg uitgevoerd worden. 

Installaties. 

Elektronische en werktuigbouwkundige installaties zijn ook in het gebouw aanwezig, omdat de 
precieze hoeveelheid hiervan niet bekend is, zal net zoals in de voorbeeldberekening van de 
SBR-publicatie uitgegaan worden van een netto-verbrandingswaarde van 50 MJ/m2. Het 
vloeroppervlak is in totaal172,5 m2, hiervan bestaat 19,5 m2 uit een platdak. Het oppervlak 
waar mee gerekend zal worden komt dan uit op 153 m2. 

Begane grondvloer. 

De begane grondvloer is uitgevoerd in beton, dit materiaal is niet brandbaar en zal daarom niet 
in de berekening meegenomen worden, omdat het een netto-verbrandingswaarde van 0 heeft. 
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Bijlage 21: 
Controle berekening bij een aluminiumtemperatuur van 150 graden Celsius. 
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In de onderstaande berekening is gecontroleerd of het vloersysteem bij een 
aluminiumtemperatuur van 150 graden Celsius nog steeds aan de constructieve eisen kan 
voldoen. 

Hieronder worden in doorsnede A tot en met C, alle krachten en momenten bepaald en wordt 
er gekeken hoeveel oppervlak aan aluminium nodig is, als dit minder blijft als het totale 
oppervlak van de profielen dan voldoet de constructie nog steeds aan de sterkte-eisen van het 
Bouwbesluit 

A 

A 
2,19 kN1 

I I 
I 

I I I I I I I I 
I 

OkNo~ 

~~~ 
----

6561 N 

r----------~t-----------,l02793 N 

! 

B 

I+ 
: 
Ie 

Weergaven van de positionering van de doorsneden, de krachten, de momenten en de bij behoorde belastingen. 

124 

I 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Het volgende is uit de berekeningen te halen: 
Ter plaatse van doorsnede A met alleen een dwarskracht van 6,56 kN is een oppervlakte van 
41 mm2 nodig, dit is kleiner dan 2300 mm2, dus deze doorsnede voldoet. 

apannino tgv druk.knclrt;; 
spanning tgv moment= 

OoonnedeA 

Nom1aalkracht = 
dwarskracht = 

Mot~1errt t.o .v. A= 

0,0 kN 
6,56 kN 

0 kNm 

minimaal, doorsnede A z~ niet ter plaats~ van do spankabels 
0, ter plam~ van de opleJJging is geen momerrt meer aat1wezig 

In doorsnede 8 is een normaalkracht van 135,7 kN, een dwarskracht van 5,25 kN en een 
omgerekend moment dat resulteert in een kracht van 21,06 kN aanwezig. Hiervoor is een 
totaal oppervlak van 1177 mm2 nodig, dit is kleiner dan 2300 mm2, dus ook deze doorsnede 
voldoet. 

spanning tgv mchuifing = 

Ooonnede B 
Nom1aalkracht = 135,7 k N 

dwarskracht = 5,25 k N 
Moment t.o.v . 8 = 3,79 kNm arm nsomm) = 21,06 kN 

maximaal, ter plaatsen van de oplegging is de :afschuiving het9roolst 
kracht I druksterkte = Aluminium oppervlak 

min. opp. Aluminium- profiel tgv mclluiving 5250 138 = 38 mm2 

8panning tgv drukkracht = 

v nonnaalkncht 

v moment 

maximaal, doorsnede B hevind lich precies op het aans:panpurlt 
van de staalkabels 

kracht I druksterkte = Aluminium oppen~lak 
135707 I 138 = 9811 mm2 

3 79 kNm 
kracht 

21056 
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Ter plaatse van doorsnedeCis een normaalkracht van 135,7 kN, een dwarskracht van 0 kN en 
een omgerekend moment dat resulteert in een kracht van 54,76kN. Voor deze krachten is een 
aluminiumoppervlak van 1383 mm2 nodig, aangezien dit ook onder de 2300 mm2 blijft voldoet 
dit. Hieruit blijkt dat bij doorsnede C, door de temperatuursverhoging tot 150 graden, het 
benodigde oppervlak van 1135 mm2 is vergroot tot 1383 mm2. Maar doordat het aanwezige 
oppervlak nog veel groter i,s namelijk 2300 mm2, voldoet de gehele vloer nog steeds. 

.,_.inatav....,= 
tplftiaa tav druMn.dd • 

Doon•e•t 
~= 135}kN 

dwartk:acht = 0,00 kN 
Momm lo.v. C; 9,84 ki-W 54_67 

0, er î; geen ~ving ll hetn'iddm van de-~ 
~.t~oorwde B bMid zich ~-op hel~ 
vanclt~ 

kl\)cH J ~ =~~ 

kN 

135101 I 1~ = 9115 111111l2 

I ~ ::: Pbninium Of.!~ 
I 138 = • .nm2 
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Bijlage 22: 
Productinformatie Gyproc plafonds. 
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De onderstaande productinformatie geeft aan dat een plafond van twee keer 12,5 mm Gyproc 
Rf-beplating, in combinatie met een houten vloer, een brandwerendbeid van 60 minuten geeft. 

Ag.1 

Fig.2 

GYPROC ~ 
,~ 

BRANDVEILIGHEID 

Blldrage tot llr.andwooltplanlliiQ 

Door de beperkte 'Bijdrage tot brandvoortplanting" 
(Klasse T1 wnrorm NEN 1775) zijn GypFioor-vloerele· 
menten geschikt om te worden toegepast ter plaatse 
van vluchtwegen (TNO·rapport CVB-R 1186). 

PRESTATIES EN TECHNISCHE 
SPECIFICATIES 
TECHNISCHE VOORLICHTING EN PRESTATIES 

lrllldweteiiiiJMIIII 

De brandwerendheid van houten vloeren wordt hoofd· 
zakelijk bepaald door het aangebrachte Gyproc-pla· 
rond. 
Hierbij is een overzicht gegeven van de brandwerend· 
heid van houten vloeren met tegen de balklaag beves
tigde Gyproc-plalonds. 

Opbouw GYJlfOC·plafoods mei GypF!oor lfi cum~maije 
mol lliln houfen vloer voor een bepaalde brandworundheld 

I Aanlal lagen en dik!e Gyprot11faten I 
Brandwerendheld Minerale wol I Op Malat ! Op Ptalf'lp- 1 

Stud•ptatood. plafond . 
Op veerregels Op hollen 

regelwel1c I 
20 min. : 
30 min. I 

Glaswol 80 mm 
met Alu-folie en 

60 min. p?. 16 kgtm' 

: Steenwol d ?. 90 mm 
en p;:, 45 kg/m' 

'i~""' tOAllll""""''"r- upU}!J<Iki&IJI 
oetnn1dtwaaroe 
~~· blperld1C:L6,05m 

De in de tabel vermelde opbouw van de verschillende 
Gyproc-plalonds is vastgelegd in TNO-rapporten. 

De vloer in combinatie met Metal Stud met 60 minuten 
brandwerendheld wordt uitgevoerd zoals vermeld in 
figuur 1. Hierbij wordt Mn laag 15 mm dikke Gyproc Rf
platen toegepast in combinatie met een 80 mm dikke 
glaswoldeken die tegen de balklaag wordt bevestigd. 

19b"·· 

.... 1~ - -sa · Sc 

De vloer met veerregels met 60 minuten brandwerend
heid wordt opgebouwd zoals gegeven in figuur 2. Hier· 
bij worden twee Jagen Gyproc 12,5 mm Rf-bepla\ing' (al 
dan niet in comblnatle met minerale wol) toegepast. 

.--19b 

151-

., 
'----' . 

\ / 

1 x 9,5 .mm ABA I 
1xt2,5mm ABA J 

2x 12,5 mm Af L 2x 12,5 mm Rt. 

f5mm RI I 
I 

1 

' 1 x 15 mm RI 1 
I i 2 x 12.5 mm ABA g2x 12,5 mm ABA ~ 

~~ OWISp.wli\g OOfkLtiQ I;Mtplft« tlll 3·.~0 m 

D 11MSparn'ing~Qit)IHkt tot4,)0"m 
Ö~boi'I&IO~IO(l.50m -·--------

Algemeen kan worden gesteld dat de brandwerendheld 
van houten vloeren al dan niet in .combinatie met een 
gipsplafond bij toepassing van Gypfloor-dekvloeren 
onverkort van toepassing blijft (zie verder TNO-rapport 
met nr. CVB·B0271 ). 

N.B.: 
De brandwerendheld van vloer-plafondconstructies 
wordt proefondervindelijk bepaald conform NEN 6069. 
De verhitling gebeurt hierbiJ Uitsluitend aan de onder· 
zijde van de vtoer·.plalondconstructia (zie TNO-rapport 
CVB-80951 ). 

GELUIDWERING 

l.cll .. J11 Cllll.-lpillllllltoiJIIf 
GypFioor-dekvloeren verhogen zowel de lucht· als con
tactgeluidsisolatie van steenachtige en houten vloeren. 

Gyproc heeft de GypFioor-elementen In combinatte 
met ZOI'o!el steenachtige als houten vloeren uitvoerig 
beproefd, zowel in het laboratorium als In de prakhjk. 
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Bijlage 23: 
Geluidsberekeningen gemaakt in BASLAB. 
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De volgende gegevens zijn gebruikt voor de geluidsberekeningen, de uitkomsten waar die 
gegevens, na het invullen van het programma BASLAB, tot hebben geleid zijn in de zware 
vakken afgebeeld. 

• Enkelvoudig 
• Hoogte 1 ,2 meter 
• Breedte 1 ,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaal soort 12 spaanplaat 
• Dikte 6 mm 
• Enkelvoudig 

Opbouw2 

I J:J i·,; i~ i t• I :·1 '.,1 <illi "' .. I !1:-: ::;Hl',' 
I i :l!l I '· ,, ,I 

i ,; ; 
" ' ~1.' I. ' I t 1 i ' 

.. 
I; I ! ' .. I i .::·: <J• : 

I 1.1 f; ll! I! I 

I . , I " i , I •I .,, I I 
' 

I ,i 
" I j.' L i !: " i !;. 

I I ' l '•' ,. ,i ,. 
I " I. " i ; 

• Enkelvoudig 
• Hoogte: 1,2 meter 
• Breedte: 1 ,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaalsoort: spaanplaat 
• Dikte12mm 
• Enkelvoudig 
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• Gelaagd 
• Hoogte: 1,2 meter 
• Breedte 1,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaalsoort spaanplaat 
• Dikte: 6 mm 
• Afstand: 140 mm 
• Enkel 
• Ribben: geen 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 6 rnm 

• Gelaagd 
• Hoogte: 1,2 meter 
• Breedte: 1 ,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 12 mm 
• Afstand : 140 mm 
• Enkel 
• Ribben: geen 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 12 mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
Opbouw5 

• Gelaagd 
• Hoogte: 1 ,2 meter 
• Breedte: 1 ,0 meter 
• Rand: zware beton rand 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 6 mm 
• Afstand: 140 mm PUR 
• Enkel 
• Ribben: geen 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte 6 mm 

• Gelaagd 
• Hoogte: 1 ,2 meter 
• Breedte: 1,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 12 mm 
• Afstand: 140 mm PUR 
• Enkel 
• Ribben: geen 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 12 mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem U/e 

• Gelaagd 
• Hoogte: 1,2 meter 
• Breedte: 1 ,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 6 mm 
• Afstand : 140 mm PUR 
• Enkel 
• Ribben : horizontaal 
• Materiaal : Aluminium 
• Hart-op-hartafstand: 600mm 
• Dikte: 6 mm 
• Hoogte: 140 mm 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 6 mm 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 

• Gelaagd 
• Hoogte: 1,2 meter 
• Breedte: 1,0 meter 
• Rand: zware betonrand 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte 12 mm 
• Afstand: 140 mm PUR 
• Enkel 
• Ribben: horizontaal 
• Materiaal: Aluminium 
• Hart-op-hartafstand: 600 
• Dikte: 6 mm 
• Hoogte: 140 mm 
• Voorblad 
• Materiaal: spaanplaat 
• Dikte: 12 mm 

134 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem U/ 
Bijlage 24: 
Beschrijving van de proefopbouw en tekeningen pallets en frame. 
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Afstudeerprojee 

Hierlangs zijn de afmetingen van de 
pallets weergegeven, de F 1 0/2 is voor 
de proeven toegepast. 
Daaronder zijn de frame- en 
raamafmetingen weergegeven, met 
een doorsnede van het element 
voordat de laatste proef uitgevoerd 
gaat worden. 

Betonnen 
wand 

Betonnen 
wand 

Fl0/2 & F10/ 2S 

Frame buitenafmetingen 1230x1480mm 
Raam binnenafmetingen 1250x1500mm 

Oorpets 2x 70x170x1090mm 

1----L-0 _____ __.1.,_"23"'-0 -----------1~~10 
1250 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Hieronder wordt per proef geschreven wat er getest is en met welk doel. Verder zijn ook de 
gebruikte materialen beschreven. 

Proef 1 
Tijdens de eerste proef zal alleen 1 pallet getest worden. 
Deze test zal vernoemd worden als Floor-tje enkel. De pallet zal in een 
houtenframe geplaatst worden zodat hij in de raamopening past. 

Materiaal 

• 1 Pallet (1200x1 OOOmm) 
• Frame (geluiddicht) 

Doel: het bepalen van de geluidswering van een geperste 
houtvezelplaat (vorm). 

Proef 2 
In deze tweede proef zal gekeken worden naar wat de geluidsisolatie is van 
twee pallets met een luchtspouw ertussen. Dit kan straks vergeleken 
worden met de berekeningen en met proef 3 waarbij er isolatie is 
aangebracht in de luchtspouw 

Materiaal 

• 2 Pallet (1200x1000mm) 
• Frame (geluiddicht) 

Doel: het bepalen van de geluidswering van twee geperste pallets met 
een lucht spouw. Voor het vergelijken met een gevulde spouw. 

Proef 3 & 4 
In deze proef wordt de geluidsisolatie gemeten van twee pallets met een 
PUR spouwvulling. Deze opbouw komt op de dikte van pallets na overeen 
met de opbouw van Floor-tje zonder de ribben. Op deze opstelling zal 
naast luchtgeluid ook contact geluid getest worden. 

Materiaal 

• 2 Pallet (1200x1000mm) 
• PUR-platen (totaal; 1200x1 000x140mm) 
• PUR-bus (vulling overige holten) 
• Frame (geluiddicht) 

Doel: het bepalen van de geluidswering van twee pallets met een PUR 
gevulde spouw. En het bekijken van de verschillen tussen een 
gevulde en lege spouw. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Proef 5 
Deze proef komt zo dicht mogelijk bij Floor-tje, als wij met onze 
geluidsproeven kunnen komen. Voor de proeven zullen de aluminium 
liggers van de constructieve proeven in de opbouw van de vorige proef 
aangebracht. 

Materiaal 

• 2 Pallet (1200x1000mm) 
• PUR-platen (totaal; 1200x1 000x140mm) 
• 4 Aluminiumprofielen 
• Zacht schuim (2x 200x20x1 000) 
• PUR-bus (vulling overige holten) 
• Frame (geluiddicht) 

Doel : Het bepalen van de geluidswering van een opbouw die zo dicht mogelijk bij Floor-tje 
komt. Tevens kan het verschil bekeken worden met andere opbouwen waardoor het effect van 
het inbrengen van de aluminium bekeken worden. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Bijlage 25: 
Berekeningen luchtgeluidsisolatie van geluidsproet 5. 

139 



Meetresultaten nagalmtijd T30 
z < 0 
!l.l c ;:::;: 

:::J N 
~= cc :::J 

('[) CL 
:::J ('[) 

!l.l c 
c ~ :3 0 
:::J :3 
c (J) 

:3 ro 
:::J 

cc ('[) 
cc :::J 
('[) 0 )::,. ...., 
(J) :3 ën' -=cc 
c ('[) 2' 

('[) () ...., Q.. 
c ::::r ('[) ('[) 

0..: 5 ;;:o:;- ('[) 
('[) ...., 

(J) ('[) :::J 
!l.l c CL è3 0"' 0..: ('[) 
(J) ('[) 
0 

~ :E g_ ...., !l.l g !l.l :c co· ...., 
CL ga_ ('[) 
:::J 

< 
!l.l 
:::J 

CL 
('[) 

< a: 
('[) 

"'0 ...., (/) 
0 (i) ('[) 
:-!' ('[) 

0 :3 
"'0 

~ 
('[) 
('[) 

"'0 
!l.l 

('[) 

Ui 
:3 
~ 
-u 
c 
:::0 

I 



Meetresultaten geluiddrukniveaus van proef 5 GJ 
CD 
3 

Geluiddmkniveau van het achter 
Fre uenties 

CD 
co 
:::J 

Geluiddrukniveau 
CD 

Geluiddrukniveau in zendruimte 
Fre uenties 
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Fre uenties CD 

0) 
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s:::: 
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Geluiddrukniveau CD ..... 

Geluiddrukniveau in ontvan a 
Fre uenties CD 

(") 

Geluiddrukniveau :""!" 

:r: 
Geluiddrukniveau in ontvang- en zendruimte zonder achtergrondgeluid CD ...... 
Frequenties 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Hz 
Gemiddelde qeluiddrukniveau in zendruimte 89,40 93,10 99,10 102,20 101,45 103,50 103,60 104,75 103,30 101,90 101,25 97,90 98,20 98,95 97,05 94,45 91,05 86,80 dB 
Gemiddelde qeluiddrukniveau in ontvanqruimte 57,20 58,70 66,25 68,30 69,35 67,55 63,95 61 25 58,10 58,35 57,50 53,85 54,40 52,50 46,75 41 60 36,65 32,05 dB 
Achterqrondqeluid in ontvanqruimte 33,7 28,8 28,8 31,2 27,3 27,7 28,3 26,4 27,2 27,7 28,8 26,3 25,8 27,5 26,3 28,2 26,2 26,1 dB 

~ 
0 ::;: 

Geluiddrukniveau in ontvanqruimte zonder achterqrondqeluid 57,18 58,70 66,25 68,30 69,35 67,55 63,95 61,25 58,10 58,35 57,49 53,84 54,39 52,49 46,71 41 ,40 36,24 30,78 dB 
Gebrui/<.le formule- (10.LOG(1QA(qelwddru/<.niv./10)-1QA(achlerar./10 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Luchtgeluidsisolatieberekening 

Frequentie Meetwaarde Referentiewaarde 
(Hz) n tertsbanden 

Rw (dB) (dB) 
100 27,33 33 
125 29,93 36 
160 28,28 39 
200 29,02 42 
250 27,24 45 
315 31,04 48 
400 34,66 51 
500 38,38 52 
630 40,27 53 
800 38,36 54 
1000 38,52 55 
1250 38,70 56 
1600 38,09 56 
2000 40,69 56 
2500 44,35 56 
3150 46,61 56 

Verschoven 
ref.waarden 

(dB) 
20 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
43 
43 
43 
43 

som= 
Rw= 

Abs. Waarden 
negatieve 

verschillen (dB) 
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-7,33 
-6,93 
-2,28 
-0,02 
4,76 
3,96 
3,34 
0,62 
-0,27 
2,64 
3,48 
4,30 
4,91 
2,31 
-1 ,35 
-3,61 
30,04 

39 
dB 
dB 
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ClJ 
Luchtgeluidsisolatie 
Formule DnT = L1 - L2 + 10 "log (f2 I TO) 

ct> -. 
ct> 
A 
ct> 
::::l 

Dnt = Genormaliseerde luchtgeluidisolatie in dB tussen 2 ruimten (per frequentie) c.. 
ct> 

L 1 = Geluidsdrukniveau in zendruimte in dB (per frequentie) c:: 
L2= Geluidsdrukniveau in ontvangruimte in dB (per frequentie) 
T2= Nagalmtijd in ontvangruimte in sec (per frequenlie) 

() 
:::s ..... 

TO= Een referentie nagalmtijd voor de ontvangruimte van TO is vastgesteld op 0,5 sec (voor woningen) ct> 
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TO= 0,5 sec (voor elke frequentie) 
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Isolatie index berekeninq (=nu in dB) alleen voor de frequenties van 125, 250, 500, 1 000 en 2000 Hz 
Frequentie 125 250 500 1000 2000 Hz 
Dnt in dB 40,61 41,05 49,35 50,75 52,55 dB 
Normwaarden in dB 34 43 50 53 54 dB 
Partiële verschillen in dB (Ont- normw.) 8,16 -3.54 0,60 -2.26 -1,09 dB 

Rekenvoorschr·iften volgens NEN1070 
A= het rekenkundig gemiddelde van de vijf partiële verschillen 
A= (8,16-3,54-+0,6-2,26-1,09)/5 0 ,38 dB 

B= het algebräisch kleinste van de vijf partiële verschillen, vermeerderd met 4dB 
B= -3,54 + 4 0.46 dB 

C= het gemiddelde van de algebraïsch kleinste twee partiële verschillen, vermeerderd met 2 dB 
C= (-2,26- 3,54) 12 +2 -0,90 dB 

De isolatieindex voor luchtgeluid is de (algebraïsch) kleinste van de drie uitkomsten, dus l11J. = -0,90 c/B afgerond -1dB. 

Berekening luchtgeluidsisolatie in dB (l>er fre1ruentie) 
Formule R=L1-L2+10~1og(S/A2) en A2 = 0,16 ~(V /T2) 

A2= 
V= 
S= 

Rw= 

Equivalente geluidsabsorptie van de ontvangruimte in m2 
Volume van de ontvangruimte in m3 (voor deze berekening is dit 98 m3) 
Oppervlakte van het beproefde element in m2 (voor deze berekening is dit 1 .88 m3) 

39 dB 

De karaktelistieke isolatieindex voor luchtgeluid lhl.;k berekend vanuit l11J. voor woningen 
Voor woningen geldt de formule Jlu;k =nu - 10 ~log (V I ( 3 ~ S ) ) - 1 

Jlu = Isolatieindex voor luchtgeluid in dB (voor deze berekening is dit -0,9 dB) 

Ihl:k = -14,30 dB 

De karakteristieke isolatieindex voor luchtgeluid lhl.;k is afgerond .14 dB en dus 14 dB lager dan de Bouwbesluitseis van 0 dB 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 
.T 

Bijlage 26: 
Uitdraaien van de geluidsproeven 1 tot en met 4. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Proef 1: 
Dit zijn de uitkomsten van de eerste proef: op één pallet (luchtgeluid) 

co 
'0 

~ 
0 
~ 

Specimen Name : 
Title : 

Receiving Room : 
Souree room : 

Date of test : 

Floortje enkele zijde 
Floortje 2 

Reverberant room2 
Reverberant room1 
02/16/07 10:48 

Environment : 21 .7"C, 49.7%, 1017.01iPa 
Frequency · 50 - 5k Hz 1/3oct 

Testing lab. : LvA 
Testing person : RaJö, Dirk van Dinter, Jos Gasseling 
Specimen Area : 1.88 m2 

Area density : 13.00 kg/m2 

Specimen Camment : 
Camment : 

Rating(ISO) : Rw{C;Ctr;C50-5000;Ctr50-5000)=29(-1 ;-2;0;-2) 

-- - • --·-/Fioortj 2/Fioortje enkele zijde/Fioortje 2 

40 ( Rw(C ,Ct~.C50-5000 ;Ctr50-5000):=.?~S-_1 ~2 :Q ,_-~-

--- -----

20 I 

10 -

-~ o ~,l 
.Ë 

---········-·-·-····-- ·------- .... ··············---······-

VJ I 
c I 
~ ! 

1- -10 i 
! 

' 
-20 t--

I -301 
I 

! 
i 

- I 
) 

-40 '-------,-- ---------------- 1 

63 125 250 500 1k 2k 4k 
Frequency [ Hz] 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Specimen Nnme : 
Title: 

Reeeiving Room : 
Souree room : 

Date oftest : 

Floortje enkele zijde 
Floortje 2 

Reverberant room2 
Reverberant raoml 
02/16/07 10:48 

Environment: 2l. 7°C, 49.7%, 1017.0hPa 
Frequency : 50 - 5k Hz l /3oct 

T<"stihg lab. : LvA 
Testing person : RaJö, Dirk van Dinter, Jos Gasseling 
Specimen Area . 1.88 m 2 

Area df:nsity : 13.00 kg/m' 
Specimen Comment : 

Comment: 
llating(ISO) : Rw(C;Ctr;C50-500CJ:Ctr50-5000)=29(- L -2;0;-2) 

j Fre.~tf!lzl SJ=l;L(S) _$J.:>.;L(JQ __ ~~-Y~Llli~~ _: · Re..Y: 'l)~ :_].-~~~~P!io!l...Af~a ~Ç~J:J:E)t:~iQ!l ' T.L. ___ iïioc· 

l ...... .. ~t.~~l~-m ........ :;~~.l ...... m-- ~~.:-, - -t~- ~:8 I - :::~ , ~~:; 18 
80: 7§.1 ' 18.7 I 29.4_· _ _g.21 ' ~ _ -5.8 23,6_ 

lOOi 78.!1 .. ... . ~().9 28.0 2.71 .~ -4.9 23.1 
125: 84.0 54,9 ?9.1 _____ _ ?:~~-C-- --- • 5.2 -=.--~J>.,.,.,?.'.t.:: .. ~ 22 
lGO! 90.9 66.0 24.9 3Y_t - ·-· 4.9 _:±.g ____ ?.Q.7 
200; 94.1 ......... Ji~.:J .. c. 24.4 3.17 4.9 ·4.2 20.2 
250 95.7 G7.7 28.0 2.76 ·'!:El _ 23.2 _ 22 

f- _}l_§.i .~.8.:.? -~§,_Et__- ~.9:4 2.?_§ _· - -4.§ 24.6 

I ~~~; I ~~:; ~~:~ ~i:~ -t~~ ; - <-!~~T~~+ 26 
63-iC - 1öo.9 68.6 32.3 3.2o . :4} _?8. 1_ 
800: 100.2 6$.5 31.7 3.26 · ·1.1 27.6 

- _l~I;- 100.8 __ §_8,_§__ :32.0 :33_6_ _ -4.1 27.~) 28 
1.25k1 98.1 G4.3 1 33.8 3.28 4.8 _ .. ...:.4.:.!.~.~§)_. 7 _ _ ....... 
Hk: 100.0 66.5 33.5 3.05 5.1 · f,·L~~J 

"2:k: 101.2 66.7 1 34.5 .. __ ?.:3!§. . . _.,____ .2.&.~-- -_:!, ~ _ _]_Q,Q _ 29 

:/~:~~~ ~~~m~-dt~--~=~~= m=~:~ ::~~ . m• --- .. mmm . ~:~ I .. .. • mm Il- 1~1 32 

Gk 92.3 52)'5 §DJ?. . Jji§____ 8.ó -6.5 .:3;J~L--
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Proef 2: 
Dit zijn de uitkomsten van de tweede proef: op twee pallets met luchtspouw (luchtgeluid) 

lll 
'0 

"' (/) 

_g 
c:: 
0 
(ii 
(/) 

.Ë 
(/) 

c:: 

~ 

Specimen Name : Floortje dubbele constructie 
Title : Floortje dubbele constructie 

Receiving Room : Reverberant room2 
Souree room : Reverberant room1 
Date of test : 02116107 11 :36 
Environment : 21.7"G, 49.7%, 1017.0hPa 

Frequency : 50 - 5k Hz 1/3oct 
Testing lab. : LvA 

T esting pe'rson : RaJö, Dirk van Dinter, Jos Gasseling 
Specimen Area: 1.88 m2 

Area density : 13.00 kg/m2 

Specimen Gomment : 
Gomment: 

Rating(ISO): Rw(G;Gtr;G50-5000;Gtr50-5000)=41{0;-3;0;-6) 

----/Fioortj 2/Floortje dubbele constructie/Fioortje dubbele constructie 

60 ,----'-'( R:..:..w"-'(G;Ctr.C50-5000;Gtr50-5000)=41(0 ;-3;0:..c;-..::.6'-') )'-----, 

50 

30 -- --· --

10 . 

! 
0 +·--------------~--

-10 ---

-20 -· .. ·--~ ........................................................................ ___ .. ________ ! 

63 125 250 500 1k 2k 4k 
Frequency [ Hz] 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
Specimen Name : Floortje dubbele constructie 

Title : · Floortje dubbele construcbe 
Receiving Room : Reverberant room2 

Souree room : Reverberant room 1 
Date oftest : 02/16/07 u:36 
Environment: 21. 7°C, 49.7%, 1017.0hPa 
Frequency : 50 · 5k Hz ll8oct 

Testing lab. : LvA 
Testing person : RaJö, Dü·k van Dinter, Jos Gasseling 
Specimen Area : 1.88 m2 

Area density : 13.00 kg/m' 
Specimen Camment : 

Cumment: 
Rating(ISO) : Rw(C;CtriC50·5000;Ctr50·5000)=4l(0;-3;0;·6) 

F~eg.lH~ ··~····s.Pi~(S) -E WL(R) i G;~~i Diif. _ Rev. Time ;\~sgrpti()l1Af~a' C()J::J::~(!~i9n:· 'f. ~- =-yl;:~t, : 
___ _t_>Of-. 74.9 56.1 i- 18J4 3.QQ... 5_J ___ ·4_,1...,_!_4.4 

~~~ - ~~1 :_· !~~~ ! ~~:~ I ~: ~i -i :i -:~i~-~~:~ 18.3 . 

j()()i -- 1~ .. 4.:!.&.. _.'34._() . 2. 71--i 5JL ·4.9 . 29.1 

{~~: - ~-~ : ~ 1~3- -- --~~~~ -················ ··· ······ · ·~.·3 ___ :~1~~7tt-- --~: ~ ·- - - -~·!-:i·- --~33~1-. :_7~ 30.1 

200, .. 94.2 58.3 ' 35.9 H- --~ .... ~ _-..::;4..:.:''2=--= 
250' ~§ , 5 __ ji§ . .? ~ ---- 07-3_ ?,7§1 5.7 ·4.8 }2..:§... 82.9 ' 
3_1~--- 98.3 58.1 i 40.3 2.78 ................. 0. .. · .. 6...... ... ·4.8 JfU'>. .. 
400! 99.2 57.6 j ~5 i 2.79 1 5.6 ·4 .8 3(~.8 - .. .. I 
50ü 101.4 57.6 ' 4;1.8 3.08 5. 1 ·1;.L._39_.ii_ :38.1 
Gso: 100.9 i?§,? , ....... - -=1g:!_ ~·---- ~L?91 .. 4..,~.... __:_:!.2 38.5_ 
800: 100.2 57. 1 ; 43.1 . 8.2G 4.8 ·4.1 39.0 
l k-1- -100.8 . 5 7.3 ! 4:3.5 3.2fi 4.8_· -··· ·4.1 39.4 39.7 

1 ·/~t· ············· r8~: ~ ""•·• ~f:~~- !~:~ ; :~~ --· ~: ~-- ~-::~:-1t~~ --
.~1~ __ LQL!? .. _ __ \?_Q:R. ! .... ...... 5.9) 1-~§_ 1 ___ 5.-3 -4.5 45.8 45k 

... ~ .. 5k _lQQ,L_ 42 •. L .. _ -~-_?:.Q_ ········-·····~::?~ 5.f> _ -4~_1.7..-.gL .... 
;3.151 98.5 , 43.6 §±,~-···· _?,1:.:3. -r- ... ............ _ 6.,1. :~} <t.fL() 

-ik: 95,9 . :39.2 _5~ . 7 ' 2.16 7.3 ·5.9 50.9 50.7 
:"lk' 92.3 J 3.8,.L__ 58.4 1.85 8.5 , -G .. 5 .... §JJL .. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Proef 3: 
Dit zijn de uitkomsten van de derde proef: op twee pallets met PUR-vulling (luchtgeluid) 

al 
"0 

c 
0 

ëij 
(/) .E 
(/) 
c 
~ 

Specimen Name : Floortje dubbel met schuim 
Title : Floortje dubbel met schuim 

Receiving Room : Reverberant room2 
Souree room : Reverberant room1 

Date of test : 02/16/07 12:39 
Environment: 21.3°C, 49.5%, 1 016.0hPa 

Frequency: 50 - 5k Hz 1/3oct 
Testing lab. · LvA 

Testing person : RaJö, Dirk van Dinter, Jas Gasseling 
Specimen Area: 1.88 m' 
Area density : 13.00 kg/m2 

Specimen Camment : 
Camment. 

Rating( ISO) : Rw(C;Ctr;C50-5000:Ctr50-5000)=41(-1 ;-5;0;-6) 

~-~·-··/Fioortj 2/Fioortje dubbel met schuim!Fioortje dubbel met schuim 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Specimen Name : Floortje dubbelmet schuim 
Title : Floortje dubbel met schuim 

Reeeiving Room : Reverberant room2 
Souree room : 

Date oftest : 
Revcrberant room1 
02/16/07 12:;39 

Environment: 2L3°C, 49.5%, 1016.0hPa 
Frequency : 50 · 5k Hz ll3oct 

Testing lab. : LvA 
Testing person : RaJö, Dirk van Dinter, Jos Gasseling 
Specimen Area : 1.88 m2 

Area density: 13.00 kg/m2 

Specimen Gomment : 
Comment : 

Rating(ISQ) : Rw(C:Ctr;cso-sooo;Ctr50·5000)=A 1(- L-5;0;-6) 

_F,.~['t~~ SP!~ §f~l ~y~~}flte~JJ1C'"'"tion A'ffi~correo"ii T~!~ IÛ::::: 
80i 77.9 45. 2 32.8 2.21 7.1 -5. 8 27.0 

- ~~~~ : ~~:~~--~j--. ---l~~-K ~- =~~~~~~r -~--- =~~ - ~~~ 1 :}~ ~--~~~~ 27.-1 

J~601 8Q.7 59.8 ZQ..~j -~.11_;_ !~U- -~.i,.? _ _ g~,7. -~ 
200_: ~tl . O . 63.4 1 - 30.6 . ___1:..!__7 ! ~qr- ·4 .2 I 26.4 

___ g_f?.<~ 95 .5 ~§L? 1 3Q_:_6 -~-7L 5.7 
1 

·4.8 __ a_QlL 29.4 
315r 98.6 59 .. 2 · ~__:1__ - _3.78 ______ _j~,_L__ -,1.8 34.6 __ _ 
400! 99.0 57.0 41.9 2.79 5.6 -4.8 37.2 
5ooi 101.1 57.5 48.6 3.08 -4.3 . 3~U .. , 38.5 
630! i00,7 i 57.0 43.7 _ 3) ?Q __ -4.2 : 39.6 . 
BOOi 100.1.] 55.9 4-4.3 3.26 . ____ __:j-.1 _!ü__:_~ : I 
lk 100.6 ! 56.2 44.4 3~2f~--- ·4.1 40.3 40.8 

L25k• 98.0 i 51.7 46.2 3.28 ........ - .--------------··· ·--- ---·---- -------·----·------"'-''--t------="-=-+--':;.:::.:..::=-:.- ---· 
1.6k 99.7 50.3 49.4 3.05 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Proef 4: 
Dit zijn de uitkomsten van de vierde proef: op twee pallets met PUR-vulling (contactgeluid) 

Specimen Name : Floortje dubbel met schuim 
Title : Floortje dubbel met schuim contactgeluid 

Date of test : 02116/07 13:44 
Environment : 21.3"G, 49.5%, 1016.0hPa 

Room : Reverberant room2 
Mie. control · Moving microphone positions 
Souree arr. : 3 

Meas. points. · 
Number of Meas. : 
Averaging time : 32.0sec 

Frequency : 50 - 5k Hz 113oct 
F.requency weight : Linear 

Testing lab. : LvA 
Testing persen : RaJö, Dirk van Dinter. Jos Gasseling 
Specimen Area : 1.88 m2 

Specimen Gomment : 
Gomment : 

Rating(ISO) : 
(Normalized Level) : Ln,w(CI;CI50-2500)=-60(0; 1) 

~IFioortj 21Ftoortje dubbel met schuim/Fioortje dubbel met schuim contactgeluid/Ave. SPL(under impac 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Specimen Name : Floortje dubbel met schuim 
Title : Floortje dubbel met schuim contactgeluid 

Date of test: 02/16/07 13 :44 
Environment : 21.:3°C, 49.5%, l016.0hPa 

Room: Rcverberant room2 
Mie. control : Moving mieropbene positions 
Som·cc" arr. : 

Meas. points. : 
Number oJMeas. : 
Averaging time : :)2. 0sec 

Frequency : 50 · 5k Hz l /3oct 
Frequency wcight : Linear 

Testing lab. : LvA 
'l'esting persou : l{..'l.Jö, Dirk van Dint.er, Jos Gasseling 
Specimen Area : 1.138 rri 2 

Specimen Camment : 
Camment: 

Rating(ISO) : 
(Nonnalized Level) : Ln, w(CLCI50-2500)=60(0; 1) 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem T I 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 1. 
Bijlage 27: 
Productinformatie Gypfloor MF25/1 0. 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Deze productinformatie is gebruikt bij het bepalen van de geluidseigenschappen van de 
topvloer en het plafond. 

G~D!d!llililri••n in hetlaboratorium 

Steenachtige vloeren 
In de volgende tabel zi jn de contactgeluidsisolatie· 
waar!lan van. baronvloeren met GypFioor·dekvloeren in 
het la:böratoriUm .gegeven (zie rapporten Peutz A 736 
en A795). · 

~-;;;;;;;;;;;;;;_ =· GYPROC 

Het toepassen van Gyproc-plafonds onder steen
achtige vloeren zal de-geluidsisolatie van de vloer nog 
verder verhogen. In de paragraaf "Ge luidmetingen in 
de praKtijk' ztjn een aantal metingen van deze vloer
combinaties vermeld . 

CunlaGIOululdsiftolallt van betonvineren mol 
Gypfloor-dekvlooren m hot laboralorrum 

Cotttar:tge~ld$· I C..tactgtllllth· 
Figuur Vloerop)l1)uw tsolaf lstlaHntrllelertng I 

l,.,,.(dB) . Lo.w. de ~a:Jntoer ; 
1--·-·------· - ···-··-···--···-- 1 ~~u .... (di) 

Basisvloer Dekvloer 

[)7;/loj ... ----
1'•/o.("l gOOfl ·12 

I 

M 
1--- ••-W•••••' 

Bl)toi)Vloer + GypFioor 25 op 

l l (dikte 130 mm) flexibele laag ·8 +4 
0 ca. 3 mm I -- I 

~~;~ +MG(~~~gr ·1 

1 
+11 I 

-· -- ' 
Houten vloeren 
Omwille van de beperkte geluidsisolatie van een hou
ten bastsvlocr, dienen steeds GypFioor MF 25/10 vloer· 
elementen op houten vloeren te worden toegepast om 
een goéde geluidsisolatieverbetering te verkrijgen. 

In de volgende tabel zijn de lucht· en contactgeluidsi· 
sotatiewaarden van houten vloeren met GypfJoor· 
vloerelementen in het .laboratorium gegeven (lie rap· 
port Peutz A736). 

Vloeropbouw 
Figuur Plaload-opbiww 

Basisvloer Dekvl9er 

geen Houten reuels ·16 ·19 + 1x12.5 mm 

+ w~Fioor Houkin regets ·6 +10 ·12 M · 5!10 +1x12,5mm 

17 mm ·~Roor 
M 5110 .~~~~~~~"' +3 t19 •1 

underl;rymenl 
op 

houten ·~Fioor Veer~els t4 +20 +4 baJk)aag M 25/10 • 2x12. mm 
175 x 75 mm 

n.o.ti. 600 mm 

+ "(tloor Metal Stud t5 t2t •3 M 5/tO +1x12,5 nun 

+GypHoor MF 25110 Mefllt1)tud •6 +22 +10 tGypRoor 25 • 2x12,5 mrn 

+ GypFtoor 1-lF 25/10 
tl>ypFioor 25 geen ·6 t10 -11 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
Bijlage 28: 
Grafieken met de vergelijking tussen de geluidsberekeningen en de geluidsproeven. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Hieronder worden de uitkomsten van de proeven en de berekeningen weergegeven in 
grafieken, zodat er gekeken kan worden of de uitkomsten overeen komen. 

Vergelijking proef 1 en berekening 2; enkele houtvezelplaat (d=12 mm) 

m 
'0 

Pallet enkel r-+- Pallet enkel meting I 
l---- Pallet enkel berekening 

35 ~-=---~--~~~--------------~----~~~~~ 

25 

20 

15 

10 

5 -

0 
63 125 250 500 1k 2k 4k 

Freq. [hz] 

Vergelijking proef 2 en berekening 4; dubbel houtvezelplaat (d=12 mm) met luchtspouw 

Pallet dubbel j-+-Pallet dubbel metirY,J J 
, --Pallet dubbel berekenirY,J 

00 .-~------------------~~~----------------------~ 

10 r-------------------------~----------------------~ 

0 ~------~~~~------~----~------~----~------~ 
63 125 250 500 

Freq. [hz] 
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Afstudeerproject: Het F/oor-tje vloersysteem 

Vergelijking proef 3 en berekening 6 dubbel houtvezelplaat (d=12 mm) met PUR-vulling 

60 

50 

40 

!:g 30 

20 -

10 

0 
63 125 250 

Pallet dubbel 
met PUR 

500 

Freq. [hz] 

1k 

--+- Pallet dubbel met PUR meting 

--11:- Pallet bubbel met PUR berekening 

2k 4k 

Vergelijking proef 5 en berekening 8 dubbel houtvezelplaat (d=12 mm) met PUR-vulling en 
aluminium liggers 

125 250 

Pallet dubbel 
metPURen 

liggers 

500 
Freq. [hz] 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem I 
Bijlage 29: 
Vloerenplan knelpunten 1 tot en met 6. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Hierna worden de knelpunten één tot en met zes beschreven, waarbij telkens verschillende 
opties worden vergeleken. Voor elk knelpunt zal er ook een keuze worden gemaakt. 

De volgende uitleg hoort bij de sterretjes, die in het komende deel van deze bijlage worden 
gebruikt: 

* Bij de standaard breedte van de passtroken zal er gebruik gemaakt worden van 
elementen 

met een breedte van 300 en 400 millimeter. 

** Een rij kan niet kleiner gemaakt worden als 2 volledig afgezaagde eindelementen. 

*** Een versterkte strook bestaat uit elementen met een breedte van 200 mm. 

**** Een in breedte aanpasbare versterkte strook bestaat uit de standaard aluminium 
liggers met hiertussen een in de fabriek op de juiste breedte aangepast 
sandwichelement. 

Hierna zal per knelpunt van alle opties de voor- en nadelen worden genoemd, zodat er een 
keuze gemaakt kan worden. 

Knelpunt 1. 
Vloer die aansluit op een vide of een trapgat. 

Optie 1. 
Een in breedte aanpasbare versterkte strook****. 

Voordelen: 

• Elke breedte is mogelijk (zeer nauwkeurig) . 
• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover gestelde 

richting (zoals bij een raveelijzer) aan gekoppeld worden, omdat 
de elementen een hogere sterkte hebben. 

• Er zijn geen extra passtroken nodig. 

Nadelen: 

• Veel extra kosten om rijen precies op maat te maken ipv rijen 
met een standaard breedte. 

• De in breedte aanpasbare versterkte strook**** moet zo 
ontworpen zijn dat hij een zeer grote belasting aan kan. 

162 

r 
c::: 
Q) ....... 
c::: 
Q) 

E 
Q) 

Q) 

""0 ,_ 
CU 
CU 

""0 
c::: 
CU ....... 
(/) 

1 

r r 
c::: c::: 
Q) Q) ....... ....... 
c::: c::: 
Q) Q) 

E E 
Q) Q) 

Q) Q) 

""0 ,_ ""0 ,_ 
CU CU 
CU CU 

""0 ""0 
c::: c::: 
2 CU ....... 
(/) (/) 

1 1 

I 

I 

r r 
I 
I 

I ""' 
eS~ Q) -= ....... .. 
c ~ 
Q) liii' 

ä3 ~u Q) ; 

"E -51 
CU ~· I 

CU ~ I """R! 2 i 
(/) .l5 I 

.!i 

H 1 1 I 

.---1 

I 



Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Optie 2. 

Een versterkte strook*** en rijen paselementen met standaard 
breedte*. 

Voordelen: 

• De paselementen hebben een standaard breedte* dus er 
hoeven geen elementen in de breedte te worden aangepast. 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover gestelde 
richting (zoals bij een raveelijzer) aangekoppeld worden, omdat 
de versterkte strook een hogere sterkte heeft dan een normale 
rij. 

Nadelen: 
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• De breedte van de rijen is alleen aanpasbaar op 100 mm 1 1 1 
nauwkeurig. 

• Er zijn twee type standaard paselementen nodig om iedere 
breedte op 100 mm nauwkeurig te kunnen benaderen. 

• De versterkte strook moet zo ontworpen zijn, dat hij een zeer grote belasting aan kan. 

Optie 3. 
Een versterkt paselement met standaard breedte*. 

Voordelen: 

• De paselementen* bestaan in twee verschillende standaard 
breedten, waardoor er geen elementen in de breedte 
aangepast moeten worden . 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover gestelde 
richting (zoals bij een raveelijzer) aangekoppeld worden, 
omdat het paselement een hogere sterkte heeft dan een 
normale rij. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm nauwkeurig . 
• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig om elke 

breedte op 1 OOmm te kunnen benaderen. 
• De paselementen moeten zo ontworpen zijn, dat ze een zeer 

grote belasting aan kunnen. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Optie 4. 
Een versterkte strook*** met standaard rijen in kortste overspanningrichting . 

I 
Voordelen: 

• Elke breedte is mogelijk (zeer nauwkeurig). 
, standaard elementen, I 

I 

~ard elementen, 
I • De versterkte strook*** heeft een standaard breedte en er 

hoeft niets op breedte aangepast te worden. 
• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover gestelde 

richting (zoals bij een raveelijzer) aangekoppeld worden, 
omdat de versterkte strook*** een hogere sterkte heeft. 

, standaard elementen , ~ 

~ard elementen ,I 

Nadelen: 

, standaard elementen , ~ , standaard elementen , ~ 
"' 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen 
nodig. 

standaard elementen,. I~ I 
, standaard elementen , I 

• De versterkte strook*** moet zo ontworpen zijn, dat hij de grote 
belasting aan kan. , standaard elementen H 

• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. , standaard elementen 

• Er dienen veel rijen opgespannen te worden bij deze optie. 

Keuze. 

Er is gekozen voor optie 3, bij deze optie is het niet nodig om elementen in breedte aan te 
passen en kan iedere gewenste breedte (met een nauwkeurigheid van 100 mm) gehaald 
worden met paselementen van 400 en 300 mm. Ook is deze smallere strook sterker, zodat hij 
extra belastingen kan opvangen van rijen, die er eventueel aan opgehangen kunnen worden . 
Hiernaast is het aantal op te spannen rijen klein. 
Het grootste nadeel van deze optie is dat er extra mallen nodig zijn om de elementen te 
kunnen maken. Ook zorgen smallere elementen voor extra handelingen, die nadelig zijn voor 
de bouwtijd. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Knelpunt 2. 
Een vloerdeel tussen een zijwand en een trapgat of vide, welke tussen twee lange 
overspannende vloerdelen ligt. 

Optie 1. 

Een rij van paselementen met een standaard breedte* 
evenwijdig aan de vloeropening . 

T I 

Voordelen: e standaard elemen...,.te~n _. 
• De paselementen* hebben een standaard breedte en 

hoeven niet op breedte aangepast te worden. 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn 

gelijkmatig verdeeld. 
• Er hoeven weinig rijen aangespannen te worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm nauwkeurig. 
• Er zijn meerdere type paselementen* nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er is een tijdelijke ondersteuning nodig, of de rijen aan beide zijde moeten al aanwezig 

zijn. Dit is afhankelijk van de montagevolgorde. 
• Lengten kleiner als 2 afgezaagde eindelementen zijn niet mogelijk. 

Optie 2. 
Rij van Paselementen met standaard breedte* haaks op de 
vloeropen ing. 

Voordeel: 

• De paselementen hebben een standaard breedte en 
hoeven niet op breedte aangepast te worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm nauwkeurig. 
• Er zijn soms meerdere type paselementen* nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er is een tijdelijke ondersteuning nodig, of de rijen 

aan beide zijde moeten al aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de montagevolgorde. 
• Lengten kleiner dan 2 afgezaagde eindelementen zijn niet mogelijk. 
• De naast gelegen rijen worden niet gelijkmatig belast. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Optie 3. 

Een versterkte strook*** met rijen haaks op de vloeropening. 

Voordelen: 

• De afmeting haaks op de vloeropening is in 
iedere lengte mogelijk (zeer nauwkeurig). 

• De versterkte strook*** heeft een standaard 
breedte en er hoeft niets op breedte aangepast 
te worden. 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting (zoals bij een raveelijzer) aan 
gekoppeld worden, omdat de versterkte strook 
een hogere sterkte heeft. 

Nadelen: 

• De in breedte aanpasbare elementen aan de rand moeten speciaal op maat gemaakt 
worden. 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 
• De versterkte strook moet zo ontworpen zijn dat hij een zeer grote belasting aan kan. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). Dat 

is zeer nadelig voor de ernaast gelegen rijen. 

Optie 4. 
Raveelijzer evenwijdig aan de vloeropen ing. 

Voordelen: 

• Elke afmeting, haaks op de vloeropening is in 
iedere lengte mogelijk (zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

Nadelen: 

• De paselementen moeten op breedte aan te 
passen zijn. 
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raveelijzer 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 

-ojc 
~ Q) 
coco c 
"0 Q) 
c E 
~1..92 (/).j,Q) 

• Het raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen) 
wat niet past in ons concept. 

• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). 

Keuze. 

Er is gekozen voor optie 1, hierbij zijn slechts drie rijen nodig, wat veel uitvoeringstijd en geld 
bespaart. Daarnaast worden de naast gelegen rijen gelijkmatig belast. 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem 

Knelpunt 3. 
Vloerveld tussen een wand en een trapgat of vide met een extra hoek erin. 

Optie 1. 

Rijen met paselementen met een standaard breedte* die zowel haaks als evenwijdig aan de 
wand worden toegepast. 

Voordelen: 

• De paselementen hebben een standaard breedte* 
en hoeven niet op breedte aangepast te worden. 

• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn 
gelijkmatig verdeeld . 

<I standaard elemen..."te<..I..Ln ~ 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig 
• Er is een steunpunt en raveelijzer nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen) 

wat niet overeen komt met ons concept. 

Optie 2. 

Rijen paselementen met een standaard breedte* haaks op de wand, met 2 raveelijzers. 

Voordelen: 

• De afmeting haaks op de vloeropening is in iedere 
lengte mogelijk (zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aangekoppeld worden . 

• De paselementen hebben een standaard breedte* 
en hoeven niet op breedte aangepast te worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• De paselementen* moeten op breedte aan te passen zijn. 
• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 
• Er zijn meerdere type standaard paselementen* nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er zijn 2 raveelijzers en een steunpunt nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 

-ojc 
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• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen). 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). 
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Optie 3. 
Rijen paselementen met een standaard breedte* zowel haaks als evenwijdig met de wand, met 
2 raveelijzers. 

Voordelen: 

• Elke afmeting haaks op de vloeropening is 
mogelijk (zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

• De paselementen hebben een standaard 
breedte* en hoeven niet op breedte aangepast te 
worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 
• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er zijn 2 raveelijzers en een steunpunt nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen). 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). 

Optie 4. 

2 rijen van standaard paselementen* evenwijdig aan de muur. 

Voordelen: 

• Elke breedt haaks op de vloeropening is iedere 
lengte mogelijk (zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn 
gelijkmatig verdeeld. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig 
• Er zijn soms meerdere type paselementen* nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er is een raveelijzer en een steunpunt nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen). 
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Optie 5. 

Rij met standaard paselementen* evenwijdig aan de wand. 

Voordelen: 

• Elke breedte haaks op de vloeropening is mogelijk 
(zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn 
gelijkmatig verdeeld. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er is een raveelijzer en een steunpunt nodig. 

~ standaard elemen.....,.te'-'-'-n _ 

• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen). 
• Het raveelijzer draagt af op de paselementen. 

Optie 6. 

2 rijen van standaard paselementen* haaks op de muur. 

Voordelen: 

• Elke breedte haaks op de vloeropening is mogelijk 
(zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig (of de elementen moeten in breedte 
aanpasbaar zijn. 

• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• Er zijn 2 raveelijzers en een steunpunt nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen) . 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). 
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Keuze. 

Er is gekozen voor optie 5 en optie 6. De keuze tussen deze opties is afhankelijk van de 
afmetingen van het vloerveld. Ook is hiervoor een minimaal aantal rijen nodig wat tijd en kosten 
besparend is. Er moet nog wel naar gekeken worden of krachten uit de raveelijzers wel op 
andere vloerrijen afgedragen kunnen worden. Mochten hierbij problemen ontstaan, dan zullen 
deze raveelijzers vervangen moeten worden door draagkrachtige wanden en dan is er geen 
kolom nodig . 

Knelpunt 4. 
Een vloerdeel tussen twee vides en/ of trapgaten. 

Optie 1. 

Paselementen met standaard breedte* evenwijdig aan vloeropeningen. 

Voordelen: 

• Het paselement heeft een standaard breedte en er 
hoeft niets op breedte aangepast te worden. 

• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn 
gelijkmatig verdeeld . 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. 

• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen als 2 afgezaagde paselementen. 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 

Optie 2. 
Versterkte stroken*** evenwijdig aan de vloeropeningen. En rijen haaks op de vloeropening. 

Voordelen: 

• Elke breedte haaks op de vloeropening is mogelijk 
(zeer nauwkeurig). 

• De versterkte stroken*** hebben een standaard 
breedte en hoeven niet op de breedte aangepast te 
worden. 

Nadelen: 

• De paselementen moeten op breedte aan te 
passen zijn . 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 
• De versterkte strook moet zo ontworpen zijn , zodat hij een zeer grote belasting aan 

kan. 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen . 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten) . 
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Optie 3. 

raveelijzers evenwijdig aan de vloeropeningen. En rijen 
haaks op deze vloeropeningen. 

Voordelen: 

• Elke breedte haaks op de vloeropening is mogelijk 
(zeer nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden. 

Nadelen: 

• De paselementen moeten op breedte aan te 
passen zijn. 

• Er zijn veel eindelementen en kabels in de standaard rijen nodig. 
• Een raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft dus een grote lengte (transport problemen) . 
• Niet toepasbaar bij kleinere overspanningen dan 2 afgezaagde paselementen . 
• Er is aan de kopse kant een oplegprofiel nodig. 
• De afdrachten op de rijen links en rechts zijn niet gelijkmatig verdeeld (puntlasten). 

Keuze. 

Er is gekozen voor optie 1, bij deze optie hoeven er slechts drie rijen opgespannen te worden 
en de naast gelegen rijen worden gelijkmatig belast. 

Knelpunt 5. 
Beëindige vloerveld. I i i i i i 
Optie 1 

Een rij van in de breedte aanpasbare paselementen****. 
c: c: c: c: c: 
2 Ql Ql Ql 2 
c: ë ë ë c: 
Ql Ql Ql Ql Ql 
E E E E E 
Ql Ql Ql Ql Ql 

Voordelen: Qi Qi Qi Qi Qi 

'E 'E "0 "0 'E 
Elke breedte is mogelijk (zeer nauwkeurig). 

ro ro ro ro ro 

• ro ro ro ro ro 
"0 "0 "0 "0 "0 
c: c: c: c: c: 

• Er zijn geen extra rijen paselementen nodig. ~ ~ ~ ~ ~ 
Ul Ul Ul Ul Ul 

Nadeel: I 
~ ~ ~ ~ ~ 

• De kosten voor in de breedte aanpasbare 
paselementen**** zijn vele malen hoger dan voor 
standaardaard aanpasbare elementen*. 
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0Qtie 2. 
Rijen paselementen met een standaard breedte*. I i i i i 
Voordeel: 

c:: c:: c:: c:: 

De paselementen hebben een standaard breedte 
<lJ <lJ <lJ <lJ • ë ë ë ë 
<lJ <lJ Q) Q) 

en er hoeft niets op breedte aangepast te E E E E 
Q) <lJ <lJ <lJ 

worden. 
(ij (ij (ij (ij 

'0 '0 'E 'E ro ro (IJ (IJ 
(IJ "' (IJ (IJ 
'0 '0 '0 '0 
c:: c:: c:: c:: 

Nadelen: (IJ i9 i9 i9 
Ü'i Cf) Cf) Cf) 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm 
nauwkeurig. I 

~ ! ! ! 
• Er zijn soms meerdere type paselementen nodig . 

0Qtie 3. 
Een versterkte strook*** met elementen in de langste overspanningrichting . 

Voordelen: 

• Elke afmeting van de vloeroppervlakte is mogelijk 
in de breedte richting van de vloer (zeer 
nauwkeurig). 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover 
gestelde richting aan gekoppeld worden, omdat 
de versterkte strook een hogere sterkte heeft. 

• Er zijn geen extra paselementen nodig. 

Nadelen: 

• De versterkte strook moet zo ontworpen zijn, dat 
hij een zeer grote belasting aan kan. 

• Het is zeer moeilijk om de versterkte stroken in 
breedte aan te passen, door de koppeling met de 
randliggers. 

i 
standaard elementen - -

~ndaard element~ 

~ndaard element~ 

• Het vloerveld wat zo steunt op de verstekte strook kan maar zeer klein zijn . 
• De versterkte strook zal gekoppeld moeten worden aan de naastgelegen rij . Anders 

kan hij kantelen. 
• Er dienen zeer veel rijen aangespannen te worden. 

Keuze. 

Er is gekozen voor optie 2. Hierbij moeten meer passtroken gebruikt worden, maar deze 
hebben wel allemaal een standaard breedte van 300 en 400 mm. Deze kunnen in veel 
verschillende situaties ingezet worden. 
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Knelpunt 6. 
Overgang verschillende overspanningrichtingen. 

Optie 1. 

Een standaard paselement met standaard 
breedte*. 

Voordelen: 

• De paselementen hebben een 
standaard breedte* en er hoeft 
niets op breedte aangepast te 
worden. 

standaard elementen 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de tegenover gestelde richting aan de rij gekoppeld 
worden, omdat het paselement een hogere sterkte heeft. Dit kan echter alleen bij 
kleine vloer oppervlaktes. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 1 00 mm nauwkeurig. 
• Er zijn meerdere type standaard paselementen* nodig om iedere breedte te kunnen 

maken. 
• De paselementen moeten zo ontworpen zijn, zodat ze een zeer grote belasting aan 

kunnen. 
• Eventueel moeten meerdere rijen paselementen gekoppeld worden om de belasting op 

te vangen. 

Optie 2. 

Een raveelijzer met standaard breedte en paselementen. 

Voordelen: 

• De paselementen hebben een 
standaard breedte* en er hoeft niets 
op de breedte aangepast te worden. 

• Er kunnen eenvoudig elementen in 
de tegenover gestelde richting aan 
gekoppeld worden. 

• Het raveelijzer kan dusdanig sterk 
worden uitgevoerd, zodat het ook bij 
grote vloervelden toegepast kan worden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 mm nauwkeurig. 
• Er zijn meerdere type paselementen nodig. 

standaard elementen 

• Het raveelijzer bestaat uit 1 deel en heeft een grote lengte (transport problemen), dat 
niet past in het concept. 

• Het raveelijzer buigt anders door dan de rest van de vloer. 
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Optie 3. 

Een versterkte strook*** en rijen paselementen met een standaard breedte*. 

Voordelen: -+ 
• De paselementen hebben een -

standaard breedte* en er hoeft niets 
op breedte aangepast te worden. 

• Er kunnen eenvoudig elementen in de 
tegenover gestelde richting aan 
gekoppeld worden, omdat de 
versterkte strook een hogere sterkte 
heeft. Dit is echter alleen van 
toepassing voor kleiner vloervelden. 

Nadelen: 

• De breedte is alleen variabel op 100 rnrn nauwkeurig. 

standaard elementen 

• Er zijn meerdere type paselementen nodig om de verschillende breedtes te kunnen 
maken. 

• De versterkte strook*** moet zo ontworpen zijn, dat hij een zeer grote belasting aan 
kan. 

Keuze. 

Er is gekozen voor optie 1. Hierbij wordt net als bij de andere gekozen opties gebruik gemaakt 
van passtroken met een standaard breedte van 300 en/of 400 mm. 

Wel dient er rekening gehouden te worden met een grote belasting op de passtrook, omdat 
hierop andere stroken uitkomen. Daarom kan misschien beter gekozen worden om meerdere 
rijen paselementen met een standaard breedte* aan elkaar te koppelen. 

Bij grotere vloervelden die aansluiten op de versterkte strook kan deze niet meer voldoen. Er 
zal in dit geval toch vrijsnel gekeken moeten worden naar een stalen balk, waar de rijen aan 
opgehangen kunnen worden. 
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Bijlage 30: 
Principe details. 
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Topvloer 
*Gipsplaat 2x d=10mm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment d=16mm 

Plafond 
*Glaswol d= 10mm 
*Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Brandwerende en 
geluidsdichte stroken 
van glaswol t.p.v. 
constructieve liggers 

Detail 01 v 
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- f-- -
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Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Aanzicht nokken 
t.b.v. leidingintegratie 

Spankabels 06,5mm I 

t.b.v. opspanning elementenstr. 
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Bestaande constructieve wand 

Detail 02 
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Topvloer 
*Gipsplaat 2x d=10mm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment d= 16mm 

Constructief elementen 
*Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6rnm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
*Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Aanzicht 
nokken t.b .v. 
leidingintegratie 

Spankabels 06,5mm 
t.b.v. opspanning ele entenstr. 

Brandwerende en geluid 
vulling van glaswol 

Aluminium extrusiewandprofiel 
t.b.v. ophanging constr. elementen 
bevestigd m.b.v. boorankers 
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Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=1 Omm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
*Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
* Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

~--->,-----!El=~=~-- Aanzicht nokken 

Brandwerende en 
geluidsdichte stroken 
van glaswol t.p.v. 
constructieve liggers 

Detail 03 
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t.b.v. leidingintegratie 

1-t':f,a;:M=J--- Brandwerende en 
geluidsdichte vulling 
van glaswol 

~H-- Trapgatafwerking 

Spankabels 06,5mm 
t.b.v. opspanning elementenstr. 
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Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
* Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Brandwerende en 
geluidsdichte stroken 
van glaswol t.p.v. 
constructieve liggers 

Detail 04 

Spankabel 06,5mm 
t.b.v. opspanning 
elementenstr. 
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Brandwerende 
en geluidsdichte 
vulling van 
gipsplaat en/of 
glaswol 

~ Constructieve 
liggers UNP80 

!f-----+-- Omega-profiel 
h= 80mm t.b.v. 
bevestiging 
plafond 

Constructieve hoeklijn 
L 120x80x8mm 
bevest. aan randprofiel 
met bouten 
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Bestaande -------+~ 
constructieve 
wand 

Brandwerende 
en geluidsdichte 
vulling van 
gipsplaat 
en/of glaswol 

Stalen hoeklijn 
120x80x8mm 
t.b.v. ophanging 
constr. elementen 
bevestigd m.b.v. 
boorankers 

Detail 05 

Omega-profiel h= 90mm 
t.b.v. bevestiging plafond 

Spankabels 06,5mm 
t.b.v. opspanning 
elementenstr. blijvende 
opspanning d.m.v. moer 

Topvloer 
* Gipsplaat 2x 

d=10mm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment 

d=16mm 
Plafond 

* Glaswol d= 1 Omm 
* Gipsplaat 2x 

d= 12,5mm 

1 Aanzicht constructieve 
aluminium extrusie liggers 

Kopplaat gelast aan UNP 
en bevest.strip t.b.v. 
opspanning elementen
strook bevest. 
d.m.v. bouten 
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Topvloer 
*Gipsplaat 2x d=10mm 
* Glaswol d=1 Omm 
* Underlayment d=16mm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
*Gipsplaat 2x d= 12,5mm 
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= 

I 

= I'"<' 

Stiften t.b.v. de 
centrering v.d. 
liggers 

Detail 06 
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Brandwerende en 
geluidsdichte vulling 

van glaswol 

Detail 07 

Spankabels 06,5mm 
t.b .v. opspanning elementenstr. 

Brandwerende en 
geluidsdichte stroken 
van glaswol t.p.v. 
constructieve liggers 

Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil 

d=6mm 
* Sandwichvulling PUR 

d = 128mm (min.) 
* Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil 

d= 6rnm 
Plafond 

*Glaswol d= 10mm 
* Gipsplaat 2x d= 12,5mm 



Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR 

Bestaande constructieve wand 

d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
*Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
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* Glaswol d= 1 Omm 
* Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Omega-profiel h= 90mm 
t.b.v. bevestiging plafond 

Brandwerende en geluidsdichte 
vulling van gipsplaat en/of glaswol 

f--- - f-- f-- >< - f--

1-- 1-- f--- 1-- I - f---

1-- 1-- f--- 1-- 1-- f---

1-- f-- f-- f-- f-- f--

1--- 1-- 1-- 1-- 1-- 1--

f-- f-- f-- f--- 1-- f--

f-- f-- - f-- I - -

~ 1-- - f--- I - -

I 
7 

77 

1-- - - f---V 

1-- - r- - v 
1-- r- 1-- 1-- v 
f-- f-- 1-- f--

f--- r- 1-- 1--

f-- f-- 1--- 1--

f-- r-- 1-- -

f--- 1-- 1-- -

/ 

A 



Topvloer 
*Gipsplaat 2x d=10mm 
*Glaswol d=10mm 
* Underlayrnent d=16mm 

Constructief elementen 
*Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
* Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
* Gipsplaat 2x d= 12,5mm 
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Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=1 Omm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
* Glaswol d= 1 Omm 
*Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Omega-profiel h= 90mm 
t.b.v. bevestiging plafond 

Detail 1 0 

/ 

- f-- f-- - r--

- 1-- f--- - r--

f--- f-- - - r--

f-- f-- f-- f-- r--

f--- 1-- f--- f--- r--

r-- 1-- f--- f--- r--

- f-- f-- f-- f---

- 1-- f-- - 1--

A 

Brandwerende en 
geluidsdichte vull ing 
van gipsplaat en/of 
glaswol 

Brandwerende 
en geluidsdichte 
vulling van 
gipsplaat 
en/of glaswol 

- Constructieve 

Constructieve hoeklijn 
L 120x80x8mm 
bevest. aan con. elem. 
met bouten 

/ 7 7 / 

f-- :><: f--- f--

'---
I [ T l 1-- 1--

- I r-- L__ 

f-- I f-- f--

f--- I r-- f---

r-- I r-- r--

r--- I I f--- f---

de il 10 I 
1-- 1--

I l 

,.--

'---

-

f--

1--

1--

f--

-

liggers UNP80 

Omega-profiel 
h= 80mm 
t.b.v. bevestiging 
plafond 

7 7 
v 
v 

- f---- r---- v 
- f--- 1--

v 
- f--- r--

f-- f-- r--- v 
f--- f--- f--

v 
f--- f--- r--

v 
- - r--

- - 1--

A 

'/ 



Brandwerende en geluidsdichte 
vulling van gipsplaat en/of glaswol 
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Topvloer 
* Gipsplaat 2x d=1 Omm 
*Glaswol d=1 Omm 
* Underlayment d=16mm 

Constructief elementen 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 
* Sandwichvulling PUR d = 128mm (min.) 
*Constructieve liggers UNP80 
* Geperste houtvezelschil d= 6mm 

Plafond 
*Glaswol d= 10mm 
*Gipsplaat 2x d= 12,5mm 

Omega-profiel h= 90mm 
t.b.v. bevestiging plafond 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Bijlage 31: 
Uitvoeringtijden bepaling aan de hand van manuren. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Voor de verdiepingsvloeren (van de woningbouw) is een uitharding van ongeveer 2 dagen, per 
te storten laag, aangehouden. 

Indirecte concurrenten in de totale woningbouw: 

Ribben vloer. 
0,18 manuren per m2. 
Isolatie 0,12 manuren per m2. 
Dekvloer 0,2 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen: + 3,1 dagen+ 2 dagen uitharding (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Breedplaatvloer ondersteuning traditioneel. 

0,67 manuren per m2. 
Isolatie 0,12 manuren per m2. 
Dekvloer 0,2 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen:+ 6,2 dagen+ 4 dagen uitharding (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Kanaalplaatvloer. 
0,13 manuren per m2. 
Isolatie 0,12 manuren per m2. 
Dekvloer 0,2 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen:+ 2,8 dagen+ 2 dagen uitharding (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Cellen betonvloer. 

0,2 manuren per m2. 
Isolatie 0,12 manuren per m2. 
Dekvloer 0,2 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen: + 3,3 dagen + 2 dagen uitharding (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

Directe concurrentie in de renovatiebranche: 

Combinatievloer vulelementen lichtbeton. 

0,34 manuren per m2. 
Isolatie 0,12 manuren per m2. 
Dekvloer 0,2 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen : + 4,1 dagen+ 2 dagen uitharding (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Houten vloer (balklaag) . 
0,52 manuren per m2. 
Plafond 0,37 manuren per m2. 
Topvloer 0,13 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen: ± 6.4 dagen (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Floor-tje vloersysteem. 

0,52 manuren per m2. 
Plafond 0,37 manuren per m2. 
Topvloer 0,13 manuren per m2. 
Totaal aantal werkdagen: + 6.4 dagen (voor 2 personen tov 100m2 vloer). 

Voor het plafond en de topvloer van het Floor-tje vloersysteem zijn de manuren vastgesteld 
aan de hand van de volgende gegevens: 

Werkzaamheden en eigenschappen van het plafond 

• Licht gewicht gipsplaat elementenplafond, dikte 19mm 8kg/m2
, brandwerendheid 

75min. 
• 0,37 mu/m2. 

Bestaande uit: 
• Transport regels , plaatwerk en diversen vanuit centrale opslag. 
• Maatvoeren, zagen, stroken en platen. 
• Gereedmaken, passen, plaatsen van diverse aftimmermaterialen. 
• Verbinden regels , stroken, platen en diversen. 
• Controles. 
• Overgangen. 

Werkzaamheden en eigenschappen van de topvloer. 

• Gipsvezelvloerelement, dikte 30mm (10mm minerale wol). 
• 0,13 mu/m2. 

Bestaande uit: 
• Transport plaatwerk en diversen vanuit centrale opslag. 
• Maatvoeren, zagen, platen. 
• Gereedmaken, passen, plaatsen van diverse aftimmermaterialen. 
• Verbinden platen en diversen. 
• Controles. 
• Overgangen . 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem T I 

180 



Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem TU/ 
Bijlage 32: 
Gegevens, die gebruikt zijn in de kostenvergelijking. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

De volgende kosten zijn in de kostenvergelijking tussen de vloersystemen opgenomen. 
Hieronder vallen de niet constructieve lagen zoals een plafond en topvloer en de constructieve 
vloersystemen. Verder zijn ook verschillende huurprijzen verwerkt. 

Niet constructieve lagen: 

• Plafond 
• Topvloer 
• Isolatie 
• Dekvloer (cement) 

+1- € 50,- I m2 
+I- € 30,- I m2 
+I- € 5,- I m2 
+1- € 10,- I m2 

Concurrenten (constructieve vloersystemen): 

• Houten vloer +1- € 35,- I m2 
• Kanaalplaatvloer +I- € 40,- I m2 
• Combinatievloer +1- € 40,- I m2 
• Ribbenvloer +I- € 40,- I m2 
• Leidingvloer +1- € 45,- I m2 
• Woningscheidende vloer (beton) +1- € 50,- I m2 
• Cellenbetonvloer +1- € 55,- I m2 
• Staalplaatbetonvloer +I- € 60,- I m2 
• Appartementenvloer (beton) +1- € 60,- I m2 
• Breedplaatvloer +1- € 65,- I m2 

Huurprijzen: 

• Vijzels huur 

• Rolsteiger huur 

• Laserwaterpas huur 

+1- € 120,- I halve week 
= +I- € 1,20 I m2 
+I- € 20,- I halve week 
= +I- € 0,20 I m2 
+1- € 125,- I halve week 
= +I- € 1 ,25 I m2 
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Afstudeerproject: Het Floor-lje vloersysteem T I 
Bijlage 33: 
Kostenvergelijking uitgewerkt door Johan Reijnders van Bumec Bouwkosten Support. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem 

De volgende vergelijking is door dhr. Reijnders (van Bumec Bouwkosten Support) opgesteld, hierin wordt het nieuwe vloersysteem t.o.v. een houten 
vloer vergeleken. 
Voor het maken van deze berekening heeft dhr Reijnders de volgende uitgangspunten gebruikt: 

o Het uurtarief is € 35. 
o De berekende elementprijzen zijn in € I m2. 
o De berekening betreft directe kosten, excl. Staartkosten, excl. Btw. 
o Toepasbaar in de renovatiebranche. 

De berekening voor een houten vloer ziet er als volgt uit: 
omschrijving hoev.h. eenh. m.u. m.u. tot mat. mat. tot o.a. totaal 
Houten vloer: 1,00 m2 

sloopwerk best. vloer, leidingen, plafond etc 1,00 PM 
rolsteiger 1,00 PM 

balklaag 75x225 hoh 600 mm +8% verlies 1,80 m1 0,30 0,54 5,60 10,08 28,98 
isolatie, tussen balken 1,02 m2 0,12 0,12 7,60 7,75 12,04 
rachelwerk hoh 600 mm (tbv opleggen isolatie) 1,83 m1 0,08 0,15 0,95 1,74 6,88 
WBP multiplex 18 mm, vloer+ 10% 1,10 m2 0,60 0,66 19,50 21 ,45 44,55 
balkdragers + bevestingsmiddelen 0,80 st 0,30 0,24 6,00 4,80 13,20 

vloerbedekking 1,00 PM 
verlaagd plafond 1,00 PM 
leidingwerk installaties 1,00 PM 
totaal 1,71 mu/m2 45,82 €1m2 105,64 €1m2 

Bij de berekening van de kosten en manuren voor het Floor-tje vloersysteem heeft dhr. Reijnders ook nog de volgende informatie gebruikt voor het 
bepalen van de kosten van de vijzels. De huurkosten zijn voor minimaal 1 week en de informatie is afkomstig van de website van Holmatro; 

• 4 vijzels kosten € 20,- I week= € 80,-, 
• 4 slangen kosten € 12,- I week= € 48,-, 
• pomp kost € 120,- I week= € 120,-, 
• kranenblok kost € 28,- I week= € 28,-, 
• transport kosten voor het bovengenoemde is € 100,-, 
• totaal vaste kosten: € 376,- I 50m2= € 7,52 lm2. 
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Afstudeerproject: Het Floor-tje vloersysteem I 
omschrijving hoev.h. eenh . m.u. m.u. tot mat. mattot o.a. o.a. tot totaal 
Floor-tje (overspanning 4,5 m1 ): 1,00 m2 
sloopwerk best. vloer, leidingen, plafond etc 1,00 PM 
rolsteiger 1,00 PM 

oplegging L staal 120x80x8 0,44 m1 0,50 0,22 7,78 
L staal 120x80x8 12,2 kg/m1+8% lev. 5,80 kg 1,70 9,86 9,86 
chemische ankers+ gaten boren hoh 0,5 m1 0,74 st 0,30 0,22 4,50 3,33 11 '11 

prefab systeem plaatsen, op maat 1,00 m2 0,37 0,37 12,95 
opp 1 element= 0,6 x 4,5 m1 = 2,7 m2 
2 rijen per uur met 2 personen 

4x voorspanstaal lev. + aanbr. 6,67 m1 0,04 0,27 2,50 16,67 26,00 
div. voorzieningen , bouten , klemmen etc. 1,00 pst 3,50 3,50 3,50 

vijzels plaatsen 1,48 st 0,15 0,22 7,78 

huur vijzels en toebehoren vloeropp 50 m2 1,00 m2 7,52 7,52 7,52 

materiaal Floor-tje lev.: 
2x alu. profiel hoh 600 mm + 8% 3,60 m1 12,17 43,79 43,79 
geperste houtvezel bodem + verlies 8% 1,08 m2 4,00 4,32 4,32 
geperste houtvezel top + verlies 8% 1,08 m2 4,00 4,32 4,32 
Pur schuim € 29,10 /m2- 25% + 8% verlies 1,08 m2 21,83 23,57 23,57 
assemblage fabriek + 25 % 1,00 m2 19,00 19,00 19,00 

2 x gipsvezelplaten vloer 1 x aanbr. Zitten aan elkaar 1,00 m2 0,35 0,35 12,25 
isolatie dik 10 mm zit aan de gipsplaten 1,00 m2 0,08 0,08 2,80 
gipsvezelplaten vloer 2x lev. + 8 % 2,16 m2 5,00 10,80 10,80 
isolatie dik 25 mm + 2 % 1,02 m2 2,25 2,30 2,30 

vloerbedekking 1,00 PM 
verlaagd plafond 1,00 PM 
leidingwerk installaties 1,00 PM 

totaal 1,73 mu/m2 141,46 €/m2 7,52 209,64 €/m2 
gipsvezelplaten vloer 2x lev. + 8 % 2,16 m2 0,00 5,00 10,80 0,00 10,80 
isolatie dik 25 mm + 2% 1,02 m2 0,00 2,25 2,30 0,00 2,30 
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Afstudeerproject: Het F/oor-tje vloersysteem 
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