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ACTUALITEIT – EVENEMENTEN

De CE-markering, die in de bouwsector steeds
belangrijker wordt als gevolg van de Bouw-
productenrichtlijn, vormt al geruime tijd één
van de grote aandachtspunten van het WTCB.

In dit kader werden totnogtoe reeds zo’n 200
geharmoniseerde normen en 400 Europese
technische goedkeuringen opgesteld. Deze
specificaties zijn namelijk de enige manier
waarop de fabrikanten kunnen aantonen dat
hun producten in overeenstemming zijn met
de bepalingen uit de richtlijn, terwijl alle
bouwproducten op termijn aan de CE-marke-
ring zullen onderworpen worden.

Het is daarom belangrijk dat de sector zo snel
mogelijk vertrouwd raakt met de nieuwe re-
gelgeving en haar gevolgen.

De CE-markering in de
schijnwerpers

Op 14 oktober 2005 lanceerde het
WTCB op zijn website een gloed-
nieuw luik, dat specifiek toegespitst
is op de CE-markering. Deze datum
was een bewuste keuze : het betreft
namelijk de ‘World Standards Day’,
de dag waarop de internationale
normalisatie gevierd wordt binnen de
verschillende normalisatie-instituten.

Aangezien het Centrum steeds vaker vragen
te verwerken krijgt omtrent de CE-markering,
werd het plan opgevat een gedeelte van de
WTCB-website te wijden aan dit onderwerp.
In dit luik vindt men onder meer :
• een overzicht van de diverse activiteiten die

plaatsgrijpen in het kader van de Bouwpro-
ductenrichtlijn

• alle beschikbare referentiedocumenten, met
uitzondering van de normen en de techni-

sche goedkeuringen (die moeten aangekocht
worden bij de relevante instellingen)

• antwoorden op een aantal frequent gestelde
vragen

• een verklaring van de terminologie en de
gebruikte afkortingen, …

Het betreft hier dus een uniek digitaal naslag-
werk dat moet uitgroeien tot een onmisbaar
hulpmiddel voor de volledige bouwsector ! ■

i NUTTIGE INFORMATIE

Dit nieuwe luik, dat regelmatig aange-
vuld zal worden met recente informa-
tie, kan eenvoudig geconsulteerd
worden via de WTCB-website :
www.wtcb.be/go/ce

Contact
E. Winnepenninckx (info@bbri.be)

Het doel van deze maatregel, die per voltijds
tewerkgestelde onderzoeker een jaarlijkse be-
sparing van 8.000 tot 10.000 EUR kan opleve-
ren, is het stimuleren van wetenschappelijk on-
derzoek, wat ook op Europees vlak tot de pri-
oriteiten behoort. Zo werd tijdens de top van
Barcelona afgesproken om de onderzoeksin-
spanningen tegen 2010 op te drijven tot 3 %
van het bruto nationaal product (BNP).

De fiscale maatregel waarbij de helft van de
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers niet
moet doorgestort worden aan de fiscus en die
aanvankelijk bedoeld was voor de universitei-
ten en hogescholen, bestaat reeds sinds 2003.
Onder impuls van het WTCB en met de steun
van de Unie van Collectieve Researchcentra
(UCRC), de Confederatie Bouw en het VBO
werd deze in juni 2004 uitgebreid naar de er-
kende wetenschappelijke instellingen.

Fiscale stimuli voor
wetenschappelijk onder-
zoek in bouwbedrijven

Op 1 oktober 2005 trad een nieuw
Koninklijk Besluit in voege waardoor
bedrijven, die onderzoekers tewerk-
stellen in het kader van projecten in
samenwerking met erkende weten-
schappelijke instellingen een vermin-
dering van 50 % op de maandelijks
te storten fiscale bedrijfsvoorheffing
voor onderzoekers kunnen krijgen.

De grondslag voor deze maatregelen werd ge-
legd door de toenmalige minister van Econo-
mische Zaken Fientje Moerman (nadien Marc
Verwilghen), samen met de minister van Fi-
nanciën, Didier Reynders. Zij benadrukte de
niet te onderschatten rol van de erkende weten-
schappelijke instellingen bij de verspreiding
van kennis, opgedaan tijdens tal van onder-

zoeks- en ontwikkelingsprojecten, naar de be-
drijven en de KMO in het bijzonder. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de in het
nieuwe KB opgenomen maatregelen voor on-
dernemingen enkel gelden na het sluiten van
een projectgebonden samenwerkingsakkoord
met een wetenschappelijke instelling.

Het WTCB heeft in dit kader een standaardsa-
menwerkingsovereenkomst opgesteld, die alle
mogelijke onderzoeksprojecten kan betreffen
die de bouwondernemingen en toeleverings-
bedrijven samen met het Centrum zouden wil-
len realiseren. ■

Minister Moerman benadrukte de rol
van de wetenschappelijke instellingen.

V www.wtcb.be
Voor meer informatie (bv. over het maken
van concrete afspraken) verwijzen we
naar het volledige artikel op de website.
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PROJECTEN – STUDIES Ö

Nieuwe behandelingen
voor inheems hout

S. Charron, ir., adjunct-laboratorium-
hoofd, laboratorium ‘Ruwbouw- en
afwerkingsmaterialen’, WTCB
F. de Barquin, ir., afdelingshoofd,
afdeling ‘Materialen’, WTCB

Hout is een uitgelezen materiaal
dat bij buitengebruik geschikte be-
handelingen vereist ter verbetering
van zijn duurzaamheid. In dit kader
zijn er een aantal ontwikkelingen aan
de gang, zowel wat de oppervlakte-
behandeling als de behandeling in de
diepte betreft. Dit artikel zet de inno-
vaties die door het WTCB onderzocht
worden even op een rijtje.

(*) Het gaat om de binding van twee atomen in
een molecule, door het samenspel van de
elektronen van elk van beide atomen.

De huidige behandelingstechnieken kunnen
beperkt blijven tot het oppervlak (voor hout dat
van nature uit duurzaam genoeg is voor de be-
oogde toepassing) of ook in de diepte werken
(voor minder duurzaam hout). Doorgaans wor-
den ze gecombineerd met een oppervlakteaf-
werking. Dit gebeurt niet enkel uit esthetische
overwegingen, maar ook om andere eigen-
schappen (zoals de UV-bestendigheid) te ver-
beteren. Hierdoor is het tevens mogelijk de ge-
voeligheid van het hout ten opzichte van kli-
matologische schommelingen te verminderen
en de oorspronkelijke lucht- en waterdichtheid
van het schrijnwerk veilig te stellen.

Door de wisselwerking met nieuwe afwer-
kingsproducten zou de globale duurzaamheid
van het buitenschrijnwerk nog kunnen verbe-
teren, terwijl het aantal achtereenvolgens uit
te voeren behandelingen afneemt en voldaan
wordt aan de nieuwe milieueisen.

1 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
EN AFWERKINGEN : TE ONTWIK-
KELEN WISSELWERKINGEN

Om het houtoppervlak te beschermen, gebruikt
men tegenwoordig vooral organische behande-
lingen zoals transparante (beitsen) en dekken-
de (verven) afwerkingen. Deze hebben echter
een beperkte duurzaamheid, zodat men het bui-
tenschrijnwerk regelmatig moet onderhouden.
Een verlenging van de levensduur van deze af-
werkingen, met het oog op het behoud van hun
integriteit en hun esthetische eigenschappen
over een langere termijn, zou voor de sector dus
een belangrijke innovatie betekenen.

Hiertoe dient men alle onderdelen van het sys-
teem onder handen te nemen : het hout (aan het
oppervlak), de afwerking en het raakvlak hout/
afwerking. Het project Durabois, uitgewerkt
door het WTCB en het CoRI (Coatings Re-
search Institute) streeft naar de ontwikkeling
van nieuwe oppervlaktebehandelingen ter ver-
betering van de duurzaamheid van geverfd

buitenschrijnwerk (minder onderhoud). In ver-
gelijking met de traditionele methoden zouden
deze nieuwe behandelingen eveneens minder
gevaarlijk moeten zijn voor de gezondheid van
de gebruikers en het milieu. Daarnaast zou hun
verenigbaarheid met watergebonden afwerkin-
gen met een minimum aan biociden gewaar-
borgd moeten zijn. Door het verschijnen van
de nieuwe milieueisen ziet de verfindustrie zich
er immers al enkele jaren toe verplicht de for-
mulering van haar producten te wijzigen en te
opteren voor milieuvriendelijke oplossingen.

Deze oppervlaktebehandelingen worden ont-
wikkeld om de duurzaamheid van de afwer-
kingsproducten voor inheems hout (douglas,
mélèze, …) voor buitenschrijnwerk te verbete-
ren en om het marktaandeel ervan te vergroten
ten opzichte van dat van tropische houtsoorten.

INNOVATIEVE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Een eerste technologisch innovatieve oplossing
voor de bescherming van het houtoppervlak
bestaat in de aanwending van de reactiviteit van
het cellulose voor het vormen van covalente (*)
verbindingen met de reactieve primers. Deze
chemische behandelingen beogen in eerste
instantie de verbetering van het evenwicht tus-
sen het waterwerende karakter en de bevoch-
tigbaarheid van het hout. Een waterwerend
gemaakt oppervlak is minder gevoelig voor
klimatologische veranderingen en vertoont
aldus een grotere dimensionale stabiliteit. De
betere bevochtigbaarheid van het hout leidt dan
weer tot een betere hechting van de afwerking.

Een tweede oplossing in het domein van de fy-
sische behandelingen, de plasmatechnologie,
zou ook kunnen toegepast worden op hout.
Deze techniek wordt regelmatig gebruikt in de
textiel- en kunststofindustrie ter verhoging van
de bevochtigbaarheid van de ondergrond.
Plasma is een gas waarvan de moleculen ge-
splitst worden om hun reactiviteit te doen toe-
nemen. Deze reageren met het hout en vormen
chemische verbindingen aan het oppervlak die
de hechting van de afwerking bevorderen.

Een derde mogelijkheid is de ionisatiebehan-
deling die reeds in tal van domeinen gebruikt
wordt : sterilisatie van medisch en farmaceu-
tisch materiaal, depolymerisatie van cellulose,
behandeling van afvalwater, … Dit procédé

bestaat erin een product te onderwerpen aan
een straling en heeft tot doel bepaalde karakte-
ristieken ervan te behouden of te verbeteren.
Er zullen verschillende proeven uitgevoerd
worden om de invloed van deze behandeling
op de hechting van de afwerkingen na te gaan.

2 NIEUWE BEHANDELINGEN IN DE
DIEPTE : ZOGENAAMDE ‘GEWIJ-
ZIGDE’ HOUTSOORTEN

De laatste jaren ontwikkelde men diverse tech-
nieken om de dimensionale stabiliteit en de
natuurlijke duurzaamheid, twee essentiële ei-
genschappen voor het gebruik van hout in bui-
tentoepassingen, ‘kunstmatig’ te verbeteren.

Naast het project Durabois zal het WTCB de
verenigbaarheid van deze gewijzigde hout-
soorten met milieuvriendelijke afwerkingen
bestuderen. Hierbij zullen drie gecommercia-
liseerde behandelingen beoordeeld worden :
• thermische behandeling : het hout wordt

opgewarmd tot een temperatuur tussen 170
en 250 °C, waarbij men erop toeziet dat er
geen ontbranding optreedt. Dit brengt com-
plexe fenomenen teweeg, zoals de wijziging
van de interne houtstructuur, waardoor het
hydrofiele karakter ervan afneemt als gevolg
van de vernetting van de houtbestanddelen

• behandeling met furfurylalcohol : het hout
wordt ondergedompeld in plantaardige stof-
fen (furfurylalcohol). De chemische reactie
van deze producten met de hydroxylgroepen
uit het cellulose wijzigt de celstructuur van
het hout en verbetert de fysische, mechani-
sche en duurzaamheidskarakteristieken zon-
der toevoeging van schadelijke producten

• thermische behandeling met olie : het hout
wordt ondergedompeld in een oliemengsel
dat verwarmd wordt tussen 60 en 150 °C.
De olie dringt in het hout en vervangt het
water tot op een diepte van 2 tot 3 mm. De
waterwerende stoffen aan het oppervlak vor-
men een fysische barrière tegen de indrin-
ging van vocht en pathogene stoffen.

Het project Durabois zal deze technieken be-
oordelen en vergelijken via een natuurlijke
verouderingssite met zo’n 600 proefstukken
die hiervoor gecreëerd werd te Limelette. ■
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PROJECTEN – STUDIES Ö

Mechanische zon

A. Deneyer, ir., projectleider, afdeling
‘Bouwfysica en Binnenklimaat’, WTCB

De studie van daglicht in gebou-
wen vormt een belangrijk aandachts-
punt van het WTCB-laboratorium
‘Licht en Gebouw’. In het kader van
de ontwikkeling van zijn activiteiten,
schafte het zich een nieuwe installa-
tie aan voor het nabootsen van de
rechtstreekse bezonning op een
schaalmodel : de ‘mechanische zon’.

Zicht op de proefpost.

Deze nieuwe installatie vormt een aanvulling
op twee reeds aanwezige simulatoren voor de
studie van de diffuse verlichtingssterkte bij
overtrokken hemel en voor het nabootsen van
de diffuse (hemel) en rechtstreekse (zon) ver-
lichtingssterkte voor elk hemeltype.

Dankzij zijn ontwerp is deze nieuwe simulator
eenvoudig en didactisch. Hij weerspiegelt ge-
trouw onze waarneming van de beweging van
de zon, die resulteert uit de combinatie van
relatieve bewegingen : de omwenteling van de
aarde rond de zon en van de aarde om haar as.

1 KARAKTERISERING VAN DE
BEWEGING VAN DE ZON

Hoewel wij dankzij de studie van het zonne-
stelsel weten dat de opeenvolging van dag en
nacht het gevolg is van de omwenteling van
de aarde om haar as (een omwenteling duurt
om en bij de 24 uur), nemen wij deze bewe-
ging niet waar. Wat wij ervaren, is de relatieve
beweging van een punt aan het aardoppervlak
ten opzichte van de zon. Voor de mens op aarde
lijkt het alsof de zon opkomt in het oosten,
zijn hoogste punt bereikt in het zuiden (voor
plaatsen ten noorden van de kreeftskeerkring)
en ondergaat in het westen.

Wij weten ook dat de baan van de zon sei-
zoensafhankelijk is : in de zomer staat de zon
‘s middags hoger dan in de winter. Deze sei-
zoensgebonden variatie van de zonnebaan in
de hemel is te wijten aan de helling van de
omwentelingsas van de aarde ten opzichte van
het ecliptische vlak (vlak van de aardbaan rond
de zon). Deze helling is niet rechtstreeks waar-
neembaar, maar kan onrechtstreeks aange-
toond worden aan de hand van de veranderlij-
ke duur van de dag en de verandering van de
hoogte van de zon aan de hemel.

Voor een waarnemer op het aardoppervlak is
de baan van de zon afhankelijk van :
• de breedtegraad van het beschouwde punt

(de baan van de zon is in Brussel of in Ma-
drid verschillend)

• de periode van het jaar (de baan van de zon
in januari is niet dezelfde als in juni).

Aan de hand van deze twee parameters kan
men de beweging van de zon rondom een ge-
bouw karakteriseren en aldus ook de bewe-
ging van de kunstlichtbron (die de zon voor-
stelt) rondom het schaalmodel.

2 ONDERDELEN EN WERKINGS-
PRINCIPE

Zoals zijn naam aangeeft, bestaat de mecha-
nische zon uit al dan niet beweegbare mecha-
nische onderdelen, die rondom een vast punt
geplaatst zijn, aangeduid als het geometrische
centrum van het geheel. De beweegbare on-
derdelen zorgen voor de verplaatsing van de
lichtbron die de zon voorstelt.

De drie belangrijkste onderdelen van de me-
chanische zon (zie afbeelding hierboven) zijn :
• een eerste, vaste, boog (1), waarop een eer-

ste rolwagentje schuift dat kan vastgezet
worden met een blokkeringssysteem. Op
deze wijze kan men de voor de simulatie
beschouwde breedtegraad vastleggen

• een tweede, beweegbare, boog (2), waarop
een tweede rolwagentje schuift dat voorzien
is van een lichtbron die de zon voorstelt

• een kabel (3), die het eerste wagentje met het
tweede verbindt en waarvan men de lengte
kan aanpassen, ter bepaling van de datum
(seizoen) waarop de simulatie plaatsvindt.

Zodra men de beweegbare boog laat draaien,
wordt de kabel die de twee wagentjes verbindt,

opgespannen. Aangezien het eerste wagentje
vastligt en het tweede (uitgerust met de licht-
bron) vrij kan bewegen, veroorzaakt de span-
ning in de kabel als gevolg van de omwente-
ling van de arm, de op- en neergaande bewe-
gingen van de lichtbron (opkomen en onder-
gaan van de zon).

De mechanische zon kan dus, louter door de
omwenteling van zijn beweegbare boog, uiterst
precies de baan van de zon voor een bepaalde
dag en een gegeven punt op aarde nabootsen.
Zoals hiervoor aangegeven, kan deze simula-
tie eenvoudig uitgevoerd worden voor elke
mogelijke datum en breedtegraad, door de
mechanische onderdelen te verplaatsen.

3 TOEPASSINGEN

Deze simulator laat een rechtstreekse visua-
lisatie van de verlichtingssterkte en de scha-
duwen op een massamodel (1/200) of een ge-
detailleerd model (1/20) toe. De proefpost kan
de verplaatsing van de zon op elk moment van
een gegeven dag en op korte tijd (de simulatie
van een volledige zonnebaan duurt minder dan
40 seconden) nabootsen, waardoor de waar-
nemingen een dynamisch karakter krijgen.

Behalve de daglichttoetreding in gebouwen is
het met een aangepaste werkingsschaal (mas-
samodel van 1/200) eveneens mogelijk de in-
vloed van de beschaduwing van externe ele-
menten na te gaan. Op deze wijze kan men
naast de rechtstreekse lichtinval in de ruimten
ook de invloed van de rechtstreekse zonnestra-
ling op de gebouwschil visualiseren, om al-
dus de eventuele aanwezigheid van schadu-
wen op de gevel aan te tonen.

Deze nieuwe proefpost staat ter beschikking
van ontwerpers en aannemers en laat een diep-
gaande studie van de daglichttoetreding in ge-
bouwen met een atrium, een lichtschacht, een
bijzonder lichtweerkaatsingssysteem (metalen
lamellen, nabijheid van water, …) of zonnewe-
ringen (doorschijnende materialen, …) toe. ■

i NUTTIGE INFORMATIE

Nuttige link
Website gewijd aan daglicht en het
WTCB-onderzoek op dit gebied :
www.wtcb-licht.be

Het volledige artikel, dat weldra be-
schikbaar wordt via www.wtcb.be, gaat
dieper in op de relatieve beweging van
de aarde en de zon, evenals op de
onderdelen van de mechanische zon.

➝
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1
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1 INLEIDING

Er is nog geen sprake van een verregaande
marktpenetratie van ZVB. Dit kan voorname-
lijk toegeschreven worden aan :
• de hogere kostprijs van het mengsel zelf
• het ontbreken van gepaste genormaliseerde

proeven
• het gebrek aan ervaring bij de aannemers.

In tegenstelling tot de kostprijs en de ervaring,
die in zekere zin marktgebonden zijn, zou men
op het gebied van de normalisatie en de aan-
vaardingscriteria bepaalde maatregelen kun-
nen treffen om te komen tot een meer veralge-
meend gebruik van ZVB. Een eerste voorwaar-
de om de correcte toepassing ervan te waar-
borgen, ligt namelijk in de controle van de ka-
rakteristieken van het verse beton op de bouw-
plaats. De belangrijkste kenmerken situeren
zich immers bij het beton in verse toestand en
kunnen beschreven worden met termen zoals
vloeibaarheid, viscositeit, risico tot blokkering
en segregatie. Deze eigenschappen kunnen
echter niet meer beproefd worden met de tra-
ditionele methoden, aangegeven in de normen
NBN EN 206-1 en NBN B 15-001.

Een prenormatief WTCB-onderzoeksproject,
in samenwerking met het Laboratorium Mag-
nel en gesubsidieerd door de FOD, concen-
treerde zich dan ook op het evalueren van de
meest gebruikte empirische proefmethoden ter
karakterisering van vers ZVB. Tijdens dit pro-
ject trachtte men na te gaan welke methoden
het best geschikt zijn voor de controle ervan
op de bouwplaats. Het Centrum werkte tevens
mee aan een Europees onderzoek dat aan de
grondslag zou moeten liggen van de norma-
lisatie van een aantal van deze proefmethoden
op Europees vlak en zou moeten uitmonden
in een duidelijke specificatie van ZVB.

2 DE PROEFMETHODEN

Er wordt reeds sinds het begin van de jaren
negentig onderzoek uitgevoerd op ZVB in
verse en verharde toestand, wat heeft geleid
tot de ontwikkeling en aanpassing van proef-
methoden voor de bepaling van specifieke ka-
rakteristieken. In het kader van het voor-

Zelfverdichtend beton :

N. Cauberg, ir., technologisch adviseur, laboratorium ‘Betontechnologie’, WTCB
V. Dieryck, ir., technologisch adviseur, laboratorium ‘Betontechnologie’, WTCB

Het concept van zelfverdichtend
beton (ZVB) raakt stilaan beter
bekend in de bouwsector. Zo past
men regelmatig ZVB toe in geval van
constructies met dichte wapeningen
of complexe vormen, evenals voor
‘schoon’ beton. De oppervlakte-
kwaliteit en de homogeniteit van
verhard ZVB zijn immers doorgaans
beter dan bij traditioneel beton. noemde prenormatieve project werden enkel

de methoden weerhouden die ook op Euro-
pees niveau in aanmerking blijken te komen
voor normalisatie :
• bepaling van de vloeimaat (slump flow) met

behulp van de Abramskegel
• bepaling van de vloeimaat en het risico op

blokkering met de J-Ring (J-Ring flow)
• bepaling van het risico op blokkering met

de L-Box
• bepaling van de uitstroomsnelheid met de

V-Funnel
• bepaling van de segregatieweerstand door

de beoordeling van de stabiliteit op een zeef
• bepaling van de segregatieweerstand met de

penetratieproef.

In afwachting van de verschijning van deze
genormaliseerde proeven werden reeds in ver-
schillende landen aanbevelingen geformuleerd
omtrent het gebruik ervan (cf. kader ‘Nuttige
informatie’).

3 REOLOGISCHE KARAKTERISATIE
EN UITEINDELIJKE SPECIFICATIE

Bij de beoordeling van de proefmethoden
waren er twee aandachtspunten :
• enerzijds moeten er bestudeerde methoden

ter standaardisering voorgesteld worden en
dient men te zoeken naar een consensus over
de te gebruiken proefmethoden ter karakte-
risering van het ZVB

• anderzijds dient men duidelijk de proeven
en criteria te specificeren waarmee het ZVB
voorgeschreven en achteraf gecontroleerd
moet worden.

Enkel op deze manier zal het op termijn – en
volgens de methodologie van de NBN EN
206-1 en de NBN B 15-001 – mogelijk wor-

den eenduidig een betonbestelling voor te
schrijven en te controleren. Op dat moment
zal de opdrachtgever ook specifiek voor zijn
toepassing een welbepaald type ZVB kunnen
aanbevelen. Hij zal dan bijvoorbeeld duide-
lijk de vloeimaat kunnen aangeven die voor
een gegeven toepassing besteld dient te wor-
den en zal eventueel bijkomende eisen kun-
nen opleggen (bv. om het risico op blokkering
te vermijden). Naar analogie met de NBN EN
206-1 zouden er bovendien ook verschillende
klassen kunnen gedefinieerd worden voor elke
proef (bv. SF1 voor ‘slump flow’-klasse 1).

De keuze van de aanbevolen proefmethode(n)
gebeurt aan de hand van verschillende criteria :
de standaardafwijkingen, bepaald door labora-
toriumproeven, de link met reologische metin-
gen en werfervaring.

In de loop van het vermelde Europese project
werden vier proefmethoden naar voren ge-
schoven, die onmiddellijk in aanmerking kun-
nen komen voor normalisatie, met name :
• de meting van de vloeimaat en de benodigde

tijd om een vloeimaat van 50 cm te beko-
men (slump flow + T50)

• de proef met de L-Box
• de proef met de J-Ring
• de segregatieproef met de zeef. ■

karakterisering en controle op de
bouwplaats

Bepaling van de vloeimaat met
behulp van de J-Ring.

V www.wtcb.be
WTCB-DOSSIERS NR. 4/2005

• Gedetailleerde beschrijving van de
proefmethoden en de nationale en
Europese aanbevelingen voor de
specificatie van ZVB.

• Nadere toelichtingen bij het onder-
zoeksprogramma.

i NUTTIGE INFORMATIE

Nuttige links
Voor meer informatie over de beproe-
ving van ZVB kan men terecht op de
volgende websites :
www.cembureau.be, www.afgc.asso.fr,
www.cur.nl, www.concrete.org.uk,
www.acmcentre.com/testing-scc
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1 INLEIDING

Doorgaans komen de vlekken voor als een dif-
fuse geelbruine sluier die enkele maanden na
de plaatsing verschijnt. De verschillende ge-
vallen die door het WTCB bestudeerd werden,
laten niet toe directe correlaties te maken tus-
sen het onstaan van de vlekken en :
• het type toepassing (trap-, muur-, of vloer-

bedekking, venstertabletten, …)
• de plaatsingswijze (traditionele plaatsing,

verlijming op een verharde dekvloer, plaat-
sing zonder mortel, …). Zelfs wanneer de
plaatsing nauwgezet en volgens de be-
staande aanbevelingen (bv. volgens § 5.6 uit
TV 213 voor binnenbevloeringen) gebeurt,
is het risico op een dergelijke verkleuring
niet uit te sluiten.

Deze waarnemingen wijzen erop dat het fe-
nomeen door andere factoren beïnvloed wordt.
Daarom heeft het TC ‘Steen en Marmer’ van
het WTCB de wens geuit verder onderzoek te
verrichten, om een beter inzicht te krijgen in
de eventuele oorzaken van en de mogelijke
oplossingen voor dit probleem.

2 HET WTCB-ONDERZOEK

Het WTCB-onderzoek was toegespitst op
echte marmersoorten (marmerachtige stenen
werden buiten beschouwing gelaten) en liet
toe te bevestigen dat de oorzaak van deze vlek-
vorming uitsluitend te wijten was aan de aan-
wezigheid van metaalhoudende mineralen, en
dan vooral van pyrietkristallen (FeS2). De hoe-
veelheid en de concentratie van deze kristal-
len is afhankelijk van het marmertype. Wan-
neer ze oxideren, vormen deze ijzerhoudende
mineralen een bruinachtige sluier aan het op-
pervlak van de betegeling. Dit mechanisme
moet dus duidelijk onderscheiden worden van
de vorming van de bruinachtige vlekken op
witte kalkhoudende steensoorten, als gevolg

Verkleuring van marmers

V. Bams, ir., geoloog, laboratorium
‘Mineralogie en Microstructuur’, WTCB
F. de Barquin, ir., afdelingshoofd,
afdeling ‘Materialen’, WTCB

Problemen met vlekken vormen één
van de meest voorkomende patholo-
gieën bij natuursteen. Zo stelt men in
de sector sinds enkele jaren een ge-
stage toename van het aantal klach-
ten betreffende de verkleuring van
marmers vast. Carrarisch marmer
wordt veelvuldig gebruikt voor diver-
se toepassingen en maakt dan ook
dikwijls het voorwerp uit van betwis-
tingen. Ook bij andere witte marmer-
types wordt men echter geconfron-
teerd met gelijkaardige problemen.

Typische geelbruine verkleuring van
Carrarisch marmer.

van de oplossing van het organische materiaal
dat vervat zit in de steen.

We willen benadrukken dat niet alle marmers
pyriet bevatten en dat niet alle pyrietkristallen
op dezelfde manier oxideren. De onderzoeks-
resultaten hebben aangetoond dat het de zeer
kleine (doorgaans enkele tientallen micrometer
groot en onzichtbaar met het blote oog) en fijn
in de massa verdeelde pyrietkristallen zijn die
de hardnekkigste vlekken vormen. In tegenstel-
ling tot wat vaak beweerd wordt, bestaat er
geen enkel verband tussen de intensiteit van de
aders van een marmer en zijn vlekgevoeligheid.

❒ ONTWIKKELING VAN EEN LABORATORIUM-
PROEF

Hoewel oxidatie een onvermijdelijk en natuur-
lijk proces is, heeft het onderzoek uitgewezen
dat de oxidatie van de mineralen sneller op-
treedt in een vochtig en basisch milieu. Aan
de hand van deze informatie was het mogelijk
een laboratoriumproef te ontwikkelen waar-
bij de meest kritische oxidatievoorwaarden die
zich in de praktijk kunnen voordoen gerepro-
duceerd worden. Dankzij deze proef, geba-
seerd op een opeenvolging van cycli van
thermische schokken in een basisch milieu,
kan men de gevoeligheid van een marmersoort
voor dit type vlekvorming met een redelijk
niveau van betrouwbaarheid voorspellen. Er
werd namelijk een duidelijke correlatie vast-
gesteld tussen de resultaten van deze proef en
de waarnemingen op de bouwplaats.

❒ AANBEVOLEN PLAATSINGS- EN ONDER-
HOUDSVOORWAARDEN

Aan de hand van deze resultaten kan men even-
eens de plaatsing- en onderhoudsvoorwaarden
bepalen, waardoor men – ondanks het feit dat
een te intense oxidatie nooit volledig uit te slui-
ten valt – dit risico tot een minimum kan be-
perken. Wat de plaatsingswijze betreft, spreekt

het voor zich dat men in het geval van een py-
riethoudende marmersoort een verlijmde plaat-
sing op een droge dekvloer dient te verkiezen
boven de plaatsing in een vol mortelbad of de
plaatsing op een versgestorte dekvloer. We wil-
len er echter op wijzen dat het bij deze plaat-
singswijze noodzakelijk is een aantal bijko-
mende eisen te respecteren (bv. met betrek-
king tot de vlakheid van de dekvloer en de
tegels). Ook dient men tijdens het onderhoud
het overmatige gebruik van water en van ba-
sische producten (die in de regel aangewend
worden als ontvetters) te vermijden.

❒ PREVENTIEVE BEHANDELINGEN

Het onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde
preventieve behandelingen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van waterwerende producten
op basis van silanen voor de impregnering van
het oppervlak (ofwel tijdens de productie van
de tegels ofwel na de plaatsing) in zekere mate
toelaten het pyriet af te scheiden van hun gun-
stige oxidatiemilieu en aldus het risico op vlek-
vorming in te perken. Deze behandelingen
vertonen echter beperkingen en kunnen niet
in alle omstandigheden toegepast worden.

❒ BEHANDELING VAN DE VLEKKEN

Het laatste luik van het onderzoek was gewijd
aan de meest efficiënte ontvlekkingstechnie-
ken voor dit type verkleuring. Aangezien mar-
mer kalkhoudend is, is het gebruik van zure
producten, die in de regel toegepast worden
voor de verwijdering van oxidatiesporen, uit-
gesloten. Bij een andere methode, gebaseerd
op het aanbrengen van een dithionietgel, wer-
den wel goede resultaten vastgesteld. Deze
methode vereist echter een lichte herkristal-
lisatie en polijstbehandeling om het oorspron-
kelijke uitzicht van het marmer te herstellen. ■

V www.wtcb.be
De WTCB-website zal weldra aange-
vuld worden met bijkomende informa-
tie met betrekking tot de mogelijke
vlektypes, het mechanisme van de
verkleuring, de diverse laboratorium-
proeven, de belangrijkste invloeds-
factoren voor het ontstaan van de
vlekken, de preventieve behandelin-
gen, de aanbevolen plaatsings- en
onderhoudsvoorwaarden, de verwijde-
ring van de vlekken en het ontgin-
ningsgebied en de verschillende
variëteiten van Carrarisch marmer.
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1 INLEIDING

Staalplaat-betonvloeren bestaan uit een koud-
vervormde geprofileerde staalplaat waarop
beton wordt gestort. Na de verharding van het
beton werkt het geheel als een composiet-
materiaal, waarbij de staalplaat dienst doet als
uitwendige trekwapening. De vereiste brand-
weerstand kan verzekerd worden door het
plaatsen van bijlegwapening in de ribben. Bo-
ven de tussensteunpunten wordt doorgaans een
traditionele trekwapening voorzien.

Dergelijke gemengde vloeren worden voorna-
melijk toegepast in stalen draagsystemen, maar
kunnen ook gecombineerd worden met een
betonnen structuur of met metselwerk (vooral
bij renovatie).

Staalplaat-betonvloeren bieden vooral bij de
uitvoering een aantal voordelen ten opzichte
van klassieke vloersystemen (zoals welfsels en
ter plaatse gestort beton). Doordat de staal-
platen op de bouwplaats in bundels geleverd
worden, nemen ze bijvoorbeeld minder opslag-
ruimte in. Daarnaast kunnen ze, dankzij hun
geringe eigengewicht, manueel worden uitge-
spreid. Indien de platen tijdens de uitvoerings-
fase beloopbaar zijn, is het bovendien moge-
lijk meerdere verdiepingen tegelijkertijd (zon-
der onderstempeling) voor te bereiden alvo-
rens het beton wordt gestort. Deze werkwijze
resulteert in een meer flexibele planning en
een grotere bouwsnelheid.

2 CONSTRUCTIEFASEN EN GE-
BRUIKSGRENSTOESTANDEN

Hoewel de uiterste grenstoestanden (UGT)
dikwijls bepalend zijn voor de berekening van
structuren, zijn de gebruiksgrenstoestanden

Staal-betonconstructies
Deel 3 : controle van de gebruiksgrens-

toestanden bij staalplaat-betonvloeren
volgens Eurocode 4

A. Van Gysel, dr. ir., docente, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst – De Nayer Instituut,
projectleider SIRIUS
B. Parmentier, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium ‘Structuren, Schrijnwerk en Gevel-
elementen’, WTCB

Staal-betonconstructies moeten
ontworpen worden volgens de regels,
beschreven in Eurocode 4 (EC 4). De
rekenregels voor de dimensionering
van staal-betonelementen in de uiter-
ste grenstoestanden en de gebruiks-
grenstoestanden werden reeds in
detail toegelicht in twee vorige arti-
kels. In deze bijdrage gaan we dieper
in op het belang van de gebruiks-
grenstoestanden bij de dimensione-
ring en de uitvoering van staalplaat-
betonvloeren.

(GGT) voor staal-betonconstructies minstens
even belangrijk. De mogelijkheden en/of be-
perkingen bij de uitvoering hebben immers een
niet te onderschatten invloed op het ontwerp
van staal-betonconstructies. De uiteindelijke
keuze van het ontwerp hangt onder meer af
van de te verwezenlijken overspanning, van
het feit of het gebruik van kinderliggers toe-
gestaan is en van de mogelijkheid tot onder-
stempeling van de staalplaat tot de verharding
van het opgestorte beton. Aangezien de ge-
profileerde staalplaat en het beton in de ver-
schillende constructiefasen telkens een andere
functie vervullen, is het belangrijk de speci-
fieke gebruiksvoorwaarden te controleren.

2.1 KOUDVERVORMDE GEPROFILEERDE

STAALPLAAT ALS BEKISTING

De koudvervormde geprofileerde staalplaat
fungeert in eerste instantie als werkvloer en
als blijvende bekisting en moet in staat zijn
om de belastingen die optreden tijdens de
werkzaamheden, het gewicht van de verse
betonspecie evenals de bijlegwapening te dra-
gen. Tijdens de bekistingsfase dient men erop
toe te zien dat de doorbuiging van de staal-
plaat onder het gewicht van het verse beton
beperkt blijft. Deze doorbuiging is na de ver-
harding van het beton immers niet omkeerbaar,
waardoor de totale vervorming van de staal-
plaat-betonvloer onder gebruiksomstandig-
heden verhoogt. Vermits de stijfheid van de
staalplaat eerder gering is, zijn de te verwe-

zenlijken overspanningen beperkt. Zonder bij-
komende onderstempeling bedragen laatstge-
noemde zo’n 3 tot 4 m. Indien men in de uit-
eindelijke constructie grotere overspanningen
wenst te bereiken, kan geopteerd worden voor
het gebruik van kinderliggers of voor de on-
derstempeling van de staalplaat tijdens het
storten.

2.2 STAALPLAAT-BETONVLOER

Na de verharding van het beton vormt de vloer
een monolithisch geheel, waarbij het beton de
drukspanningen opneemt en de staalplaat fun-
geert als uitwendige trekwapening. In deze
fase dient men de volgende grenstoestanden
onder gebruiksomstandigheden te controle-
ren :
• de doorbuiging onder invloed van de ge-

bruiksbelasting. Bij platen die onderstem-
peld werden tijdens de constructiefase kan
de overspanning van de staalplaat-beton-
vloer na het wegnemen van de onderstem-
peling immers twee- tot driemaal groter
worden. Rekening houdend met de te be-
schouwen gebruiksbelastingen, neemt de
doorbuiging dus behoorlijk toe, zodat de
weerslag van deze GGT op het ontwerp gro-
ter wordt

Staalplaat-betonvloer tijdens de uit-
voeringsfase.

Storten van beton op een koudver-
vormde geprofileerde staalplaat.
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• de scheurvorming in de zones waar het be-
ton onderworpen wordt aan trekspanningen.
Deze situatie treedt voornamelijk op boven
de tussensteunpunten van een doorlopende
staalplaat-betonvloer

• de beperking van de trillingen.

3 CONTROLE VAN DE GEBRUIKS-
GRENSTOESTANDEN

In een uitgebreid artikel dat weldra zal ver-
schijnen in de WTCB-Dossiers nr. 4/2005
(www.wtcb.be) wordt het belang van de ge-
bruiksgrenstoestanden bij de dimensionering
en de uitvoering van staalplaat-betonvloeren
verduidelijkt. De controle van de GGT gebeurt
volgens de rekenregels, beschreven in Euro-
code 4. ■

V www.wtcb.be
WTCB-DOSSIERS NR. 4/2005

Aan de hand van een aantal prakti-
sche rekenvoorbeelden zal dieper
ingegaan worden op het belang van
de gebruiksgrenstoestanden bij de
dimensionering en de uitvoering van
staalplaat-betonvloeren.

i NUTTIGE INFORMATIE

Nuttige documenten
• Staal-betondraagconstructies.

Deel 1 : ontwerp bij uiterste grens-
toestand volgens Eurocode 4. Brus-
sel, WTCB-Tijdschrift, nr. 4/2002.

• Staal-betonconstructies. Deel 2 :
controle van de gebruiksgrens-
toestanden volgens Eurocode 4.
Brussel, WTCB-Dossiers, nr. 4/2004,
Katern nr. 7.

Meerverdiepingsgebouw : uitvoering.

Elk Europees land beschikt tegenwoordig over
specifieke nationale akoestische meetmetho-
den en eisen. Daarnaast hebben tal van inter-
nationale normen omwille van de Europese
socio-economische en politieke ontwikke-
lingen een Europees statuut (EN ISO-normen)
gekregen. De nationale en Europese normen
met betrekking tot de akoestische meetmetho-
den bestaan dus naast elkaar. Op termijn zou-
den alle nationale meetnormen moeten vervan-
gen worden door hun Europese tegenhanger.

1 TYPES AKOESTISCHE NORMEN

Men kan de volgende types akoestische nor-
men onderscheiden :
• normen met betrekking tot eisen : deze ei-

sen worden uitgedrukt door Europese groot-
heden (zoals de eengetalsaanduidingen). De
waarden die aan deze grootheden toegekend
worden, liggen vast in de nationale normen

Akoestische normalisatie

M. Blasco, arch. & ir., projectleider,
afdeling ‘Akoestiek’, WTCB

De Europese eenmaking heeft tot
gevolg dat men tracht te komen tot
een grotere uniformiteit op het vlak
van de akoestische normalisatie. Het
gebruik van deze uniforme criteria is
echter nog niet algemeen.

of wetten, maar zullen op termijn waar-
schijnlijk op Europees niveau gelijkge-
schakeld worden

• normen met betrekking tot eengetalsaandui-
dingen : deze criteria zijn gedefinieerd in de
Europese normenreeks EN ISO 717 (delen
1 en 2) en worden onder meer gebruikt voor
de opstelling van de eisen. Een eengetalsaan-
duiding vormt als het ware een soort ‘akoes-
tisch gemiddelde’ van een meetspectrum en
wordt bepaald door de vergelijking van de
opgemeten curve met een referentiecurve

• normen met betrekking tot meetmethoden :
het betreft hier een aantal Europese EN ISO-
normen (o.a. de normenreeksen EN ISO
140-x en EN ISO 10848), die definiëren en
specificeren hoe een gegeven grootheid
moet gemeten worden in het laboratorium
of in situ en die de huidige nationale meet-
methoden moeten vervangen

• normen met betrekking tot rekenmethoden :
deze Europese normen (o.a. de normenreeks
EN 12354-x) geven aan hoe men een be-
paalde grootheid kan berekenen, zonder
deze intrinsiek te meten. Het gaat dus eigen-
lijk om rekenregels waarmee het mogelijk
is deze grootheden te voorspellen.

2 NORMEN GEBRUIKT IN BELGIË

Zoals blijkt uit het voorgaande overzicht, vor-
men de eisen een nationale aangelegenheid. In
ons land zijn deze opgenomen in de Belgische
norm NBN S 01-400. Laatstgenoemde dateert
van 1977, maar wordt momenteel herzien. In
de nieuwe versie van deze norm zal gebruik
gemaakt worden van de Europese grootheden,
gekoppeld aan de nationale waarden. De in ons
land toegepaste meetmethoden zijn gedefini-
eerd op Europees niveau. Het betreft hier dus
EN ISO-normen, aangevuld met een prefix (bv.
NBN EN ISO 140-3). In een langer artikel uit
de WTCB-Dossiers nr. 4/2005 (www.wtcb.be)
komen we hier uitgebreid op terug. ■

i HET SIRIUS-PROJECT

Het door het IWT gesubsidieerde SIRIUS-project (Scientific Integrated Research Into
Utility on Steeldeck composite floors) werd in oktober 2002 opgestart in het kader van
het HOBU-fonds en wordt sedert september 2004 verdergezet via het TETRA-project
‘Integratie van staalplaat-betonvloeren in het bouwproces’.

Dit project streeft naar de verdere ontwikkeling en het verspreiden van kennis omtrent
staalplaat-betonvloeren. Dit gebeurt voornamelijk door het uitgeven van infobrochures,
via de website www.staalplaatbetonvloeren.be, het geven van voordrachten en de
organisatie van studiedagen.

Het WTCB, meerbepaald via de Normen-Antenne ‘Eurocodes’, verleent zijn actieve
medewerking aan het SIRIUS-projectteam. Dit gebeurt voornamelijk binnen de
gebruikerscommissie.

i NUTTIGE INFORMATIE

Nuttige links
Meer uitleg over de EN ISO-normen
en hun inhoud is beschikbaar op de
sites www.normen.be en www.iso.ch
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B. Parmentier, ir., en J. Vyncke, ir., de-
partement ‘Geotechniek en structuren’

Betonconstructies die de rol van
vloeistofdichte barrière vervullen,
staan bloot aan tal van belastingen.
Hierna wordt beschreven hoe men de
dichtheid van de constructie kan
waarborgen, louter door het gebruik
van beton.

Tabel 1 Bepaling van de dichtheidsklassen.

Eisen met betrekking tot de lekken

Een zeker lekdebiet, of het voorkomen van lekken zonder gevolgen, is
toegelaten.

De lekken moeten beperkt blijven tot een kleine hoeveelheid. Enkele
vlekken of vochtplekken op het oppervlak zijn toegelaten.

De lekken zijn miniem. Het oppervlak mag geen vlekken vertonen.

Lekken zijn niet toegelaten.

Dichtheids-
klasse

0

1

2

3

Betonnen wanden
en platen voor vloeistof-

dichte toepassingen
Ontwerp en uitvoering volgens Eurocode 2

1 INLEIDING

Betonconstructies die de rol van vloeistof-
dichte barrière vervullen (interne opslag van
vloeistoffen, barrière tegen water van buitenaf),
staan bloot aan verschillende belastingen tege-
lijkertijd die zowel extern als intern kunnen
aangrijpen (druk van vloeistoffen, druk van de
grond, temperatuur, krimp, zakkingen, …).

Het materiaal dat het vaakst gebruikt wordt
om deze functie te vervullen, is gewapend be-
ton. Daar beton op zich niet vloeistofdicht is,
vult men het vaak aan met een tweede omhul-
sel (secundaire bekuiping om de dichtheid te-
genover gevaarlijke stoffen te verzekeren) of
met een externe of interne bekleding (liner).

Lekken doorheen een constructie uit gewapend
beton kunnen drie oorzaken hebben :
• de porositeit van het beton zelf
• eventuele scheuren, wanneer de belastingen

op de constructie zodanig zijn dat de gege-
nereerde trekspanningen groter zijn dan de
treksterkte van het beton

• eventuele in de constructie ingewerkte voe-
gen om het risico op scheurvorming te ver-
mijden.

Als men de scheurvorming tracht op te lossen
door het voorzien van voegen, neemt het risi-
co op lekken toe. Terwijl het lekdebiet ter
hoogte van een scheur tot 10.000 keer groter
kan zijn in verhouding tot het vloeistofverlies
doorheen het beton, kan dit ter plaatse van een
slecht uitgevoerde voeg zelfs oplopen tot
10.000.000 keer. Het is daarom aanbevolen
progressief in te grijpen tijdens het ontwerp van
de constructie (samenstelling, ontwerp, bere-
kening en uitvoering van de voegen), afhanke-
lijk van de gewenste (relatieve) dichtheid.

2 BEHEERSING VAN DE DICHTHEID
VAN CONSTRUCTIES UIT GEWA-
PEND BETON

Door het kiezen van een geschikte beton-
samenstelling kan de vloeistofdichtheid van
het materiaal zelf verzekerd worden. Vloeistof-
dicht beton vereist een lage water-cementfactor
en een goede sterkteklasse. In theorie wordt
verondersteld dat een beton met een W/C-fac-

tor van 0,45 en een sterkteklasse groter dan
C30/37 ondoordringbaar is.

Vervolgens is een correct ontwerp en een pre-
cieze berekening van de gewapende construc-
tie nodig, waarbij men – afhankelijk van de ge-
wenste dichtheid – de scheurvorming voldoen-
de moet beheersen (zie tabel 1). Vermits het lek-
debiet doorheen een gescheurde wand recht
evenredig is met de scheuropening tot de derde
macht (wk

3), zijn meerdere smalle scheuren
daarbij te verkiezen boven weinig brede. De
verdeling en opening der scheuren wordt ge-
controleerd door de wapening. Tot slot dient
men ook toe te zien op de zorgvuldige uitvoe-
ring van de eventuele voegen. Hoewel men er
goed aan doet in het ontwerp zo min mogelijk
voegen te voorzien, zijn deze soms vereist om
constructieve redenen (opneem-, zettings- en
uitzetvoegen). Er werden specifieke voegpro-
fielen gecommercialiseerd voor gebruik op ver-
schillende plaatsen in de constructie.

2.1 KEREN EN OPSLAAN VAN STOFFEN

Dankzij het eindontwerp van de norm EN
1992-3 ‘Eurocode 2. Ontwerp en uitvoering
van betonconstructies. Deel 3 : Constructies
voor keren en oplsaan van stoffen’ kan men
het begrip ‘dichtheid’ duidelijk definiëren.
Deze norm heeft tot doel de ontwerpers en in-
genieurs die de berekeningen uitvoeren te hel-
pen bij het dimensioneren van constructies die
water, vloeistoffen of poedervormige materi-
alen zullen bevatten.

Er werden vier dichtheidsklassen bepaald om
de diverse toepassingsdomeinen te dekken.
Het specificeren van de gewenste klasse is een
taak die ten laste valt van de opdrachtgever.

2.2 ALGEMEEN ONTWERP VAN DE VOEGEN

Omdat de voegen het zwakste punt in de beton-
constructie vormen, is het aanbevolen hun aan-
tal tot een minimum te beperken.

Bij de verdeling van de voegen moet men re-
kening houden met twee principes :
• dicht tegen elkaar liggende voegen : men

moet diverse regels volgen voor de bepaling
van de maximale voegafstand. Er mogen im-
mers geen (doorgaande) scheuren ontstaan
tussen de voegen. De afstand tussen de
bewegingsvoegen moet daarom beperkt blij-
ven tot 1,5 H (H : de hoogte van de wand),
met een maximum van 5 m. Vervolgens dient
men toe te zien op het correcte ontwerp van
de constructievoegen en moet men de mini-
male wapening berekenen (tussen 0,1 en
0,2 % van de betondoorsnede)

• ver van elkaar liggende voegen : men moet
voldoende gewapend beton gebruiken om de
scheuropening te beperken. Volgens de ge-
wenste dichtheidsklasse en de toegelaten
scheuropening, berekent men de vereiste wa-
peningsdoorsnede. Lettend op de geometrie
van de constructie dient men ook con-
structievoegen te voorzien om de eventuele
differentiële zettingen en belangrijke thermi-
sche of krimpvervormingen op te nemen. ■

V www.wtcb.be
WTCB-DOSSIERS NR. 4/2005

• Belastingen op vloeistofdichte con-
structies en geassocieerde problemen

• Het begrip ‘dichtheid’
• Methoden ter beheersing van de

scheurvorming in gewapend beton
• Praktische voorbeelden en reken-

schema
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Opgelegde belastingen
in gebouwen vol-
gens Eurocode 1

D. Delincé, ir., onderzoeker, laborato-
rium ‘Structuren, Schrijnwerk en Gevel-
elementen’, WTCB

Vanaf 1 januari 2006 zal het eerste
deel van Eurocode 1, dat onder meer
de opgelegde belastingen in gebou-
wen behandelt, de plaats innemen
van de Belgische normen hierom-
trent. In dit artikel gaan we dieper in
op de wijze waarop de opgelegde be-
lastingen in Eurocode 1 gedefinieerd,
voorgesteld en in rekening gebracht
worden. Daarnaast beschrijft het hoe
deze geassocieerd worden met de
gebruiksklassen voor gebouwen.

Tabel 1 Gebruiksklassen voor een residentieel gebouw en ermee geassoci-
eerde waarden voor de verticale opgelegde belastingen.

(1) Het beschouwde oppervlak is een tegel van 50 mm op 50 mm.
(2) A : belast oppervlak dat beschouwd wordt voor de dimensionering.
(3) α : dakhelling, gemeten ten opzichte van de horizontale.
(4) De belasting grijpt aan via een bevestigingsmiddel of een steunpunt (haak, ...), dat permanent aan

de dakconstructie bevestigd is of geïnstalleerd wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Gebruiksklassen qk (kN/m2)

2,0

3,0

4,0

Vloer

Trap

Balkon

A

H

Residentieel
gebouw

Ontoegankelijke daken, tenzij
voor onderhoud en courante
herstellingswerken

Platte en zwak hellende
daken (α < 30°) (3)

Hellende daken (α ≥ 30°) (3)

Hellende daken (α ≥ 40°) (3)

Hellende daken (α ≥ 60°) (3)

A < 20 m²
(2)

A ≥ 20 m²
(2)

A ≥ 40 m²
(2)

A ≥ 60 m²
(2)

Qk (kN)

2,0 (1)

2,0 (1)

2,0 (1)

1,5 (1)

1,5 (1)

1,5 (1)

1,5 (4)

0,8

0,6

0,4

0

0,6

0,5

0,3

0

0,4

0,3

0,2

0

0,2

0,2

0,1

0

i NUTTIGE INFORMATIE

De beschrijving van de gebruiksklas-
sen, de ermee geassocieerde waar-
den voor de opgelegde belastingen en
de regels voor de combinatie van
deze en andere belastingen worden
nauwkeurig gedetailleerd in het eerste
deel van Eurocode 1 en zijn ANB.

Gezien de structuur van deze docu-
menten, is de praktische toepassing
ervan niet altijd even eenvoudig. Een
fiche met een beknopt overzicht van
de essentiële informatie uit deel 1 van
Eurocode 1 en zijn ANB kan gratis
gedownload worden via de website
van de Normen-Antenne ‘Eurocodes’ :
www.normen.be/eurocodes
(‘Eurocodes in België – tabel’).

1 INLEIDING

De term ‘Eurocodes’ doelt op de Europese nor-
men voor het ontwerp en de dimensionering
van bouwwerken, om te voldoen aan de stabi-
liteitseisen en bepaalde eisen met betrekking
tot de gebruiksveiligheid, opgenomen in de
Bouwproductenrichtlijn.

Door het verschijnen van de Nationale Bijla-
gen (ANB) kunnen de gepubliceerde definitie-
ve normen (NBN EN 199x) daadwerkelijk toe-
gepast worden.

De NBN EN 1991-1-1 en zijn Nationale Bijla-
ge, gepubliceerd onder de aanduiding NBN
EN 1991-1-1-ANB, vervangen de NBN ENV
1991-2-1 (2002) en nemen vanaf 1 januari
2006 definitief de plaats in van de Belgische
normen over hetzelfde onderwerp, d.i. de NBN
B 03-102 (blijvende belastingen te wijten aan
het eigengewicht) en NBN B 03-103 (opge-
legde belastingen in gebouwen).

Deze norm, die het eerste deel van Eurocode 1
vormt, geeft een aantal aanwijzingen ter beoor-
deling van :
• de blijvende belastingen (eigengewicht van

de constructieonderdelen, …)
• de opgelegde belastingen in gebouwen.

Daarnaast bevat deze een gedetailleerde infor-
matieve bijlage die het mogelijk maakt het vo-
lumieke gewicht van diverse bouwmaterialen
en opgeslagen producten te evalueren.

2 OPGELEGDE BELASTINGEN

De opgelegde belastingen in gebouwen zijn
deze, teweeggebracht door de bezetting van
de ruimten. De waarden die hiervoor in de
Eurocode opgegeven worden, houden reke-
ning met :
• het normale gebruik van de ruimten door

de personen

• de meubelen en beweegbare objecten (bv.
mobiele wanden, opbergruimten, goederen
uit containers, …)

• de voertuigen
• de voorziene zeldzame gebeurtenissen, zo-

als concentraties van personen of meubilair,
de verplaatsing of opeenstapeling van ob-
jecten tengevolge van een reorganisatie of
een herinrichting van de ruimten. Het be-
grip ‘zeldzame’ gebeurtenissen slaat tevens
op de onderhoudswerken.

De opgelegde belastingen kunnen doorgaans
voorgesteld worden door quasi-statische ver-
deelde, lineaire of puntbelastingen of door een
belastingscombinatie. Men maakt een onder-
scheid tussen :
• de verticale belastingen op vloeren, daken

en dragende elementen (muren, kolom-
men, …). Deze worden voorgesteld door
een verdeelde belasting (qk) en/of geconcen-
treerde belastingen (Qk)

• de horizontale belastingen op scheidings-
wanden die de functie van een barrière ver-
vullen en op elementen die dienst doen als
borstweringen. Deze worden voorgesteld
door een lineaire belasting en puntbelas-
tingen.

De NBN EN 1991-1-1-ANB, met andere
woorden de ANB van het eerste deel van Euro-
code 1, definieert de belastingswaarden die
men dient te beschouwen voor de toepassing
van de norm in België.

3 GEBRUIKSKLASSEN

De Eurocode 1 beschrijft een aantal gebruiks-
klassen en subklassen en verbindt aan elk er-
van bepaalde waarden voor de verschillende
opgelegde belastingen die hiervoor vermeld
werden, of – indien nodig – regels om deze
belastingen te beoordelen.

Tabel 1 geeft bij wijze van voorbeeld een be-
knopte beschrijving van de gebruiksklassen
voor een residentieel gebouw en van de er-
mee geassocieerde waarden voor de verticale
opgelegde belastingen. ■
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Voor hellende daken
met een betere lucht-

dichtheid

F. Dobbels, ir.-arch., technologisch
adviseur, TD ‘Duurzame uitvoerings-
technieken voor daken en lichte buiten-
wanden’ (www.wtcb.be/go/td-daken/),
gesubsidieerd door het IWT
In samenwerking met O. Vandooren,
ing., afdeling ‘Communicatie’, WTCB

V www.wtcb.be
De Energieprestatieregelgeving in
het Vlaamse Gewest

De luchtdichtheid heeft niet enkel een
belangrijke invloed op de thermische
isolatie en het rendement van de
verwarmingsinstallatie van gebouwen.
Ook het energieverbruik (E-peil) wordt
er in grote mate door bepaald.

De Vlaamse Energieprestatieregel-
geving brengt de luchtdichtheid in
rekening door de ventilatieverliezen
als gevolg van in- en exfiltratie in
aanmerking te nemen. Deze verliezen
kunnen uitgedrukt worden als een
functie van het lekdebiet doorheen de
buitenschil van het gebouw bij een
drukverschil van 50 Pa tussen de
binnen- en de buitenomgeving.

Bij ontstentenis wordt deze waarde
(in verhouding tot de totale gebouw-
oppervlakte) gelijkgesteld aan
12 m3/(h.m2), wat redelijk negatief is.
In de praktijk is het echter mogelijk
betere resultaten te bekomen, mits
men voldoende aandacht schenkt aan
de goede uitvoering van de bouwde-
tails. Om deze betere luchtdichtheids-
prestaties van het afgewerkte gebouw
in beschouwing te mogen nemen,
dient men een luchtdichtheidsproef te
laten uitvoeren, overeenkomstig de
norm NBN EN 13829.

Onderstaande grafiek toont aan dat
een zorgvuldige uitvoering, met vol-
doende aandacht voor de lucht-
dichtheid van de gebouwschil, een
aanzienlijke daling van het E-peil
toelaat.

100

90

80

70

60

Invloed van de luchtdichtheid op
het E-peil.

Rijwoning
Halfopen woning
Vrijstaande woning

E
-P

E
IL

LEKDEBIET DOORHEEN DE BUITENSCHIL VAN

HET GEBOUW (bij een drukverschil van
50 Pa [m3/h.m2])

12 9 6 3 0,5

Afb. 1 Door een goede luchtdichtheid
en een goede thermische isolatie kan
men de warmteverliezen doorheen
de dakschilden beperken.

Het belang van het verzekeren van
de luchtdichtheid bij het ontwerp en
de uitvoering van hellende daken
blijkt duidelijk uit het onderzoek
‘Vocht in gebouwen’, dat onlangs
uitgevoerd werd door het WTCB, in
samenwerking met de K.U.Leuven,
de Universiteit Gent en de WenK,
evenals uit de interventiestatistieken
van de afdeling Technisch Advies
van het WTCB. Aangezien zolders
steeds vaker als woonruimten
ingericht worden en door de nieuwe
gewestelijke reglementeringen op het
vlak van de energieprestaties van
gebouwen, neemt de nood aan
informatie hieromtrent almaar toe.

1 BELANG VAN DE LUCHTDICHT-
HEID

De luchtdichtheid van gebouwen is in meer
dan een opzicht essentieel :
• ze draagt bij tot de beperking van het ener-

gieverbruik en tot de verzekering van het
gebruikscomfort (geen tocht). In deze con-
text maakt ze een belangrijk deel uit van de
parameters die in aanmerking genomen wor-
den in de reglementeringen op het vlak van
de energieprestaties die weldra van kracht
zullen worden in de verschillende gewes-
ten van ons land (zie kader)

• ze waarborgt een goede kwaliteit van de bin-
nenlucht, omdat ze vermijdt dat de goede
werking en het beheerssysteem van de ven-
tilatie zouden verstoord worden door onge-
controleerde luchtlekken. In de Belgische
norm NBN D 50-001 ‘Ventilatievoorzienin-
gen in woongebouwen’ worden daarom ma-
ximale lekdebieten bij een drukverschil van
50 Pa tussen de binnen- en de buitenomge-

ving aanbevolen. Indien het gebouw geven-
tileerd wordt met een mechanisch systeem
met dubbele flux, moet dit debiet (in verhou-
ding tot het binnenvolume van het gebouw)
idealiter beperkt blijven tot 3 m3/h.m3, of
zelfs tot 1 m3/h.m3 wanneer het systeem uit-
gerust is met warmteterugwinning

• tenslotte draagt ze rechtstreeks bij tot het
verkrijgen van een goede akoestische isola-
tie ten opzichte van luchtgeluid.

We willen erop wijzen dat de binnenlucht die
door de dakopbouw naar buiten stroomt als
gevolg van drukverschillen (door de wind en
temperatuurverschillen) in contact kan komen
met elementen waarvan de temperatuur lager
is dan zijn dauwpunt (onderdak, dakbedek-
king, …). Dit kan leiden tot inwendige con-
densatie en eventuele vocht-, schimmel- en/of
corrosieproblemen. Condensatie tengevolge
van convectie (door luchtcirculatie) treedt
bijna ogenblikkelijk op in de dakopbouw en
kan aanleiding geven tot een veel grotere hoe-
veelheid condensaat dan wanneer het damp-
transport gebeurt door diffusie (doorheen
dampdoorlatende materialen).

Om schade als gevolg van inwendige conden-
satie door dampdiffusie te voorkomen, dient
men een dampscherm te voorzien aan de war-
me zijde van de isolatie (binnenkant). Als men
daarentegen het risico op condensatie door de
convectie van binnenlucht wil beperken, wordt
de luchtdichtheid van de dakopbouw doorslag-
gevend. Omwille van de praktische uitvoe-
ringsmoeilijkheden, voorziet men de lucht-
dichte barrière doorgaans aan de binnenkant
(vooral wanneer de isolatie zich tussen de ke-
pers bevindt), in het bijzonder omdat de lucht-
en dampdichtheid dikwijls door hetzelfde
scherm verzekerd worden. In het algemeen is
ook de aard van het onderdak een belangrijke
factor voor het risico op inwendige conden-
satie (zie Infofiche nr. 12).

Het goede ontwerp en de zorgvuldige
uitvoering van de luchtdichte barrière
zijn onontbeerlijk om het energiever-
bruik te beperken en om het gebruiks-
comfort te waarborgen. Afhankelijk van
de samenstelling van de dakopbouw,
kan de luchtdichtheid ook noodzakelijk
zijn om het risico op inwendige con-
densatie door convectie te vermijden.
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Afb. 3 Door het luchtdichte membraan en het dampscherm op een ononder-
broken ondergrond te plaatsen (sarkingdak) kan men makkelijker hoge
luchtdichtheidsprestaties bereiken.

1. keper
2. beplanking of

beschieting
3. luchtscherm en/of

dampscherm
4. isolatie
5. onderdak
6. tengellat
7. lat
8. dakpan

1

6

23
4

7

5

8

Afb. 2 Een groot aantal aansluitingsdetails bemoeilijkt het verkrijgen van een
ononderbroken en performante luchtdichtheid.

1. aansluiting van het lucht-
scherm met de dakvoet

2. aansluiting van het dak-
schild met de puntgevel

3. aansluiting van het lucht-
scherm met de gordingen

4. doorboring van het lucht-
scherm door het inwerken
van spots

5. aansluiting van het lucht-
scherm met de nokbalk

6. doorboring van het luchtscherm door leidin-
gen van zonnepanelen

7. doorboring van het luchtscherm door rook-
afvoer- of ventilatiekokers

8. doorboring van het luchtscherm door een
hanenbalk of andere houten elementen

9. aansluiting van het luchtscherm met de
omtrek van een dakvenster

10. aansluiting van het luchtscherm met de
omtrek van een vlieringluik

luchtscherm

1

2

3

4 10

5

6

7

8
9

2 MOGELIJKE ONTWERP- EN
UITVOERINGSPRINCIPES VOOR
HET LUCHTSCHERM

Het is niet eenvoudig om de perfecte lucht-
dichtheid van skeletconstructies (zoals de
meeste hellende daken) te waarborgen :
• de gebruikte materialen zijn vaak gekarak-

teriseerd door een zekere luchtdoorlatend-
heid. Bovendien kunnen de plaatsings-
techniek (bv. nieten, verlijmen van de dak-
banen) en de uitvoeringsmoeilijkheden (bv.
geen ononderbroken ondergrond) de kwa-
liteit van de luchtdichtheid na de plaatsing
erg in het gedrang brengen. Uit bepaalde na-
slagwerken en uit metingen, die uitgevoerd
werden op de bouwplaats, blijkt dat de
luchtdoorlatendheid in bepaalde gevallen tot
50.000 keer hoger is dan deze van het niet-
geplaatste materiaal

• in tegenstelling tot platte daken, waar de wa-
terdichte membranen eveneens dienst doen
als luchtscherm (bv. bitumen, PVC, EPDM),
vertoont de dakbedekking van hellende da-
ken doorgaans een redelijk grote luchtdoor-
latendheid. Dit geldt vooral voor daken met
pannen, omdat ze veel voegen bevatten. De
dakvoet en de dakranden blijken vaak ook
niet luchtdicht te zijn

• de bijdrage van de isolatielaag tot de alge-
mene luchtdichtheid is erg afhankelijk van
de aard van het isolatiemateriaal en zijn
positie in de dakopbouw. Wanneer de isola-
tie zich tussen de kepers bevindt, zal het
grote aantal aansluitingen (bv. isolatie/ke-
per) nadelig zijn, en dan vooral indien de
isolatie luchtdoorlatend en niet bekleed is
(bv. minerale wol zonder luchtdichte op-
pervlaktelaag). Bij gebrek aan een ononder-
broken ondergrond is de plaatsing van de
luchtdichte (en dampdichte) barrière vaak
erg moeilijk (bv. uitvoering van dichte aan-
sluitingen aan de gordingen, de gevel of de
puntgevel). De intrinsieke luchtdichtheid
van de isolatie zal beter zijn mits deze on-
onderbroken op de kepers of rechtstreeks
op de gordingen (sandwichplaten) geplaatst
wordt. Door de bijzondere behandeling van
de voegen (bv. injectie) kan de lucht-
dichtheid nog verbeteren, waardoor het
mogelijk wordt de vereiste prestaties te be-
reiken indien de isolatie zelf luchtdicht is
(bv. kunststofschuim, cellenglas, minerale
wol met oppervlaktelaag, …). Zoniet, en in
de wetenschap dat het afdichten van de voe-
gen in de praktijk erg delicaat kan zijn, is
het dikwijls makkelijker de luchtdichtheid
te waarborgen met behulp van bijkomende
middelen (bv. membraan op een ononder-
broken ondergrond, …)

• de doorboringen van de luchtdichte barrière
(bv. schoorstenen, kabels, leidingen, …) vor-
men zwakke plekken die doorgaans moeilijk
te behandelen zijn. Hoewel men ernaar moet
streven het aantal doorboringen tot een mi-
nimum te beperken (bv. door de kabels on-
der de luchtdichte barrière te laten lopen),

zijn ze in sommige gevallen onvermijdelijk
(schoorstenen of ventilatiekokers, ...).

In de praktijk zal het verkrijgen van een goede
luchtdichtheid bij een lichte constructie dus
steeds afhankelijk zijn van de kwaliteit van de
uitvoering van de voegen en de aansluitingen,
evenals van de afwezigheid van doorboringen
en beschadigingen van het scherm. Het ont-
werp van het gebouw is in dit kader doorslag-
gevend, aangezien het bij bepaalde construc-
ties haast onmogelijk is luchtlekken te vermij-
den. Door het hanteren van het algemene prin-
cipe, waarbij gesteld wordt dat de verminde-

ring van het aantal aansluitingen rechtstreeks
leidt tot een beperking van het risico op lucht-
lekken, kan men de keuze van het toe te pas-
sen constructiesysteem reeds in zekere mate
oriënteren. De plaatsing van een luchtdichte
barrière en een dampscherm op een ononder-
broken ondergrond biedt in deze context de
beste waarborg voor een bevredigend resul-
taat, en dan vooral wanneer het te behalen
prestatieniveau hoog is. In voorkomend geval
dient men voldoende aandacht te schenken aan
de zorgvuldige uitvoering van bepaalde on-
vermijdelijke details en aansluitingen, zoals
de voet van het dakschild. ■
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Onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten

De onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten van het WTCB zijn erg ge-
diversifieerd. Ze hebben niet enkel
betrekking op innovatieve technieken
en materialen, zoals gelaagd glas,
maar zijn ook toegespitst op de mo-
gelijkheden die vandaag de dag gebo-
den worden door de nieuwe informa-
tie- en communicatietechnologieën.

1 GEBRUIK VAN GELAAGD GLAS IN
STRUCTURELE TOEPASSINGEN

Gelaagd glas wordt steeds vaker gebruikt voor
zogenaamde structurele toepassingen (bv.
vloerplaten, balken, kolommen, …), evenals
in gevelsystemen. De benaming ‘gelaagd glas’
omvat echter verschillende producten die niet
noodzakelijk dezelfde prestaties vertonen.

Hoewel de veiligheidseisen voor dit materiaal
kunnen uitgedrukt worden in termen van
schokweerstand, neemt men de eigenschappen
van de tussenlagen meestal niet in beschou-
wing bij de dimensionering van de elementen
onder statische belasting (door berekening).

Dit onderzoek bestaat uit twee luiken. In het
eerste, eerder experimentele luik worden de
belangrijkste factoren voor de dimensionering

van structurele elementen uit gelaagd glas in
het licht gesteld. Het tweede luik is op zijn
beurt toegespitst op de modelvorming van dit
composietmateriaal.

De onderzoeksresultaten zullen enerzijds ver-
spreid worden naar de verschillende norma-
lisatiewerkgroepen die gelaagd glas behande-
len (CEN TC 129), en anderzijds naar de aan-
nemers, onder de vorm van nomogrammen of
tabellen. Deze laatste zouden eveneens opge-
nomen kunnen worden in een Technische
Voorlichting.

2 CONNIE : CONSTRUCTION NEWS
AND INFORMATION ELECTRONI-
CALLY

CONNIE is een tweejarig project dat in ja-
nuari 2005 van start ging in het kader van het
Europese programma ‘eContent’. Het hoofd-
doel van CONNIE is om gestructureerde en
georganiseerde bouwinformatie te leveren via
een portaalsite. Dit zal gebeuren door het extra-

heren van bestaande gegevens over normen en
reglementen uit de websites van de Europese
partners met behulp van een hele reeks geavan-
ceerde zoekmechanismen. Verder wordt prak-
tische knowhow en informatie met toege-
voegde waarde (gepersonaliseerde nieuwsbe-
richten, conferenties, e-learning, …) geleverd
rond actuele thema’s.

Men verwacht dat het systeem, dat aanvanke-
lijk toegespitst zal zijn op het thema energie
(o.a. de energieprestaties van gebouwen), te-
gen 2006 volledig operationeel zal zijn. ■

Normen-Antennes : news

NA EUROCODES

Er werden meerdere delen van
Eurocode 6 (metselwerk) en Eu-
rocode 3 (staal), evenals enkele

Het WTCB heeft een aantal Normen-
Antennes opgericht om de KMO voor
te bereiden op de overgang van de
nationale normen naar de Europese
product-, proef- en rekennormen.

delen, gewijd aan de bepaling van de belas-
tingen (buitengewone, van machines en rol-
bruggen), ter goedkeuring opgestuurd naar de
verschillende Lidstaten. Deze normen zullen
in de loop van de volgende maanden beschik-
baar zijn bij het BIN. Opdat men de Eurocodes
zou kunnen gebruiken in België, moeten eerst
Nationale Bijlagen (ANB) opgesteld worden.

Dankzij de nakende verschijning van deel 3
van Eurocode 2 ‘Betonconstructies. Construc-
ties voor keren en opslaan van stoffen’ (EN
1992-3), zal het voortaan mogelijk zijn vloei-
stofdichte betonconstructies te dimensioneren
volgens de filosofie van de Eurocodes. Tijdens
een themadag die onlangs georganiseerd werd

door het Technisch Comité Ruwbouw werd de
algemene problematiek grondig belicht. In
deze uitgave van WTCB-Contact vindt de
geïnteresseerde lezer trouwens een artikel hier-
omtrent.

We vermelden tevens dat de samenvattende
fiche met betrekking tot deel 1-1 (opgelegde
belastingen) van Eurocode 1 gratis consulteer-
baar is op de site www.normen.be/eurocodes
(rubriek Normen, Eurocodes, detailfiches).
Deze fiche bevat gedetailleerde informatie
hieromtrent, en dan vooral over de integratie
van de nationaal bepaalde parameters (NDP).

NA BRANDPREVENTIE

Meer dan een jaar na de vernie-
tiging van de erkenning van de
plaatsers van brandwerende deu-
ren (maart 2004), werd een nieuw ontwerp van
reglementering voor de eigenschappen van dit
type deuren en de controle van hun plaatsing
uitgewerkt. Dit reglement zou weldra gepu-
bliceerd moeten worden, zodat het opnieuw
mogelijk zal zijn hetzelfde veiligheidsniveau
als vroeger te waarborgen. ■

i NUTTIGE INFORMATIE

Contact (info@bbri.be)
• NA Eurocodes : B. Parmentier
• NA Brandpreventie : Y. Martin

Nuttige links
• Website van de Normen-Antennes :

www.normen.be
• Website van het BIN : www.bin.be

i NUTTIGE INFORMATIE

Contact (info@bbri.be)
• Gelaagd glas : D. Delincé
• CONNIE-project : M. Blasco

Nuttige link
e-workspace voor CONNIE :
http://cig.bre.co.uk/connie/
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HET TC ‘GLASWERKEN’
Voorzitter : D. Adams
Ingenieur-animator : V. Detremmerie

Het TC ‘Glaswerken’ verenigt verschillende actoren uit de glas-
sector : aannemers van glaswerken, fabrikanten, glasbewerkers,
vertegenwoordigers van de federaties, … Zijn voornaamste doel-
stellingen zijn :
• verspreiden van informatie naar zijn leden toe (publicaties, …)
• betere afstemming van het collectieve onderzoek op de behoef-

ten van de sector.

1 Informatieverspreiding

Het informeren van de sector gebeurt onder meer door publicaties
en in het bijzonder door Technische Voorlichtingen. Zo verleende
het TC de jongste jaren zijn medewerking aan de opstelling van :
• TV 221 ‘Plaatsing van glas in sponningen’ (2001), die eveneens

het voorwerp uitmaakt van een video en een e-learningmodule
die weldra beschikbaar zullen zijn via de website van het WTCB
(www.wtcb.be)

• TV 214 ‘Glas en glasproducten. Functies van beglazing’ (1999).

Bovendien zal er binnenkort een nieuwe TV met betrekking tot
bijzondere bouwwerken in glas (die voorgelegd is aan en inhoude-
lijk besproken wordt binnen het TC) verschijnen.

Deze heeft als voornaamste doel duidelijke aanbevelingen te
formuleren voor de berekening en de uitvoering van bijzondere
bouwwerken in glas, zoals uitstalramen, gebogen glas, wanden uit
geprofileerd glas, glazen deuren, elementen uit gehard glas, glazen
vloertegels en traptreden, borstweringen en scheidingswanden,
aquariums en patrijspoorten, wanden bestaande uit glastegels, …

Het TC ‘Glaswerken’ heeft eveneens zijn steentje bijgedragen tot
de herziening van de STS 38, gewijd aan glaswerken. Deze
nieuwe STS, die binnenkort de status van een norm zullen krij-
gen, kwamen reeds uitgebreid aan bod in een vorig artikel dat
verscheen in de WTCB-Dossiers nr. 4/2004 (Katern nr. 8).

Het TC neemt bovendien de opvolging van de werkgroep ‘Grens-
toestanden voor buitenschrijnwerk’ voor zijn rekening. Deze acti-
viteiten zullen uitmonden in de publicatie van een WTCB-Rap-
port.

2 Onderzoek en studies

Op initiatief van het TC werden recentelijk de volgende onder-
zoeken en studies opgestart :
• het prenormatieve onderzoek ‘Gebruik van gelaagd glas in

structurele toepassingen’, dat voornamelijk gelanceerd werd
om een antwoord te kunnen bieden op het toenemende ge-
bruik van glas in structurele toepassingen, waarvoor doorgaans
gelaagd glas vereist is. Het was dus noodzakelijk een beter
beeld te krijgen van het gedrag en de mechanische prestaties
van dit materiaal

• met het oog op de uitbreiding van de ‘Glass in building’-metho-
de (die het risico op breuk als gevolg van thermische schokken
beoordeelt) bij geventileerde dubbele gevels (GDG), werd een
studie uitgevoerd in samenwerking met de ingenieurs, verant-
woordelijk voor het onderzoeksproject ‘Actieve gevels’. Deze
studie bestond in een literatuuronderzoek, een analyse van de
beoordelingsmethoden die gebruikt worden in verschillende
landen, van de mogelijke toepassing ervan op GDG, evenals in
de opstelling van een samenvattend artikel (beschikbaar op de
volgende website : http://www.bbri.be/activefacades/). ■

Interactief en evolutief :
de nieuwe TV is klaar !

Achter de schermen, vooral in het
Technisch Comité Steen en Marmer,
deed dit gerucht reeds lang de ronde.
De natuursteensector is immers in
volle ontwikkeling, zowel op het vlak
van de normalisatie, als wat het aan-
bod aan materialen betreft. Zo ver-
schijnen er dagelijks nieuwe ‘exoti-
sche’ steensoorten op de markt.

Voorbeeld van een technische fiche.

Om de sector te helpen, zal het WTCB via zijn
website (www.wtcb.be) weldra een interactie-
ve en evolutieve TV over natuursteen publice-
ren, ter vervanging van TV 205. Het TC Steen
en Marmer wou deze laatste immers herzien,

rekening houdend met de technische karakte-
ristieken van de steensoorten die representa-
tief zijn voor de huidige markt en beproefd
worden volgens de nieuwe Europese normen,
maar ook door het voorstellen van nieuwe ru-
brieken (gedetailleerde microscopische be-
schrijving, aandachtspunten afhankelijk van de
aard en de toepassing van de steen, ...). Door
één klik op een technische karakteristiek komt
men terecht in het hoofdstuk dat de proef en
de ermee verbonden specificaties beschrijft.

PRINCIPE

Er werd getracht een verband te leggen tussen
drie aspecten van natuursteen : het macrosco-
pische aspect, de petrografische beschrijving
en de technische kwaliteiten. Daar deze kun-
nen verschillen binnen eenzelfde steengroeve,
werd aan de producenten gevraagd referen-
tiestalen ter beschikking te stellen, ontnomen
uit een homogene en duidelijk afgebakende
zone. Na hun beproeving worden deze aspec-

ten als representatief voor de betreffende zone
beschouwd. De fiches zijn opgebouwd als
volgt : referentie- en commerciële benaming,
type natuursteen, vindplaats en variëteiten,
macro- en microscopische beschrijving, tech-
nische karakteristieken, aandachtspunten, link
naar de TECHCOM-databank (leveranciers).

VERSPREIDING

De TV zal in eerste instantie verspreid worden
via de WTCB-website. Een eerste reeks met
een vijftigtal fiches zal weldra beschikbaar zijn
on line. Deze zullen alle Belgische evenals een
aantal ingevoerde steensoorten behandelen. Er
zullen ook regelmatig nieuwe fiches toege-
voegd worden. Om de consultatie te vergemak-
kelijken, kan men een zoekmotor gebruiken die
een selectie aan de hand van één van de bena-
mingen van de steensoort, de geologische aard
of de technische karakteristieken toelaat. Het
WTCB stelt aldus een schat aan informatie ter
beschikking van de bouwsector ! ■
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Varia

Herdenkingsmonument voor Yitzak
Rabin, met een dakconstructie uit
glasvezelversterkt polyester en EPS.

MINISTERIEEL BEZOEK TE LIME-
LETTE

Op 14 september jongstleden kreeg het
WTCB-proefstation te Limelette, in aanwezig-
heid van CCW-voorzitter Gérard Apruzzese en
directeur-generaal Carlo De Pauw, het bezoek
van Marie-Dominique Simonet, minister van
Onderzoek, Nieuwe technologieën en Externe
betrekkingen.

Hoewel de bouwsector het in vergelijking met
reuzen zoals de luchtvaart moeilijker heeft om
zijn innovatieve karakter te bewijzen, kan men
niet ontkennen dat deze van strategisch belang
is voor de regionale economie. Hij omvat im-
mers tal van bouwvakken en disciplines die zo-
wel gebruik maken van traditionele (hout, be-
ton, …) als nieuwe (geperfectioneerde begla-
zingen, lijmen, …) technieken en producten.

De bouwsector biedt in België meer dan
230.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen en
speelt aldus een niet te onderschatten sociale
en economische rol :
• hij beantwoordt aan een elementaire be-

hoefte : het beschermen van de mens tegen
de buitenomgeving

• hij zorgt voor een betere mobiliteit  (wegen-
net, spoorwegen, waterwegen, luchthavens)

• hij draagt bij tot de rendabiliteitsstijging van
ateliers, industrieën, kantoren en diensten
(ziekenhuizen, scholen, …).

Tijdens dit bezoek wou het WTCB de ontwik-
kelingen van onze sector op Europees vlak be-
nadrukken, voornamelijk door de lancering van
het ECTP-platform (European Construction
Technology Platform) dat streeft naar een gro-
tere innovatie via een hergroepering en meer
dynamische uitwisselingen van het onder-
zoekspotentieel (onderzoekers, experts, indus-
triëlen, …). Daar men ook op federaal niveau
gebaat zou zijn met een dergelijk platform, stel-
de men de Minister voor om in het Waalse Ge-
west de competitiviteitenpool Construction du-

rable op te richten om de Waalse economie aan
te zwengelen. Deze zou het mogelijk moeten
maken nieuwe ideeën uit te wisselen en in plan-
nen op middellange termijn (10 tot 15 jaar) in-
noverende doelen vast te leggen, zoals :
• de industrialisatie van bouwprocessen ter

vermindering van de kosten en ter verbete-
ring van de kwaliteit

• acties ter bevordering van de duurzame ont-
wikkeling (beperking van het energiever-
bruik van gebouwen, recyclage)

• rekening houden met de beperkte mobiliteit
van een steeds groter deel van de bevolking
en de aanpassing van de bebouwde omgeving

• de integratie van de informatie- en commu-
nicatietechnologieën (ICT) in het dagelijkse
beheer van bouwprojecten

• de gezondheid in de woning (ventilatie van
de ruimten, …).

Deze doelstellingen zullen voorgesteld worden
aan industriëlen om onderzoeksmogelijkheden
te creëren voor innovatieve producten, maar
ook aan de volledige sector ter ontwikkeling
van gezamenlijke onderzoeksthema’s.

INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN OP
HET VLAK VAN DAKCONSTRUCTIES

Op 9 juni 2005 vond in het Nederlandse Baarn
een studienamiddag over innovatieve dak-
concepten plaats. Tijdens dit evenement, dat
georganiseerd werd door de Stichting Bouw-
research (SBR), kregen de aanwezigen een
overzicht van enkele opvallende actuele dak-
experimenten. De nadruk werd hierbij gelegd
op de uitvoering van gebogen dakvlakken, ook
wel aangeduid als ‘blobarchitectuur’.

Een van de gebouwen die in dit kader behan-
deld werden, was het herdenkingsmonument
voor Yitzak Rabin dat weldra zal ingehuldigd
worden te Tel Aviv en dat uitgerust is met een
dakconstructie uit glasvezelversterkt polyes-
ter en EPS.

Een tweede constructie die in de schijnwer-
pers gesteld werd, was het Bomencentrum te
Baarn, waarbij het comfort in de zomer verze-
kerd wordt door een glazen dak en een vaste
houten zonnewering op de gevel.

Op de campus van de Technische Universiteit
Eindhoven vindt men dan weer een mobiel
expositiepaviljoen waarvan de complexe ruim-
telijke vormen opgebouwd zijn uit textiel-
membranen.

Ook metalen zoals aluminium kunnen aange-
wend worden voor het optrekken van derge-

lijke futuristische constructies. Een pracht-
voorbeeld hiervan is het Haarlemmermeer-
paviljoen te Hoofddorp.

Hoewel deze experimenten niet altijd leiden tot
algemeen bruikbare resultaten, kunnen ze in-
spirerend werken voor de bouwsector. Via haar
‘Technology watch’ stelt de Technologische
Dienstverlening ‘Duurzame uitvoeringstech-
nieken voor daken en lichte buitenwanden’
daarom alles in het werk om deze nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen op de voet op te
volgen en de aldus verzamelde informatie te
verspreiden naar de geïnteresseerde aannemers,
ontwerpers en fabrikanten. Meer informatie
over dit onderwerp zal weldra beschikbaar
worden op www.wtcb.be/go/td-daken/.

SAMENWERKINGSAKKOORD TUS-
SEN HET WTCB EN DE NAV

Op 22 september jongstleden sloten het WTCB
en de NAV, in aanwezigheid van hun beider
voorzitter en directeur-generaal, een samen-
werkingsakkoord, waardoor de NAV-leden
vanaf 2006 voordelig kunnen intekenen op het
abonnement op de WTCB-publicaties on line.

De vernieuwde WTCB-website vormt immers
één van de steunpilaren van de nieuwe strate-
gie voor de informatieverspreiding die de laat-
ste jaren uitgewerkt werd door het Centrum.

De Vlaamse Architectenorganisatie NAV, die
met meer dan 1500 leden de meest represen-
tatieve architectenfederatie in Vlaanderen is,
bevestigde op deze manier haar vertrouwen in
de deskundigheid van het Centrum. ■

In deze rubriek zetten we een aantal
evenementen in de schijnwerpers
waarbij het WTCB de laatste maan-
den betrokken was.

Ontvangst van de Minister te Limelette.
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BRUSSEL

Maatschappelijke zetel
Poincarélaan 79
B-1060 Brussel

e-mail : info@bbri.be

algemene directie
02/502 66 90
02/502 81 80

publicaties
02/529 81 00
02/529 81 10

ZAVENTEM

Kantoren
Lozenberg 7
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
(Zaventem)

02/716 42 11
02/725 32 12

technisch advies
communicatie - kwaliteit
toegepaste informatica bouw
planningtechnieken
ontwikkeling & innovatie

LIMELETTE

Proefstation
Avenue Pierre Holoffe 21
B-1342 Limelette

02/655 77 11
02/653 07 29

onderzoek
laboratoria
vorming
documentatie
bibliotheek

Bouwagenda
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2006

Zoals duidelijk mag blijken uit het
overzicht van de opleidingen, ge-
pland voor de komende maanden,
ligt de verspreiding van informatie
naar de bouwsector toe het WTCB
zeer nauw aan het hart : planning-
technieken, MS Project, renovatie,
nieuwe betonnormen, … Geen enkel
onderwerp wordt hierbij over het
hoofd gezien !

Inleiding tot planning en planning-
technieken
• Korte beschrijving :

- doel van het opstellen van een planning,
planningfasen, opsplitsen van een project
in bewerkingen (theorie/toepassingen),
bepalen van codes en hulpmiddelen

- Precedence Diagramming Planning Me-
thod (PDM) : terminologie, te gebruiken
relaties, vastleggen van de volgorde van
de bewerkingen (theorie/toepassingen),
berekenen van de duur van een project
(theorie/toepassingen), bepalen van het
kritieke pad, de totale en de vrije speling

- Spoorplanningtechniek : principes voor
het opstellen van een ‘spoorplanning’,
voorbeelden en oefeningen

• Doelgroep : aannemers en KMO
• Waar en wanneer ?

WTCB, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, 1 en 8 februari 2006, van 9u00
tot 16u00.

Het planningprogramma MS Project,
Windows module basiscursus
• Korte beschrijving : werking van MS Pro-

ject (2000, 2002 en 2003) en praktische
handleiding voor het plannen van projec-
ten met behulp ervan

• Doelgroep : werfleiders, projectleiders en
bedrijfsleiders die wensen te starten met
de planning van hun project(en) op PC met
behulp van MS Project

• Waar en wanneer ?
WTCB, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-

vember 2005, van 19u00 tot 22u00
- Syntra Limburg Genk, Kerkstraat 1,

3600 Genk, 16 en 23 februari 2006, van
19u00 tot 22u00.

De cursus zal in het voorjaar 2006 (maart)
eveneens georganiseerd worden in Kortrijk.

Nieuwe betonnormen
• Korte beschrijving :

- Voorschrijven en productie van beton
volgens NBN EN 206-1:2001 en NBN
B 15-011:2004 : specificatie van beton,
sterkteklassen, toepassingsdomeinen,
milieu- en omgevingsklassen, duurzaam-
heidseisen, betontypes, consistentie-
klassen, korrelgrootte, aanvullende ei-
sen, kwaliteitsborging bij de centrale

- Plaatsing en nabehandeling van beton :
bekisting, wapening en voorspanning,
oplevering en werftransport, voorberei-
dende werken, plaatsing en verdichting,
nabehandeling en bescherming, toleran-
ties, inspectie van betonwerken

• Doelgroep : aannemers en ontwerpers
• Waar en wanneer ?

- Syntra Midden-Vlaanderen Asse, As-
sesteenweg 41, 1730 Asse, 16 en 23 ja-
nuari 2006, van 19u00 tot 22u00

- Syntra West-Kortrijk, Kasteel ’t Hooge,
Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk,
8 en 15 februari 2006, van 19u00 tot
22u00.

De cursus zal in het voorjaar 2006 (maart)
eveneens georganiseerd worden in Sint-
Niklaas en Genk.

Woluwe, 2, 9, 16 en 23 maart 2006, van
9u00 tot 16u00.

Renovatie
• Korte beschrijving :

- Gevelrenovatietechnieken : interventie-
technieken (gevelreiniging, waterweren-
de oppervlaktebehandeling, restauratie
en versteviging van verweerd materiaal,
preventieve bescherming tegen graffiti),
bespreking van bestaande methoden, ge-
bruikte producten, toelichting van de
technieken, keuze

- Vocht in oude gebouwen : vochtoorza-
ken (slagregen, condensatie, hygrosco-
piciteit van materialen en zouten, opstij-
gend vocht) en hun diagnose, aangepaste
interventietechniek(en)

• Doelgroep : aannemers en ontwerpers
• Waar en wanneer ?

- Syntra Midden-Vlaanderen Asse, As-
sesteenweg 41, 1730 Asse, 21 en 28 no-

i NUTTIGE INFORMATIE

Contact (info@bbri.be)
• Planningtechnieken :

Tel. : 02/716.42.11- Fax : 02/725.32.12
• Andere opleidingen : J.-P. Ginsberg

Tel. : 02/655.77.11 - Fax : 02/653.07.29

Nuttige link
www.wtcb.be (rubrieken ‘Planning-
technieken’ en ‘Agenda’)
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