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2.

WAT VOOR HOUTAFVAL HEB IK VAN EEN BOOM
1.

Takken.

2.

Wortels.

3.

Schors.

4.

Zaagsels.

5.

Slecht, niet te gebruiken hout, in ronde zowel als gezaagde vorm.

6.

Schaafsels ontstaan bij bewerking van balk of plankhout.

7.

Oud gebruikt hout, zoals sloophout van de bouw etc.

No

bij punt 7 zult U waarschijnlijk met Uw wenkbrauwen fronsen.

of misschien wel in de lach schieten, maar vraagt U af waarom.
Waarom zou sloophout niet weer opnieuw verwerkt kunnen worden tot
een degelijk bruikbaar produkt. Bij glas en papier bijv. is dit
wel het geval. Deze stoffen worden bewerkt en weer her-gebruikt.
Het sloophout, wat ook een natuurprodukt is, wordt dit niet gedaan,
maar na een bewerking zou men er bijv. meststoffen of cellulose van
kunnen maken.
Punt 4 willen wij belichten. Wat kan er van zaagsels gemaakt worden.
1.

Cellulose voor de papier- en kartonindustrie.

2.

Spaanp laa t .

3.

Hard- en zachtboard.

4.

Akoestische matten.

5.

Houtwol.

6a. Houtcement platen.
6b. Houtwolcement platen.
7.

Houtbeton.

8.

Schaafselbalen voor de wegenbouw.

9.

Gebruik in de agrarische sector.

Ver voor de tweede

~..rereldoorlog

was de fabricage van papier ult hout-

afval bekend. Daarvoor verkreeg men cellulose uit goede stammen hout.
Om oak afval van zagerijen te kunnen venrerken
cipe spaanplaat ga,an fabriceren. Eerst

men vanuit dit prinmen door hetzelfde
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procede te voeren hardboard en 1n gebleekte toestand zachtboard.
De meubelindustrie met zijn vele afval is weI de voorloper van de
spaanplaat en nu nog steeds de grote gebruiker er van.
Het gevolg 1n de bossen en op de zagerijen, sinds de spaanplaat
zijn intrede deed, was een strengere sortering van rond en gezaagd
hout, snellere kap van de bossen, mindere verwerking van massief
hout, daardoor snellere produktie van meubels.
Om een ander facet te belichten n.l. houtbeton (7) hehben wij besloten dit aan een nader onderzoek te onderwerpen. Want van houtafval kan meer gemaakt worden dan aIleen spaanplaat of hard- en zachtboard.
Om houtbeton te fabriceren is in principe elke houtsoort toepasbaar.
Maar 90% van de loofhoutsoorten zijn niet direct te gebruiken; Om
na te gaan welke loofhoutsoorten weI toepasbaar zijn moet men de
Fehlingsreactie-proef nemen. Wil het hout geschikt zijn om gebruikt
te worden voor houtbeton, dan moe ten de suikers welke in het hout
voorkomen worden verwijderd. Dit is controleerbaar met de boven aangehaalde proef (HB-reactie), dit houdt in dat, indien de uitslag
een negatief karakter heeft. het hout per definitie geschikt is.

FEHLINGSOPLOSSING

(substantie gebruikt voor het opsporen of
het aantonen van de aanwezigheid van suiker,
tevens gebruikt voor het reduceren van suikers).

SAMENSTELLING

a. Kopersulfaat oplossing (35 g CuS04.5HzO
oplossen in 500 ml gedestilleerd water).
•

•

b. Alka11sche organ1sche
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1.70 g Ka. iU.mratrium
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oploss1ng
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KNaC4H406.4HzO) en 50 g

NaOH oplossen in eveneens 500 ml gedeslleerd wa ter .
Voor gebruik evenveel volume-eenheden van beide oplossingen samenvoegen.
Bij het samenvoegen van de twee oplossingen vormt het zout in de alkalische opioss

met het koper een diepblauw tartrate kopercompiex

en dit verhindert de vorming van CuD.
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Dit complex is niet bestendig en daarom moet men van beide oplossingen zoveel als nodig is, pas voor het gebruik in gelijke hoeveelheden sa.menvoegen.
Bij aanwezigheid van reducerende suikers volgt na verwarming reducering tot koperoxide (CU20), dat zichtbaar wordt als een koperrode of
roodbruine neerslag.
Wanneer men deze proef neemt moet de houtsoort de oorspronkelijke
kleur behouden (groen tot lichtgeel) maar komt er een bruinachtige
kleur vanaf, dan is de soort positief. Om een positief reagerende
houtsoort negatief te maken dient men het stukje hout in stromend
water met een zoutoplossing te leggen (mineraliseren).
Men kan ook het positieve hout mineraliseren door geen zout aan het
stromend water toe te voegen maar het een lagere tijd eraan bloot te
stellen, maar dit houdt in dat het langer duurt. Wil men een snellere
methode foepassen dan kan men Ca-chloride met het water vermengen.
Een speciale opmerking omtrent bamboe; bamboe

1S

in principe wel te

gebruiken als grondstof voor houtbeton, mits het heel lang in het
water zonder toevoegingen ligt en daardoor zacht wordt.
In het fabricage-proces, waar vanuit gegaan is, wordt steeds gesproken van houtmot, d.w.z. schaafsels, in dit geval van zuiver vurenhout, welke een afmeting hebben niet Kleiner dan in doorsnee 2 vierkante mm. Het bezochte bedrijf gebruikte althans deze laagst doorlaatbare grootte wat door een zeef geschiedde; het afval Kleiner dan
2 mm 2 heet houtstof, wat weer te gebruiken is voor bijv. vogelkastenfabricage. (Zie verslag

van de heer J.G.A. v.d. Laarschot). Voor-

noemd bedrijf kreeg deze uitgezeefde houtmot contractueel toegeleverd.
Verwerking: zie bijlage 1, No. 70.663 (het vervaardigen van houtmot
voor Durisolspecie).

BINDMIDDELEN
Inprincipe kan men elk bindmiddel gebruiken dat onder invloed van
water verhard. Ret beste bindmiddel voor houtmot is hydraulische

5.

kalk

= schelp kalk met toevoeging van cement. Dit geeft een zeer

harde en stevige binding. Gebruik aIleen Portland cement! (natuurlijke) beslist geen Hoogovencement, daar deze teveel ijzer bevat.
Men moet door de te dure hydraulische kalk weg te laten echter meer
Portland cement gebruiken om dezelfde hechting te verkrijgen, daar
dit Portland cement ontwikkeld is uit de produktie van kalk. Men
constateerde echter dat kalkdeeltjes tijdens de fabricage van kalk
met kleideeltjes reageerden, zodat een sterker bindmiddel werd verkregen. Ook kan inplaats van met cement houtmot gebonden worden met
zgn. chines.e klei, ook weI porseleinaarde of kaoline genoemd. De
zuiverste soort heeft ongeveer de volgende formule (A1203.2Si02.2H20).
Om bouwstenen en eventuele stoeptegels te fabriceren van houtmot
geldt hetzelfde recept. Echter minder (ca. 15%) houtmot, welk aandeel dan vervangen dient te worden door scherp zand.
Het algemene principe bestaat echter hieruit dat men hout moet omhullen met cement. Het geheel gaat na verloop van tijd verstenen.
Dit houdt in dat het bestand is tegen a1gen, schimmels en paddestoelen etc. Men zou ook holle bouwstenen kunnen maken en deze met
houtzaagsel en 1eem (klei) kunnen opvullen, zgn. Duits bouwprincipe,
dan gaat het geheel weer verstenen en geeft tevens een goede isolatie
vanwege het grote luchtvolume.

MENGPROCES
De I m3 houtmot komt met een vochtigheidsgraad van 35% in de ronde bak
met een doorsnee van drie meter, waarin drie bovenliggende schoepen
draaien. Gedurende een minuut wordt het met

vermengd, daar-

na wordt uit een ringleiding gedurende ca. twee minuten water en
2% zout (CaC1 2 ) toegevoegd. Dit CaC12

om het verhardingsproces

te versne11en.
Daarna wordt de Portland cement toegevoegd, verhouding 200 kg cement
op 1 m3 houtmot (I : 5), waarna nogmaals drie minuten wordt gemengd.
De aanwezige persoon bepaald (proefondervindelijk) wanneer de houtbeton de juiste vochtigheidsgraad b

t door een hoeveelheid in zijn

6.

hand te nemen en hierdoor moeten er ca. vier druppeis water uitgeknepen kunnen worden en de specie aan zijn hand bIijven plakken; dan
is alies geschikt voor het vervaardigen van het gewenste eindprodukt.

FABRICAGEPROCES
Zie schematische volgorde (bIz. 7 en 8).
Note: het betreft hier een reeks koppelingen van deelprocessen, die
exact op elkaar afgestemd zijn. Het resuitaat hiervan is, dat eike
drie seconden een produkt geleverd wordt.
Het machine arsenaal is voortgekomen naar eigen ontwerp, aangepast
aan het produkt.
Een korte beschrijving van het bedoeide fabricageproces staat in
bijlage 3: Kenmerkblad dakisolaties, handelend over de Durisol
ribbenplaat.

aanvoer vers houtbeton
Produktiesnelheid

j

3 sec. per plaat.

10. Transport
9. Stape 11 aar
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.....
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11. Scheiden van grondplaten
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droogkamer
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naar droogkamer
MV' --.
II

Gedurende 14 uur verblijven deze platen 1n de droogkamer
temperatuur ca. 40

a 50°,

Waarna ze weer op de stapellift geplaatst worden om gefreesd
te worden, vervolgens gedurende 3 dagen in overdekte opslag
geplaatst worden en tevens afgedekt met plastic.

Met dank aan de firma Durisol-Mevriet. Achthovenerweg 19,
Leiderdorp, voor de gegeven medewerking. De bijlagen bij dit
verslag zijn oak van deze firma overgenomen.
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Bijlage 1.

no. 70.663

Ret vervaardi&en van houtmot voor Durisolspecie
INLEIDING
Sehaarste aan houtafval, afkomstig van de verspaningsmaehines van
timmerfabrieken, voor de vervaardiging van houtmot, was de aanleiding
om te onderzoeken of de grondstof voor Durisolspeeie te verkrijgen is
uit stukken (afval)hout, door deze op daarvoor geschikte machines te
verspanen.
Een proef werd genomen met machines van de firma Pallmann(Zweibrucken),
die o.a. verspaningsmachines levert aan de spaanplaatindustrie.
De verkleining van de stukken hout vindt plaats in twee stappen, t.W.:
a). het hakken van de stukken hout in ongeveer vingerdikke, maximaal
8 em lange, spanen.
De lengte van de spanen kan veranderd worden door het inbouwen van
zeven met versehillende maaswijdte; v~~r de proef werd gebruik gemaakt van de zeven 80 x 80 mm en 60 x 60 mm. Dit type machine kan
stukken hout ter grootte van een kubus met een ribbe van 25 cm nog
juist verwerken.
b). het snijden van de vingerdikke spanen tot houtmot.
De dikte en lengte van de houtmot is te varieren door de snijsnelheid en de stand van de messen te veranderen. Bovendien worden de
grootte en het uiterl
van de mot bepaald door de lengte van de
spanen, het soort hout dat gebruikt wordt en de vochtigheid hiervan (de vochtigheid van het hout moet hoog zijn, bij voorkeur tussen 40 en 60%).

WERKWIJZE
Het vervaardigen van houtmot
Stukken sparrehout met een vochtgehalte van ca. 50% werden 1n de proeffabriek van de firma Pallmann verkleind:
a.

tot vingerdikke spanen op een machine met het typenuromer PS4SF3;
voor een gedeelte van het hout met de zeef 60 x 60 rom, voor de
rest van de proefhoeveelheid met de zeef 80 x 80 rom.

b.

tot houtmot door de spanen te versnijden op een machine met het
typenuromer PZ8.
Bij deze proef werden de navolgende machine-instellingen gebruikt:
- rotor:

2000 toeren per minuut (dient voor het aan de messen
toevoeren van de spanen);
- messen: (tegengesteld aan de rotor draaiend) - 1800 toeren per
minuut en 25 toeren per minuut;
snijdikte van de messen: 1 rom en 0,6 mm.
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no. 70.663
Op deze wijze worden zes verschillende houtmotsoorten vervaardigd
t.w. :
1.

PS4SF3 80 x 80 nun
PZ8
(1800 toeren per minuut) I ,0 nun

2.

PS4SF3 60 x 60 nun
PZ8
(1800 toeren per minuut) 1 , a nun

3.

PS4SF3 80 x 80 nun
PZ8
(1800 toeren per minuut) 0,6 nun

4.

PS4SF3 80 x 80 nun
PZ8
(25 toeren per minuut)

0,6 nun

5.

PS4SF3 60 x 60 nun
PZ8
(1800 toeren per minuut) 0,6 nun

6.

PS4SF3 60 x 60 nun
PZ8
(25 toeren per minuut)

0,6 nun

Het vervaardigen van de Durisolspecie
De in het vorige punt genoemde houtmot en een willekeurige Durisolhoutmot werden bij 70 0 e tot constant gewicht gedroogd.
Van iedere houtmot werden daarna twee soorten specie vervaardigd, die
uitsluitend verschilden in het cementgehalte, t.w.:
houtmot
houtmot

cement =
cement =

2,2 (gewichtsverhouding)
1,48
idem

De hoeveelheid water was niet voor aIle species dezelfde; er werd
steeds zoveel water toegevoegd, dat bij het hard samenknijpen van
een hand specie enige druppels water tussen de vingers wegvloeiden.
Het mengen geschiedde in een Eirichmolen, waarbij steeds de volgende
mengvolgorde en mengtijden werden aangehouden:
houtmot + een deel van het water
3 minuten
cement + de rest van het water : 2 minuten
Het vervaardigen van de proefstukken
Van iedere specie werden voor het sterkte-onderzoek ten minste vier
proefstukken vervaardigd. V~~r iedere soort specie werd daartoe in
een mal van 10 x 10 x 30 cm een afgewogen hoeveelheid gebracht (deze
hoeveelheid was vrijwel voor iedere soort specieverschillend), waarna de specie verdicht werd door de massa over het gehele oppervlak
1,8 cm in te drukken. Dit werd bereikt, door een precies in de mal
passend deksel met een houten hamer door middel van tien siagen in
de mal te slaan.
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no. 70.663
Onmiddellijk na het vervaardigen werden de proefstukken ontkist, ge0
durende 48 uur opgeslagen bij een temperatuur van 21 e en een relatieve luehtvochtigheid van 95%, vervolgens 12 etmalen aan de lueht
(dus niet geconditioneerd) gedroogd en ten slotta tot een ouderdom
van 28 dagen bereikt was bij een temperatuur van 20 0 e en een relatieve vochtigheid van 50% (geconditioneerde ruimte) opgeslagen.
Voor de beoordeling van het uiterlijk van de mevriet werden proefstukken vervaardigd van 20 x 20 x ca. 3 em, die dezelfde verhardingscondities hebben ondergaan als de hiervoor genoemde proefstukken.
Beproavingen:
Van de proefstukken voor de sterkte bepaling ward de buigtreksterkte
bepaald door een driepuntsbelasting Copleg afstand 20 em). Veer deze
bepaling werden de proefstukken opgemeten en gewogen. Na de beproeving werden de proefstukken gedroogd bij 70 0 e tot constant gewicht.
De proefstukken voor het beoordelen van het uiterlijk werden gedroogd
bij 70 0 e en gefotografeerd.
Van de houtmot werden door machinaal zeven gedurende een half uur over
normaal zeven de fracties groter dan 8, van 4 tot 8, van 2 tot 4 en
kleiner dan 2 mm bepaald.
Eveneens werd het gewieht van tien liter losgestorte houtmot bepaald.
Van de Durisolspecie werd het volume van 1 kg losgestort materiaal
bepaald.

RESULTATEN
Zie tabel

BESPREKING VAN DE RESULTATEN
De vorming van klonten die ontstaan doordat tijdens het mengen de langere vezels in elkaar grijpen, zoals dit gebeurt bij het op 1 mm dikte gesneden houtmot, sluiten het toepassen van deze houtmqt uit.
De op 0,6 mm dikte gesneden houtmot geeft een, op laboratoriumschaal,
goed verwerkbare specie. Een fabrieksproef zal moeten uitwijzen of de
verwerkbaarheid onder bedrijfsomstandigheden eveneens bevredigend is.
De buigsterkte van de mevriet van de machinaal vervaardigde houtmot is,
rekening houdend met de verschillen in de volumegewichten, in aIle gevallen beter dan van de Durisol mevriet. De verschillen bij de houtmotcement verhouding 1 : 2,2 zijn geringer dan bij de houtmot-cement verhouding van I : 1,48. Dit alies ondanks het feit, dat het percentage
kleiner dan 2 mm van de machinaal vervaardigde houtmot gelijk of zelfs
iets groter is dan van de Durisol houtmot. Uit een eerder onderzoek (zie
rapport 67.232) was gebleken, dat een hoog percentage houtmot kleiner
dan 2 mm een beduidende vermindering van de buigtreksterkte geeft.
Visuele beoordeling van de fractie kleiner dan 2 mm geeft echter als
verschil tussen de Durisol houtmot en de machinaal vervaardigde. dat van
de eerstgenoemde deze fractie bestaat
t zaagsel en houtmeel, terwijl
van de laatstgenoemde deze fractie bestaat uit houtvezels, dat wil zeggen deeltjes met een grotere lengte dan breedte.
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Bij de beoordeling van het uiterlijk lijkt de houtmot, vervaardigd
met de volgende maehine-instelling: PS4SF3 60 x 60 em PZ8 0,6 rom
(langzaam) het meest op Durisol houtmot te lijken, terwijl ook de
fraetieverdeling een vrij grote mate van overeenstemming vertoont.
Oak de hiervan vervaardigde mevriet komt vrijwel OVereen met de
mevriet vervaardigd van Durisol houtmot. Het uiterlijk van de mevriet,
vervaardigd uit houtmat met de maehine-instelling PS4SF3 60 x 60 em
PZ8 0,6 rom komt eveneens vrij goed overeen met Durisol mevriet, de
overige gemeten eigensehappen, een laag volumegewieht gepaard aan een
voor dit volumegewieht, hoge buigtreksterkte, zijn eehter veel gunstiger.
CONCLUSIE
Houtmot, vervaardigd van stukken hout op verspaningsmachines van de
firma Pallmann kan een goede grondstof voor Durisol specie geven, mits
een juiste maehine-instelling wordt gekazen en een geschikte houtsoort
wardt gebruikt.
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gewicht in kg van 10 1. losgestorte houtmot
volume in I. van I kg losgestorte specie.
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no. 70.663

14.
Bijlage II

no. 69.523

DURISOLSPECIE VAN SUMATRAANS HOUT
Ingezonden
Via de N.V. Durisol-Mevriet werd een kleine hoeveelheid houtmot ontvangen van Mr. A. Vrolijk
Djalan Tangkuban Perahu no. 14
Djakarta
Ret houtmot werd vervaardigd van Meranti merah.
Gevraagd
Aan te geven aan welke eisen houtmot moet voldoen voor het vervaardigen
van goede Durisol spec
en te onderzoeken in hoeverre het bovengenoemde
houtmot aan de gestelde eisen voldoet.
Onderzoek en resultaten
De eisen, waaraan houtmot moet voldoen voor het vervaardigen van goede
Durisolspecie zijn:
I)

Het mag geen stoffen bevatten, die voor de binding van cement
schadelijk zijn.

2)

Ret moet opgebouwd zijn uit deeltjes, waarvan de dikte ca. 0,3 mm is
en waaNan de grootte in de richting van de houtvezel aanzienlijk meer
is dan die in de richting loodrecht op de houtvezel. Bovendien mag
bij voorkeur niet meer dan ca. 10 gewichtsprocent van de deeltjes
kleiner zijn dan 2 mm.

3)

Ret moet goed door water bevochtigd kunnen worden.

4)

Losgestort moet het houtmot 70 tot 80 kg/m 3 wegen.

sub

1)

De hydratatiewarmte meting volgens Sandermann 1) gaf aan, dat het
houtmot geen stoffen bevat, die voor de binding van cement schadelijk zijn.
Deze meting wordt uitgevoerd door 20 gram gemalen houtmot (opgebouwd uit 20% van de fractie 0-0,3; 40% 0,3-0,6 en 40% 0,6-1 mm)
te mengen met 200 gram Portlandcement B en lOa ml water en het
mengsel zo snel mogelijk in bijv. een plastic beker. in een Dewarvat te plaatsen en dit af te sluiten met een goed passende kurk of
een stuk polystyreenschuim. De temperatuur van het mengsel kan gemeten worden met een thermokoppel of een chemische maximumthermometer.
Bepalend voor de bruikbaarheid van het hout in hout-cementmengsels is
de maximumtemperatuur, die bij de hiervoor genoemde meting bereikt
wordt. Temperaturen, hager dan 60°C wijzen op goed, lager dan 5SoC
op slecht en tussen deze grenzen op matig bruikbaar hout.
De maximum temperatuur, die bij het onderzochte houtmot gevonden
werd, bedroeg 71°C.
Holzforschung, Bd. 18 (1964) Heft 1/2.

15.

no. 69.523
sub.2

De vorm van het houtmot voldeed niet aan de eis. Bovendien
bevatte het mot 20 gewichtsprocent deeltjes kleiner dan 2 mm.
Opmerking: Bij een JU1ste vorm van het houtmot kan een nog
juist acceptabele Durisolspecie met 20 gewichtsprocent deeltjes kleiner dan 2 mm, zoals uit
vroegere onderzoe'~(;:n is gebleken, worden verkregen. Het blijft echter zeer belangrijk er naar
te streven de genoemde 10 gewichtsprocentgrens
niet te overschrijden.

sub.3

Het houtmot wordt niet door water bevochtigd, waardoor een
goede hechting tussen de eementpasta en de houtdeeltjes nooit
bereikt kan worden. Dit kan worden verbeterd, door aan het
aanmaakwater een oppervlakte aetief middel toe te voegen,
(dit zijn de zgn. plastificeerders of bevochtigingsmiddelen).

sub.4 Hethoutmot had een stortgewieht van ca. 75 kg/m3 en voldeed
hiermee dus aan de gestelde

CONCLUSIE
Wanneer een juiste deeltjes grootte en vorm kan worden gereal eerd en
het waterafstotende gedrag van het houtmot wordt opgeheven, kan met
Meranti merah houtmot waarschijnlijk een redelijke tot goede Durisolspecie vervaardigd worden.
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Nr. i 8

-

Type' plaatvormige elementen
met vent,latiekanalen

DURISOl RIBBENPlAAT

Specificatie van het produkt
Vor", en

~amenstelfing

Rechthoekig(' platen. aan de onderzijde voorzien van in langsrichting lopende segmentvormige kanalen met plaatranden, die aan de onderzijde random Iijn afgeschuind,
samengesteld ult een homage en mengsel van hOlltspaanders en houtmot s:unengp·
bond en met cement, al of niet "oorzien van een circa 2 ffim dikke deklaag van und·
cement mortel ian de bovenzijde.
op vlakheid
± 2 mm
op rechthoekigheid
± 2 mm/m'
op rechtlijnigheid van de kanten ± 1 mm
1200 mm ± 5 mm
gemiddeld 600 mm ± 5 mm
individIJeel ± 2 mOl op het gemiddeld" van een partij
70 mm ± 2 mm
85 mm ± 2 mm
21 kg ± 2 kg
26 kg ± 3 kg
maximaal 15 volumeprocenten
gemiddeld (X) 410 :1.:15 kg/m', individuele afwijking op het gCfmddclde (X) J 10 kg'",'
tenminste 350 N (35 kgf) bij een ovef"spanning van 900 mm
min. 500 N (SO kgf) bij het geheel indrukken van cen kogel met een diall1eter van 16 mm.

(ve ook maatschet~ op pag. S)

toleranties
Afmetingen en toleranties

lengte
breedte

dikte
Massa (gewicht) bij aflevering
Vochtgehalte bij aflevering
Massa per volumeeenheid (droog)
Breukbelasting bij buiging
Weerstand tegen indrukking

GARANTIE: De houder van dit kenmerkblad verbindt zieh door nevenstaande
handtekening tot het volgende:
a. hij gacandeert dat het door hem vervaardigde pradukt van het op dit kenmerkblad omschreven merk oij aflevering zal voldaen aan bovenvermelde speciftc~tie
hi; keuring volgens de proeven vermeld onder punt III van dit kenmerkblad ;
b. hij onderwerpt zieh aan de bepalingen van het "Reglement Kenmerkbladen voor
Dakisolaties" .

Nederlandse Durisol B.V.
<:',','~

I

~", ~

-_

~~~~~-J

W. C. van Hoorn

Verwerkingsvoorschriften
Aan de door de fabrikant opgestelde verwerkingsvoorschrif·
ten is het volgende ontleend:
Weersinvloeden: De platen dienen droog te worden ge·
transporteerd en opgeslagen. Tijdens de verwerking en gedurende onderbrekingen van het werk dienen afdoende
maatregelen te worden gE'troffen ter voorkoming van het
nat worden van de platen.
Op de bouwplaats mogen de platen voor de "erwerking
niet langdurig aan felle zonbestraling worden blootgesteld.
Ondergrond: De ondergrond waarop de platen worden
aangebracht dient te word!'n gevormd door een platte of
flauwhellende dakvloer met een vlak of vlak afgewerkt en
winddroog oppervlak.
Aanbrengen: De platen dienen in elkaars verlengde, aan·
een gesloten te worden gelegd en met de Korte zljde even·
wijdig aan de langsgevel, bij voorkeur met de plaathoeken
bij elkaar. Toepassingen van losliggende isolatieplaten en/of
dakbedekkingen dienen te voldoen aan NEN 3850 (TGS 1972L
Zie toelichting met grafiek op pagina 2. In geval van bevestiging van de platen op daKvloeren van steenachtig materiaal
dient over het volle oppervlak een hechtlaag op basis van
asfaltbitumen te worden aangebracht. Vervolgens wordt een
kleeflaag met 1 a 1,5 kg verhitte asfaltbitumen per m 2 aangebracht, waarin de platen worden gelegd.
Sij toepassing van een geplakte dakbedE'kking op traditionele
houten dakbeschot dient water"ast onderlaagpapier op het

dakbeschot te worden aangebracht. Zo nodig (lie toepasbaarheid) wordt dit papier vervang~'" door een dampremMende laag. In geval v~n bev!'stigong worden de pl:ttcn met
6 draadnagels met opgcklonken kop ("olgens NEN '>560)
of met bij passende volgri ngen, genageld per plaat.
Zie toelichting op pagina 2 en 3 en '1oorbeelden op pagina 6.
Dakbedekking: Hiervoor dient een kpuze te worden gedaan
tussen:
.. een losliggende, tenminste 2·laagse 3s f artbitumenbedck·
king (330-37 of zwaarder dan wei glasvlies) of een losliggende tenminste 2-laagse teerviltbedekking 1280·40i45
of zwaarder) op watervast onderlaagpapier met tenrninste
100 mm overlap en tenminste verzwaard met een ballast.
laag van grof grind. drainagetegels o.d.
_. een geplakte tenminste 2·laagse asfaltbitumen- of teer·
viltbedekking van bovenvermelde kwalit!'iten afgelakt en
voorzien van een schIJttaag of verzwaard met een ballastlaag (lie grafiek op pagina 2).
De toegepaste materialen dienen te voldoen aan de eisen
volgens NEN 3914 tim 3918,
Ventilatie: De isolatielaag dient zwak met de buitenlucht
toe worden geventileerd; voor normale woongebouwen met
een diepte tot 15 m dient dit te geschieden d.m.v. ventilatieopeningen h.o.h. 0,50 tot 1,00 m met een doorsnede van
ca. 500 mm' (bijv. pijpjes 0 20 tot 25 mrn) aan weerszijden
van de langsgeveJ. Zie sehe's op pa,ina 5,

T oepasbaarheid
Een dakisolatie vervaardigd met Durisol-ribbenplaten votgens
bovenvermelde specificatie en verwerkingsvoorschriften
heeft voldoende weerstand tegen in de praktijk. zowel hij
de verwerking als bij herstelwerkzaamheden normaaJ op·
tredende belastingen alsmede voldoende weerstand tegen
in de praktijk normaal optredende invloeden van binnenen buitenklimaat en wordt derhal"e geschikt geacht voor
toepassing als warmte-isolerende laag op steenachtig of
traditioneel in hout uitgevoerde dakvloeren van platte of
d in mm
'
70

,
steenachtige dakvloer (zie 11.1 pag. 3)
- grindbetonvloer dik 100 mm
- samengestelde vloer
- gasbetonvloer. dik 100 mm
!
- gasbetonvloer, dik 150 mm
hauten dakvloer
- zonder plafond
- met plafand
.) Volgens de eisen van NEN 1068 (1964):

0,8(0,9)
1,0(1,1)
1,0(1,2)
1.3(1.5)
0,8(0,9)

flauwhelleode daken, mit, bij toepassiog op eeo traditionele
houten dakvloer m~t plafond en daarmee gelijk te stell eo
omstandighedeo. een dampremmeode 133g wordt aangebracht met een Ild"waarde van minimaal 5 m (zie oak punt
n :2 op pagina 4).
De volgende waarden kunnen worden toegekend aan de
warmteweerstand R, uitgedrukt in m'KIW (!11?hQC/kc~l)
van dakconstructies, indusief dakbedekking, met de hierna
gl'!noemde dakvloer en bij een dikte d van de isolatieplaat.
!
85
k waliteitsklasse T)
kwaliteitsklasse*)
matig
voldoende
voldoende
goed

ongeschikt
matig
Thermis-:he eigenschappert in woningen
1 ,()(1,1)

1.0(1.1)
1.1 (1 ,3)
1,2(1.4)
1,5(1,7)

voldoende
voldoende
voidoende
goed

1,0(1,1)
1,1(1,3;

volcoende

matig

Opmerkingen
De dakisola~lf! volgens dit kenmerkblad Is d.)or de Cel"ltr,le Dlrl!!ctie ",an de volkshlJ'svefting en de Bouwnijverheld voor~hafld!ll ~(.'I!'dgl!'keu .. d Yl)or toepusin, In won/nlen die met (f"'!!rh<!1;d~!lt~MI"I tot s't'lmd kamen; bij elke
toepaning in dergelijke woningen dient een exempiaar van dit kenmerkblad op !'let werk aanwe:ri. te xii".

.
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I. TOELICHTING OP DE SPEClflCATIE EN DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
1.

MATERIAAL EN LEVERING

Durisol-riobenplaten zijn zgn. kana:tlpfaten bestaaode uit ecn
met cement gebonden mengsel van houtspaanders en houtrnot.
Een geringe hoeveelheid hufpstoffen zijn aan het mengsel toegevoegd ter neutralisering van schadehjke eigenschappen van
de houtdeeftjes.
De kanalen heboen een doorsnede in de vorm van een cirkelsegment met een breedte van 85 mrn en een diepte van 32 mm.
De pbten worden geleverd in eeo standaardafmeting van 1200
x 600 mm bij een dikte van 70 of 85 mm.
De aflevering kan geschieden in stapels op houten laadborden
voorzlen van een afdekking.
Ter aansluiting op dakranden e.d. kunnen door de fabdkant
zgn. prcfabmastiekranden van hetzelfde materiaal als de platen
worden bijgeleverd.

2.

FABRICAGE

Durisol-ri:'tlenplaten worden vervaardigd door de Nederlanose
Durisol B.V. te Leiderdorp.
Het deels gemechaniseerde. deels geautomatiseerde produktieproces kan worden onderscheiden in de grondstoffenocreiding
en de vervaardiging van de platen.
Bij het eerste worden de houtachtige grondstoffen volgcns een
vast reccpt gemengd met cement, water en een geringe hoeveelheid impregneringsstoffen.
De vervaardiging van de platen geschiedt volgens een gC3utomatiseerd proces. waarbij de onderschotten. waarop de platen met
de kanaalzijde naar boven worden vervaardigd. een gesloten dr··
cuit afleggen. De schotten schuiven onder de doseerinrichtingen
van de deklaag-. respectievelijk de kernspecie door. die gevoed
worden vanuit de menginstallaties. De specie wordt gelijkmatig
verdeeld, de kanalen voorgevormd en gewalst en de overtollige
kernspecie terug gevoerd. Vervolgens wordt de plaat in het
model geperst en getrild.
De nog niet verharde platen worden in een stapellift verzameld
en in een verhardingskamer geplaatst. waar ze gedurende tenminste 14 uren veroHjven bij nauwkeurig geregelde klimaatcondities. Na verharding worden de platen via een stapellift
weer op de lopende band geplaatst aan de kanaalzljde op de
IUlste dikte gefraisd. van de onderschotten gehcht. gestapeld
en getransporteerd naar een overdekte opslag. waar ze tenminste 3 dagen verblijven. alvorens ze. aan de bovenzijde voorzien
van plasticfolie. in de buitenlucht worden opgeslJgen.
FABRIEKSCONTROLE

3.

De houtspaanders en het houtmot worden oij aanvoer op kwaiiteit, houtsoort en afmetingen gecontroleerd en tel' verwijdering
van overmaat aan stofdelen gezeefd.
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Ondergrond
De platen dienen te worden aangebracht op een ondergrond.
die wordt gevormd door cen steenachtige of traditionele nouten
dakvloer. met voldoende afschot. van cen plat of flauwhellend
dak. Het oppervlak dient vlak of vlak afgewerkt tc 2:]n en winddroog_
Aanbr~ngen

Bij het leggen van de platen dient ervoor te worden zorggedragen dat de korte zijde evenwijdig is aan de langsgevel en de
kanalen in de langsrichting van de plaat in elkaars ver\engde
liggen, blj voorkeur door de platen bij de hoeken op elkaar te
laten aansluiten. De platen dienen in be ide r;chtingen stevig
aangedreven te worden ter lIerbetering van de onderlinge
aansluitingen. Pasplaten moeten met inachtname van het '1001'gaande zoveel mogelijk rnet het zaageind naar binnen worden
gelegd. Zie legpatroon op pagina S.
Bij het toepassen van losliggende isolatieplaten en/of losliggende
dakbedekkingen dient aan de hand van onderstaande grafiek.
die cen samenvatting is van de bepalingen van NEN 3850 (TGB
1972). te worden nagegaan of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. tervoorkoming van het opwaaien van deze materialen,

von isolo\ies of dokbedekkingen volgens ;';F:~. 3flSO (TGB 1972)
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Weersmvloeden
Gezien de aard van het toegepaste materiaal moeten de platen
droog worden getransporteerd en opgeslagen. Tijdens de verwerking en bij onderbrekingen in de uitvoering dienen afdoende
maatregelen te worden getroffen tel' voorkomlng van het nat
worden van de platen. bij voorkeur door de isolatielaag %0 kort
mogelijk na het aanbrengen te voorzien van de dakbedekking
en deze bij de beeindigingen van de isolatielaag tijdelijk over
de randen heen op de dakvloer te bevestigen.
De bovenste platen van elke tas mogen ter voorkoming van
kromtrekking ten hoogste een dag aan felle zonbestraling worden
blootgesteld. waarna ze dienen te worden gekeerd.
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VERWERKING

Door de fabrikant zijn gedetailleerde verwerkingsvoorschriften
opgesteld waaraan het volgende is ontleend ;
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Tijdens de produktie vindt een regelmatige controle plaats op
speCiesamensteliing en dosering.
Bij het afnemen van de lopende band vindt een visuele eind·
controle plaats op beschadigde of niet voldoende gevulde elementen.
Na de produktie worden d.m.v. steekproeven, lengte. breedte.
dikte, volumegewicht en buigsterkte op vaste tijdstippen gecontroleerd.

60 7[;
600 700 90(' '!OO 1000

I; j!:ro;;---:zhoI
150

1501)

leOt)

... -gewicht per m 2
- +
...
isola!i.. met gt!plok t .. dok b",
dekkmg en ,chutloog
"ew.cht per m l
dokbedek king met normol ..
bollostloog
+- +- + ... + g.>wtC hi per m 2
;$Ointi. ME'l g",plokte dokb.oekklf'l9 en nOrtnott' bot tostloog

lui/m'

dokof_r kmg

25!!O joao N/m2 windzlJig"'9

(zit'

boven)

18.
Zijn de losliggende isolatieplaten. indusief de geplakte dakbedekking met schutlaag lichter dan het als minimum in de
grafiek aangegeven gewicht per m' dakoppervlak. dan dienen.
hetzij over het gehele oppervlak (A). hetzij aileen langs de randen
(B) de isolatieplaten op de ondergrond te worden bevestigd.
of de schutlaag ter plaatse te worden vervangen door een ballastlaag met een gewicht groter of gelijk aan die welke volgens
de graflek noodzakelijk wordt geacht met een minimum van
50 kg/mt dakoppervlak.
Is de losliggende dakbedekking met ballastlaag lichter dan het
als minimum in de grafiek aangegeven gewicht. dan dient ter
plaatse een extra ballastlaag te worden aangebracht of dient de
dakbedekking geheel of gedeeltelijk (A en B) op de isolatieplaten te worden geplakt.
Zijn de losliggende isolatieplaten inclusief de geplakte dakbedekking met ballastlaag lichter dan het als minimum in de grafiek
aangegeven gewicht. dan dienen de isolatieplaten geheel of gedeeltelijk op de ondergrond te worden bevestigd of dient de
ballastlaag ter plaatse te worden verzwaard.

watervast onderlaagpapier.
In geval dat de isolatieplaten op de ondergrond worden bevestigd. dient dit te geschieden met 6 draadnagels met opgeklonken kop (vol gens NEN 5S60) of met bijpassende verzonken
volgringen. per pint. De nagels dienen ter plaltse van de ribben
te worden ingeslagen. volgens het navolgend patroon,

Steenocillige doh/oeren

Dakbedekking

In geval dat de isolatieplaten op de ondergrond worden bevestigd dient het gehele dakvlak voorbehandeld te worden
met een hechtlaag. op basis van een asfaltbitumenoplossing of
-emulsie. die voldoende droog dient te zijn. alvorens de werkzaamheden worden vervolgd. De bevestiging van de isolatieplaten op de ondergrond dient te geschieden met een dunne
laag verhitte asfaltbitumen of teermastiek in een hoeveelheid
van 1 a 1.5 kg per m' dakoppervlak.
De platen dienen hiermee vol en zat of volgens de z.g. slingermethode te worden geplakt. In het laatste geval dient. met het
oog op de kanaalvormige onderzijde van de platen. de afstand
tussen de slingers niet meer dan 300 mm te bed ragen,

De isolatielaag dient te worden afgedekt met een dakbedekking
op basis van asfaltDitumen of teermastiek een en ander als omschrel/en op de \/oorpagina van dit kenmerkt>lad,
Bij toepassing van een geplakte dakbedekking dient vol en zat
te worden geplakt of volgens de zg. slinger- of spotmopmethode
en met eenzelfde hoeveelheid plakmiddel als aangegeven voor
bevestiging van de platen op steenacntige dakvloeren,
De toepassing van andere typen dakbedekkingen. b.v, kunststofdakbedekkingsmaterialen is aileen toegestaan indien de
verwerking en toepassing plaats vindt overeenkomstig een voor
dit produkt uit te geven kenmerkblad o.d,
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Zie ook voorbeelden op pagina 6.

Venti/otie

Traditionele houten dokvloeren

Bij toe passing van een geplakte dakbedekking dient op het
dakbeschot watervast onderlaagpapier te worden aange~racht
met een overlap van tenminste 100 mm.
(Bij toepassing van een losliggende dakbedekking bevindt dit
papier 7i(h boven de isolatieplaat).
Bij toepassing van een dampremmende laag (zie pagina " toepassingsmogelijkheden) dienen de overlap pen van de banen
dampdicht te worden afgewerkt, Afhankelijk van het gebruikte
materiaal kan de dampremmende laag worden beschermd met

Bij steenachtige dakvloeren dient de isolatieiaag zwak met
buitenlucht te worden geventileerd d.m.v. ventilatie-open,ngen
bij de langsgevels aan weerszijden van het gebouw ; voor normale
woongebieden met een diepte tot 15 m kan daartoe worden
volstaan met openingen met een doorsnede van 0 20 of 0 25 mm
h,o.h. 0.50 tOt 1.00 m. In afwijkende gevallen zal. bij voorkeuf
in overleg met de fabrikant. een deskundige moeten worden
geraadpieegd.
Houten daken met plafond worden boven het dakbeschot bij
voorkeuf heel zwak gevel1tileerd.

II. TOELICHTING OP DE TOEPASBAARHEID

1.

ONDERZOEK

op grond van een door Ratiobouw uitgevot>rde inspektie van
de fabriek en een verificatie van de fabriekscontrole. alsmede
van de uitslag van controleproeven op Durisol ribbenplatcn
uit de lopende produktie mag worden aangenomen dat de fabrikant in staat is bij voortduring een produkt te leveren van
constante kwaliteit, dat o.m. de op de voorpagina van dit kenmerkblad vermelde gegarandeerde eigenschappen bezit.
In aanvulling hierop werd
naast een praktijkinspektie van
projecten. waarbij Durisol ribbenplaten werden toegepast een laboratoriumonderzoek ingesteld naar een aantal kwaliteits·
aspecten van met Durisol ribbenplaten uit de lopende prodlJktie
vervaardigde dakisolatie. uitgevoerd volgens de hiervoor vermelde verwerkingsvoorschriften. Hiertoe behoort o.m. het
gedrag van de met een dakbedekking voorziene isolatielaag onder
invloed van de in de normale praktijk optredende belastingen,
zoals o.m. door het incidenteel befopen en plaatsen van ladders
e.d. bij herstelwerkzaamheden. Een aantal overeenkomstig de
praktijk uitgevoerde proefstukken werd daartoe onderworpen
aan door Ratiobouw vastgestelde proeven zoals proeven met
geconcentreerde statische belasting over lange duur (ca. 1 uur).
een ponsproef. een zandzakvalproef en een ladderproef. eeil
een ander als vermeld in het T.N,O,.rapport no. ]2·1-34 van
januari 1972. Hierbij is gebleken. dat de daklsolatie voldoet aan
de eisen. die in dit opzicht n"ar het oordeei 'Ian Ratio;,ouw
moeten worden gesteld.
Voons werd een onderzm· l \ inges~eld mlar het thermohygrisch

gedrag van vit de lopende produktie getrokken platen. waarvan
het resultaat is vastgelegd in het T.N.O.-rapport no. B 72-83
van april 1972. Uit dit rapport en dl:' resultaten van onden:oek
op soortgelijke materialen is gebleken. dOlt bij cen evenwichesvochtgehalte van de lucht van gemiddeld 80%, voor het materiaal
van Durisol ribbenplaten een warmtegeleidingscoeffkient van
0.092 W/mtK (0.079 kcal/m'h°C) dient te worden aangehouden.
resulterend onder praktijkomstandigheden in de volgende
warmteweerstanden bij de aangegeven plaatdikten.
d in mm

70

85

R in m'KjW

0,63

0,78

R in m'h"C[kcal

0,74

0.91

De op de voorpagina vermelde R-waarden zijn op bovenstaande
gegevens gebaseerd.
Van de in de betreffende t;:,bel genoernde stel~nachtige vloertypen wordt. '><'rstnn onder'
grindbetonv!oer' een a1 dan niet gepr;:ohoriceerde vloer van gewape",! grind;'cton event-.ee voorzien van Molt(,11
'
sQ",,,ngl'stdde vl(ler; "en geheci of gedeeltc!i)" geprefabriceerd"
vloe~, Srtmeng ...st~;~d ull gew~pend betonn ... n liggers en vulelememcn val" iicl'tbeton. bakste<:11 o.d.
g(JsiJeto!1;,loer: el?n vlcer s;)'n"nge~te!d "it geprchbric.eerde dakplaten '(ar, gasbet".)rL
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2.

•

TOEPASSINGSMOGELljKHEDEN

Op grand van resultaten van ondcrzaekingen 1$ R;\tio~ouw van
oordeel. dat daklsolattes vervaardigd met DUrlsol ribbenplaten
volgens de op de voorpagina van dit kenl.)crk ,lad vermelde
specificatie en verwerkingsvoorschriften voldocnde weerstand
bleden aan de in de normale praktijk optrcdende uclastingen.
lowel tijdens het verwerken als uij herstelwcrkzaamheden en
voldoende weerstand bieden tegen in de praktijk norn,.al bij
woningen optredende invloeden van binnen- en buitcnklimaat.
Durisol rib!:lenplaten worden derhalve toepasbaar geacht voor
de vervaardiging van warrnte-isolerende lagen op steeoachtige
of traditionele houten dakvloeren van platte en flauwhellende
daken. milS bij coepassing bij de in onderstaande tabel vermelde
klimaatcondities een dampremmende laag van de voorgesehreven
fLd-waarde wordt toegepast:
ondergrond

klimaatcondities
van ondergelegen
ruimten .)

+) Ten aanzien van de vochtigheidsomst3ndlgheden van fuin,t"n
bionen <> .'lebouw wordt cen onders :nci:J gemaakt in de volgeode klirnJ3tsconditie,·
I.
geen of zeer gerlnge vochtproduktie (l>'Jv. opslagplaatsen.
garages. schuren e.d.)
II.
geringe vochtproduktic (bijv. woningcn. kantoren. winkels
c.d. l1,its zonder luchtoevochtiging)
III.· matige vodltprocul<tie (bljv. scholen. vcrpl"eginrichlingen.
beIJ,lfdentehuu:en, recreatiegebouwen e.d. en vcrder aile
gebouwen mH lucht:"evochtiging)
IV,: hoge vochtproduktie (biiv. wasscrijen, badinrichtingen.
zuivelfat>rieken. ververijen. i>rouwerijen c.d.)

minimale lJ.dwaarde van de
dampremmende
laag
')

steenaehtige dakvloer
(aile typen) ')
steenachtige dakvloer
(aile typen) ')
traditionele houten
dakvloer 2)
- zonder plafond
- met plafond
- met plafond

2)
III

5<)

IV

25 3 )

')

'"

S4)
54)
25 3 )

4)

II
III

zie punt II. 1 op pagina 3.
niet gesehlkt voor toepassing
boven ruimten met klimaatconditic IV
bljv. een met bitumenpapier
gewapende alurlliniumfolie of
laag dakbedekkingsmateriaal
van vermelde waarde
bljv. een laag dakbedekkingsmateriaa!'

III. KEURINGEN

Keuringen ter controle van de door de fa~rikant in de specifieatie geg~randeerde eigenschappen dienen als voigt te worden
uitgevoerd '

3 platen door weging bij aankomst (mv)' De pl .• ten worden
vervolgens gedroogd tot constant gewic.ht als aangegcven onder
4 en opnieuw gewogen (md)'
Het vochtgehalte in volumeprocenten wordt berekend met de

1. Vorm en samensteiling dienen in eerste

for .... ule my - md X ~. 'waarin P is de massa per volumemd
10
eenheid (volumegewi.:ht) van het materiaaL

op het oog en op het geveel te
worden beoordeeld. daarnaast wordt op
een 5-tal platen de afwijking bepaald
a) op vlakheid. aan boven en/of onderzijdc
d.m.v. een reehte rij op de diagonalen (a)
op twee rechte lijnen na!:>ij en e1enwijdlg
aan de lange zjjkanten (b) en op drie rcente
lijnen evenwijdig aan de korte zljden (c)
(zie nevenstaande schets)
b) op rechtnoekigheid. d,m,\I. cen haakse
hoek op een meter afstand vanuit elke hoek
c) op rechtlijnigheid van de kante" d,m.v.
een reehte rij op de 4 zijkanten.
in~tantie

2. De ofmeting en worden bepaald op een S-ta! pL![en. elke afmeting als het gerniddelde van tenminste 3 metingen op lie"··
schillende plaa.sen geliJkmatig verdeeld over het element.
3.

Het vochtgehalte bij aflevering wordt uepaald op tenminste

De mOSS<1 per volumeeenlielJ (het volumegewicht) wordt bena droging tot constante maSS3 blj 70°C
Als constante massa wordt beschouwd de massa van het element
op het Cloment dat de massa-verandering mmder bedraagt dan
2 g per kg tussen twee opeenvolgende rnetingen met een Interval van 1 dag,

4.

p~ald

S. De breuklast bi) bui/iing wordt bepaald op een 3·tal platen
als breek;"elasting bi] een drielijnsbuigproef met een op!o:gafstan:! van 900 mm en een bdastingsnei!idd van 20 Nisec.
6, Dc 'Neers(oni leg"" i;i,!;ukkillg w;;ln.lt bepaald op een 3-tal
p';:teil als de krJcht welke nodig is om een kogel r,.et een dla["cter van 16 (,1:11 gehed in de l>ovenkal.t van de plaat to drukken
met een snelheij van eJ, 50 mm per minuut ; voor elke plaat als
t;c·,lI,ldelde van 5 metlngen
willekeurige plaatsen,

0"
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MAATSCHETS
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DURISOL- RIBBENPLAAT
VOOR8EELDEN VAN TOEPASSINGEN

OP STEENACHTIGE DAKVLOER

.
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