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Structuur rapporten
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Samenvatting
De omhulling van de community shelter bestaat uit 2 delen: de constructieve
huid en de isolerende huid. Deze 2 lagen worden gescheiden van elkaar
aangebracht, zodat de community shelter zowel flexibel geïsoleerd als
ongeïsoleerd kan worden uitgevoerd. De uitwerking van de isolerende huid valt
buiten afstudeeronderzoek omdat deze anders te groot zal worden. In het
ontwerp van de community shelter zijn wel alle voorzieningen aangebracht die
de mogelijkheid bieden om een isolerende huid aan te brengen zoals extra
verbindingen. In de tekeningenset is de isolerende huid ook gewoon getekend.
De materialisatie e.d. zal in een vervolgonderzoek nader moeten worden bepaald,
evenals de mogelijkheden tot actieve klimaatbeheersing (verwarming en koeling
met installaties).
De omhulling van de ongeïsoleerde community shelter bestaat uit een
constructieve huid en een daarboven liggend ventilatiegaas. De constructieve
huid draagt de wind- en sneeuwbelastingen af naar de constructiebogen en
beschermd de binnenruimte tegen waterindringing. Het ventilatiegaas draagt ook
voor een gedeelte de windbelastingen af en ontlast daarmee de constructieve
huid en blokt tevens de zonnewarmte, waardoor er minder stralingswarmte de
binnenruimte kan binnentreden.
Voor de materialisatie en het ontwerp van de constructieve huid is een
Programma van Eisen gemaakt. Dit PvE is gebaseerd op bestaande eisen van het
Shelter Centre Genève, aangevuld met eigen eisen. Voor de materialisatie is
gekozen voor PVC gecoat polyester. Dit is een materiaal dat veelvuldig als dak
wordt toegepast bij tentconstructies. ETFE-folie, dat veel als luchtkussens in
kasconstructies wordt gebruikt, was ook een keuzeoptie maar bleek ongeschikt
(voldeed niet aan het PvE) omdat het snel (verder) scheurt waardoor een
levensduur van >10 jaar waarschijnlijk niet gehaald kan worden, het een te grote
(blijvende) rek heeft en dus niet maatvast is en het is moeilijk om elementen aan
folie te bevestigen zoals (rits)verbindingen. Als type PVC gecoat polyester is
gekozen voor Duraskin® standard van de Duitse fabrikant Verseidag.
Eén stuk constructieve huid loopt over één veld (tussen twee constructiebogen)
over de gehele lengte van de constructiebogen. Voor de basisopzet, dat bestaat
uit 5 constructiebogen, zijn 4 constructieve huiden nodig. De constructieve
huiden zijn allemaal gelijk aan elkaar, waardoor assemblagevergissingen worden
beperkt. Aan de binnenzijde van de constructieve huid zijn twee verticale
entreewanden gestikt die als entreeopening worden gebruikt. De constructieve
huiden kunnen eenvoudig worden opgespannen met een staaldraad die de
constructieve huid verbindt de funderingselementen, zodat opwaaien/klapperen
wordt voorkomen.
De constructieve huiden zijn aan de zijkanten voorzien van een ingelaste pees
die door de geleiderail (bevestigd aan het onderprofiel van de vakwerkliggers)
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kan worden getrokken. Deze verbinding wordt ook bij tentconstructies toegepast
en heeft daarmee zijn werking in de praktijk al bewezen. Ook de kopgevels
worden op deze manier bevestigd aan de constructiebogen en worden aan de
onderzijde met grondankers afgespannen aan de grond.
In het midden van de constructiebogen zit een nokscharnier. Door dit
nokscharnier kunnen 2 overeind staande halve spantbogen in het midden naar
beneden zakken tot 1,4 meter boven de grond. De geleiderails kunnen zo
allemaal vanaf de grond bereikt worden. Dit betekent automatisch dat het
ventilatiegaas, de constructieve huiden en kopgevels allemaal vanaf de grond
kunnen worden geassembleerd. Dit vergoot de veiligheid voor de
assembleerders. Kranen en/of andere machines zijn overbodig.
Het bovenliggende ventilatiegaas is op het bovenprofiel van de vakwerkliggers
geplaatst. Het ventilatiegaas is gemaakt van PVC gecoat polyester en is ook aan
de zijkanten voorzien van een ingelaste pees. Het wordt op exact dezelfde manier
geassembleerd en aangespannen als de constructieve huid. Zo ontstaat een
herhaling van assemblagehandelingen dat de kans op vergissingen beperkt. Het
ventilatiegaas draagt bij aan een goede passieve klimaatbeheersing in warme
klimaten door voor een groot gedeelte de zon te weren uit de binnenruimte.
Als de constructiebogen omhoog zijn getrokken, kan de bodemafsluiting in de
binnenruimte gelegd worden. De bodemafsluiting bestaat uit een PVC grondzeil
Deze wordt met een ruime overlap over de andere grondzeilen uitgerold over de
bodem. Op de het PVC grondzeil, dat voor een waterdichte afsluiting zorgt,
kunnen indien nodig isolerende kunststof matten worden gelegd. Deze kunnen
ook gebruikt worden als slaapondergrond worden gebruikt in noodsituaties.
In theorie worden er geen grote problemen omtrent de assemblage verwacht.
Toch kunnen er in de praktijk faalkansen optreden. Om dit te kunnen toetsen
wordt er in het voorjaar aangevangen met het produceren van prototype 1:1.
Gedurende de assemblage van dit prototype worden alle handelingen
geanalyseerd en gerapporteerd. Op deze manier kunnen faalkansen ontdekt
worden en kan het ontwerp eventueel worden aangepast.
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1 Inleiding
De huid van de community shelter heeft 2 hoofdfuncties: een constructieve
functie en een isolerende functie. De constructieve functie is het beschermen van
vluchtelingen en hulpverleners tegen weersinvloeden van buitenaf en het
afdragen van krachten, veroorzaakt door deze weersinvloeden, naar de
constructiebogen. De isolerende functie is niks meer dan het isoleren van de
binnenruimte zodat deze kan geconditioneerd kan worden en/of bescherming kan
bieden tegen koude buitentemperaturen.
Alle gebruiksfuncties moeten beschermd worden tegen weersinvloeden van
buitenaf, maar niet alle gebruiksfuncties hoeven geïsoleerd te worden, zoals
bijvoorbeeld ruimtes voor opslag. Om niet onnodig gebruiksruimtes te
isoleren, wat extra transportvolume oplevert en de assemblagetijd van de
community shelter zal verlengen, wordt de constructieve en isolerende huid
van elkaar gescheiden. De mogelijkheid bestaat nu om bij verandering van
een gebruiksfunctie van opslag naar bv. educatieruimte, de desbetreffende
ruimte na te isoleren. Een ander voordeel is dat de isolerende huid niet wordt
belast door sneeuw- en windbelastingen. De levensduur van de isolatie, wat
het duurste en kwetsbaarste gedeelte van de klimaathuid is, zal hierdoor
toenemen. Ook reparatie van de constructieve huid zal weinig tot geen
gevolgen hebben voor het functioneren van geconditioneerde gebruiksfuncties
in de community shelter. Boven de constructieve huid bevindt zich het
ventilatiegaas. Deze heeft enerzijds een constructieve functie door de winden sneeuwbelasting voor een gedeelte op te vangen en anderzijds een
bouwfysische functie door een deel van de zonnewarmte te blokken voor een
behaaglijker binnenklimaat.
Dit deelrapport behandelt de omhulling van de community shelter. Deze
bestaat uit de constructieve huid (dak en kopgevels), het ventilatiegaas, de
bodemafsluiting en de isolerende huid. De isolerende huid zelf wordt niet
uitgewerkt. Dit valt buiten de afstudeeropdracht, omdat deze anders te groot
zal worden. De voorzieningen die het mogelijk maken om een isolerende huid
aan te kunnen brengen worden uiteraard wel uitgewerkt, zie ook hoofdstuk 4.
Voor de materiaalkeuze van de isolerende huid worden een aantal suggesties
gedaan.
ventilatiegaas

Figuur 1.1
schematische doorsnede van het
gescheiden ventilatiegaas en
constructieve en isolerende huid

constructieve huid
isolerende huid
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2 Constructieve huid
2.1 Programma van Eisen
2.1.1 Bestaande richtlijnen

C
Sinds 1997 is het eerste handboek met richtlijnen voor noodonderkomens
gepubliceerd, het Sphere Handbook. Een andere organisatie die zich ook ging
bezig houden met standaarden voor noodonderkomens is het Shelter Centre
Genève o.l.v. Tom Corsellis. In November 2007 heeft het Shelter Centre een
nieuwe uitgave van standaarden voor noodonderkomens gepresenteerd op het
symposium ‘innovative sheltering’ te Eindhoven. Deze publicatie SM07b, dat
een vervolg is op een eerdere uitgave, richt zich op familienoodonderkomens.
Toch zijn een aantal eisen ook van toepassing op de community shelter. Bij de
eisen waar dit het geval is, wordt naar de eis van SM07b (zie ook Bijlage A)
verwezen.

2.1.2 De community shelter

A

D

C
Het programma van eisen (PvE) voor de community shelter is opgebouwd uit
kwalitatieve eisen, de eis laat slechts twee uitspraken toe (een
materiaal/verbinding voldoet wel aan de eis of voldoet er niet aan) en
kwantitatieve eisen, alternatieve materialen/verbindingen ordenen naar de mate
waarin aan de eis wordt voldaan. Het onderstaande PvE is gesplitst in een apart
PvE voor het materiaal van de constructieve huid, de verbinding, het
totaalontwerp en de assemblage. Dit vergroot de overzichtelijkheid, omdat niet
alle eisen die voor het materiaal gelden, ook voor de verbinding, het
totaalontwerp en de assemblage en andersom gelden.

E
2.1.2.1 Het materiaal

Het PvE voor het materiaal bepaalt de uiteindelijke keuze voor de materialisatie
van de constructieve huid. Onderstaande eisen zijn aangevuld met een korte
toelichting op de desbetreffende eis.
1. De constructieve huid moet oprolbaar of opvouwbaar kunnen zijn.
Flexibele, buigbare materialen nemen weinig extra transportvolume in en zijn
handiger te hanteren en te tillen dan vormvaste materialen.
C

D

E

2. De constructieve huid moet in de fabriek geheel geprefabriceerd kunnen
worden. Prefabricage in de fabriek leidt tot een snelle assemblagetijd van de
community shelter en tot minder vergissingen tijdens assemblageproces. Het is
wenselijk dat de constructieve huid ook in lage lonenlanden kan worden
geproduceerd. Dit heeft een positieve invloed op de kostprijs.
3. De constructieve huid moet na productie voor langere tijd kunnen
worden opgeslagen in een afgesloten 30 ft. zeecontainer zonder dat het zijn
functionaliteit verliest. Door het uitblijven van rampen mag de constructieve
huid niet worden aangetast door o.a. micro-organismen.
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4. De constructieve huid moet een levensduur hebben van >10 jaar hebben.
In deze 10 jaar moet de constructieve huid meerdere keren geassembleerd en
gedeassembleerd kunnen worden in verschillende klimaatgebieden.
5. De constructieve huid moet voldoen aan brandklasse B1 van DIN 4102 (of
gelijkwaardig).
Brandklasse B2 is toegestaan na een brandproeftest en mits tentdoek niet
gemakkelijk ontvlambaar is en in geval van brand er geen druppelvorming
plaatsvindt. De gelijkwaardige Nederlandse norm (NEN 6065 brandvoortplanting) voor brandklasse B1/B2 is klassenindeling I en II [bron: NVBR].
6. De constructieve huid moet minimaal 200 lux kunnen doorlaten naar de
binnenruimte. Om overdag niet afhankelijk te moeten zijn van kunstmatige
verlichting en voor het goed kunnen functioneren van de verschillende
gebruiksfuncties is werkverlichting (200 tot 800 lux) nodig.
7. De constructieve huid moet een druk van een waterkolom van 1500 mm
kunnen verdragen zonder dat het water doorlaat. Deze eis komt voort uit eis
43 van de shelter standards SM07b.
8. De constructieve huid moet bestand zijn tegen langdurige blootstelling
van UV-straling zonder zijn functionaliteit te verliezen.
9. De constructieve huid moet bestand zijn tegen temperaturen tussen de
-30 0C en +55 0C zonder zijn functionaliteit te verliezen. Deze eis komt voort
uit eis 48 van de shelter standards SM07b en is gebaseerd op de verschillende
klimaten waar de community shelter kan worden ingezet.
10. De constructieve huid mag niet bezwijken bij een sneeuwbelasting van
1,5 kN/m2. Deze eis komt voort uit eis 42 van de shelter standards 07b.
11. De constructieve huid mag niet bezwijken bij een winddruk en –zuiging
van 0,70 kN/m2. Deze belasting komt overeen met een windsnelheid van 133
km/u en is gebaseerd op windgebied I onbebouwd volgens NEN 7602.
12. De constructieve huid moet maatvast zijn. Blijvende rek o.i.v. belastingen
en temperatuurwisselingen geeft problemen voor het opspannen en het opnieuw
gebruiken van de constructieve huid.
13. De constructieve huid moet eenvoudig (zelf)reinigbaar zijn. Om
verspreiding van ziektes tegen te gaan is een goede hygiëne belangrijk.
14. Bij brand van de constructieve huid mogen er geen schadelijke stoffen
ontstaan. Deze stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van
vluchtelingen of hulpverleners en/of kunnen drinkwater- en voedselvoorziening
verontreinigen.
15. Scheuren of andere kleine beschadigingen moeten eenvoudig
gerepareerd kunnen worden. Gebruiksfuncties moeten zoveel mogelijk kunnen
blijven functioneren tijdens reparatiewerkzaamheden.
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16. De constructieve huid mag geen hoge kostprijs hebben. Een maximale
m2-prijs is moeilijk te bepalen. Wel mag de geïsoleerde community shelter niet
duurder kosten dan ‡150/m2. Bij gelijkwaardige materialen kan de kostprijs van
doorslaggevende rol betekenen.
17. De constructieve huid moet een laag gewicht hebben. Ook hier geldt dat
er geen maximum gewicht is. Dit is meer afhankelijk van de afmetingen van 1
stuk constructieve huid, zie ook eis 24.
18. De constructieve huid moet kunnen worden voorzien van
opgedrukte/opgeverfde logo’s. Om goed zichtbaar in het veld te zijn en
onafhankelijkheid uit te stralen moet de constructieve huid kunnen worden
voorzien van (Rode Kruis) logo’s.

2.1.2.2 De verbinding

Met de verbinding wordt bedoeld, de verbinding tussen de constructieve huiden
en de constructieboog. Ook hier zijn de eisen aangevuld met een korte
toelichting. De eisen voor de verbinding zijn als volgt:
19. De verbinding moet bestand zijn tegen een sneeuwbelasting op de
constructieve huid van 1,5 kN/m2 of een sneeuwbelasting van 0,7 kN/m2.
Deze waarden zijn gelijk aan de waarden die gesteld worden aan de
materialisatie van de constructieve huid, zie eis 10 en 11.
20. De verbinding moet waterdicht zijn. Indringing van water kan het
functioneren van gebruiksfuncties verstoren of (ziekenhuis)apparatuur
beschadigen.
21. De verbinding moet een snelle assemblagetijd bevorderen zonder
gebruik te maken van machines. Door van handtechnieken uit te gaan is de
assemblage onafhankelijk van machines en elektriciteitsvoorzieningen, die vaak
niet in een rampgebied aanwezig zijn, zie ook eis 92 van de shelter standards.
22. De (onderdelen van de) verbinding moeten bij beschadiging eenvoudig
kunnen worden vervangen. Door demontabele verbindingen toe te passen
kunnen kapotte verbindingen eenvoudig worden vervangen door
reserveverbindingen, zie ook eis 93 van de shelter standards.
23. De verbinding mag geen hoge kostprijs hebben. Net als bij eis 16 geldt
ook hier: een maximale prijs is moeilijk te bepalen. Bij gelijkwaardige
verbindingen kan de kostprijs van doorslaggevende rol betekenen.

2.1.2.3 Het ontwerp

Na een definitieve bepaling van de materialisatie van de constructieve huid en
het type verbinding, kan een ontwerp worden gemaakt van de constructieve huid.
Naast enkel de materialisatie en de verbindingen, zijn er ook een aantal extra
eisen die gelden voor het totaalontwerp van de constructieve huid. Naast eis 2,
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die voorschrijft dat de constructieve huid geheel in de fabriek moet kunnen
worden geproduceerd, zijn er nog een aantal aanvullende eisen:
24. De constructieve huid moet makkelijk verplaatst kunnen worden. De
afmetingen van de constructieve huid mogen niet te groot zijn, omdat bij slechte
infrastructuur de constructieve huid overgeplaatst en vervoerd moet kunnen
worden in kleinere transporteenheden.
25. Alle constructieve huiden moeten hetzelfde zijn. Dezelfde constructieve
huiden maken de kans op vergissingen tijdens het assemblageproces kleiner. Een
reserve constructieve huid kan dan tevens overal ingezet worden.
26. Er moeten entreeopeningen in de constructieve huid kunnen worden
gecreëerd. Om toegang tot de binnenruimte te krijgen en te vluchten bij
calamiteiten moeten er entreeopeningen in de constructieve huid aanwezig zijn.
27. De constructieve huid moet het binnentreden van klein ongedierte en
water voorkomen. Ongedierte en water geven overlast in de binnenruimte van
de community shelter.
28. De constructieve huid mag bij winddruk- en zuiging niet vrij kunnen
bewegen. Van een ongespannen constructieve huid die vrij op en neer kan
bewegen, zal de levensduur aanzienlijk korter zijn door de krachten en/of
scheuren die ontstaan.
29. Losse verbindingscomponenten moeten tot het minimum worden
beperkt. Dit verkleint de kans op verlies van losse verbindingscomponenten tot
het minimum.

2.1.2.4 De assemblage

De laatste stap is het assembleren van de constructieve huid. Naast eis 21 hebben
de volgende aanvullende eisen specifiek betrekking op het assemblageproces:
30. Het maximale gewicht dat getild mag worden per persoon is 25 kg.
Deze tilnorm komt voort uit de Arbo-wet om personen tegen overbelasting te
beschermen. Deze eis komt voort uit het Arbo-besluit ‘artikel 5.2’
31. Vergissingen tijdens het assemblageproces van de constructieve huid
moeten tot het minimum worden beperkt. Een herhaling van
assemblagehandelingen is gewenst. Deze eis komt voort uit eis 87, 88 en 89 van
de shelter standards 07b.
32. Het assemblageproces van de constructieve huid moet op een veilige
manier gebeuren. Werken op grote hoogte moet worden voorkomen. Bij gebruik
van een ladder geldt dat de hoogte maximaal 5m. (hoogste punt community
shelter < 5m.) mag zijn, de reikwijdte maximaal 1 armlengte, en de
krachtsuitoefening maximaal 50 N. Deze eis komt voort uit het Arbo-besluit 3.16
‘voorzieningen bij valgevaar’.
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2.2 Materialisatie
2.2.1 Materiaaltype

Het programma van eisen, samengesteld in hoofdstuk 2.1.2.1, bepaalt de
materiaalkeuze voor de constructieve huid. Waar eisen 3 t/m 18 van het PvE
betrekking hebben op eigenschappen van een specifiek materiaal, hebben eis 1 en
2 vooral betrekking op het soort type materiaal dat kan worden toegepast (zie
figuur 2.1). Er zijn in de markt veel materialen beschikbaar om een binnen- en
buitenruimte te scheiden. Niet al deze materialen zijn geschikt als constructieve
huid voor de community shelter. De eisen aan transport (eis 1) en assemblagetijd
(eis 2) bepalen in hoofdzaak het type materiaal dat kan worden toegepast.

golfplaten

Figuur 2.1
type materialen die getest worden
aan de eisen 1 en 2 van het PvE

dakpannen

folie/doek

stro/riet

etc…

eis 1: de constructieve huid moet oprolbaar/opvouwbaar zijn
eis 2: volledige prefabricage in de fabriek

De constructieve huid als onderdeel van de community shelter wordt vervoerd
in een 30 ft. zeecontainer. Om zo veel mogelijk te kunnen vervoeren in een
container moet de constructieve huid flexibel oprolbaar of opvouwbaar zijn,
zodat het zo weinig mogelijk ruimte inneemt (eis 2). Vormvaste materialen,
zoals golfplaten, zijn ongewenst.
Een andere eis die gesteld wordt aan de constructieve huid van de community
shelter is de mogelijkheid tot vergaande prefabricage in de fabriek. De huid
moet kant en klaar uit de container kunnen worden gepakt en met simpele
handtechnieken kunnen worden geassembleerd. Door de vormvastheid kunnen
o.a. golfplaten en dakpannen niet in onbeperkte lengte in de container worden
opgeslagen, maar zijn ze onderverdeeld in kleine eenheden. Deze kleine
eenheden moeten tijdens assemblage allemaal onderling verbonden worden
aan een onderconstructie, wat ernstige gevolgen heeft voor de assemblagetijd
en veel kennis vraagt van de ongeschoolde assembleerders.
Er is eigenlijk maar één geschikt materiaal voor de constructieve huid en dat
zijn folies of doeken. Folies en doeken zijn oprolbaar en opvouwbaar en
kunnen in de fabriek op maat worden gemaakt en tegelijkertijd voorzien
worden van entreeopeningen en andere toevoegingen. Tevens hebben ze geen
onderconstructie nodig (zoals panlatten bij dakpannen en liggers bij
golfplaten). Dat folies en doeken zeer geschikt zijn voor de constructieve huid
van de community shelter wordt bevestigd door tijdelijke tentconstructies in
de amusementenmarkt, waar de huid ook bestaat uit folies of doeken.

2.2.2 Materiaalkeuzes

C

De eisen m.b.t. de opvouwbaarheid/oprolbaarheid en prefabricage in de fabriek
hebben geleid tot een materiaalkeuze van folie of doek. De volgende stap is het
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in beeld brengen van type doeken en folies die er in de markt zijn en wat de
eigenschappen hiervan zijn. De eigenschappen zullen worden getoetst op de
eisen 3 t/m 18 van het PvE.

golfplaten

dakpannen

folie/doek

stro/riet

etc…

eis 1: de constructieve huid moet oprolbaar/opvouwbaar zijn
eis 2: volledige prefabricage in de fabriek

Figuur 2.2
materialen die nader worden
bekeken op de eisen 3 t/m 18
eisen 3 t/m 16

PVC gecoat
polyester

PTFE gecoat
glasvezel

EFTE-folie

eis 3 t/m 18

2.2.2.1 Gecoate textieldoeken
PVC gecoat polyester en PTFE gecoat glasvezel zijn zgn. gecoate
textieldoeken. Het hoofdbestanddeel van deze textieldoeken, die ook zorgen
voor de krachtenoverdracht naar de constructie, zijn de vezels. Deze vezels
kunnen we onderverdelen in natuurlijke en kunstmatige vezels. Natuurlijke
vezels zijn afkomstig van dieren of planten, zoals katoen. Van natuurlijke
vezels, die o.a. ook verwerkt zijn in tenten, weten we dat deze snel worden
aangetast door micro-organismen. De meeste toegepaste kunstmatige vezels
zijn polyester en glasvezel.
Productie
De natuurlijke of kunstmatige vezels worden door een weefproces tot
textieldoek omgevormd. Door het weefproces, is textieldoek opgebouwd uit 2
richtingen. Het weefproces bestaat in hoofdzaak uit 3 weefprincipes. Het te
kiezen weefprincipe hangt af van de geëiste visuele verschijning, de structuur en
mechanische eigenschappen. Na het weefproces heeft het textieldoek nog niet
de eigenschappen om als dak/afdichting te kunnen fungeren, omdat deze o.a.
nog niet waterdicht is. Het textieldoek ondergaat daarom eerst een
behandeling die zorgt voor een extra goede hechting en wordt daarna voorzien
van een coating. Er zijn 2 veel voorkomende coatings:
Polyvinylchloride (PVC) - PVC wordt veelal toegepast i.c.m. polyester.
Zuiver PVC is hard, broos bij 0 oC en niet bestand tegen UV-straling. Extra
behandeling is nodig. Toevoeging van ontharders, stabilisatoren, additieven
en pigmenten zorgen voor een hoge kwaliteit PVC. De pasta van PVC wordt
tijdens hoge temperaturen machinaal op het polyester doek gesmeerd en
daarna weer afgekoeld. Tot slot wordt er nog een topcoating toegevoegd voor
nog betere eigenschappen. De topcoating bestaat uit een zeer dunne laag van
PVDF of PVF.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) – PTFE is alleen mogelijk op textieldoeken
die een hoger smeltpunt hebben dan het smeltpunt van PTFE zelf (327 oC).
Daarom wordt PTFE toegepast op textieldoeken van glasvezel en nooit op
textieldoeken van polyester. PTFE heeft geen extra topcoating nodig.
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Figuur 2.3
opbouw van textieldoek
bestaande uit gewoven vezels

Figuur 2.4
PVC gecoat polyester wordt voorzien van
een coating met daarop een topcoating

kettingrichting

inslagrichting

Mechanische eigenschappen
Gecoate textieldoeken zijn anisotrope materialen. Anisotropie wil zeggen dat het
materiaal niet in alle richtingen gelijke constructieve eigenschappen bezit. Door
het weefproces kan het gecoate textieldoek in slechts 2 richtingen zijn krachten
afdragen. De kettingrichting ligt veelal recht en is de stijfste richting. De
inslagrichting golft vaak om de kettingdraden heen. Deze richting is vaak minder
stijf. In tabellen worden de mechanische eigenschappen in zowel de ketting- als
in de inslagrichting gegeven.
Fysische eigenschappen
Gecoate doeken zijn doorzichtig en creëren een diffuse lichtverspreiding. De
mate van lichtdoorlatendheid hangt af van het gebruikte materiaal, de dikte van
het textieldoek en de dikte van de coating. De topcoating heeft weinig invloed op
de lichtdoorlatendheid. Wel verhoogt het de UV-bestendigheid en is het
makkelijk te reinigen. PVC gecoat polyester is standaard wit, maar door
toevoeging van pigmenten is het ook in vele andere kleuren te verkrijgen. Voor
PTFE gecoat glasvezel is het aantal te kiezen kleuren meer beperkt.
Biologische en chemische eigenschappen.
Ongecoate doeken (zoals canvas tenten) hebben een zeer geringe weerstand
tegen micro-organismen. Deze kunnen wel geïmpregneerd worden om zich
daartegen te beschermen, maar slechts voor een zeer beperkte tijd. Gecoate
textieldoeken zijn wel zeer goed bestand tegen micro-organismen. Deze krijgen
geen kans om in het textieldoek te dringen. Gecoate textieldoeken zijn ook goed
tot zeer goed bestand tegen chemische stoffen.
Brandgedrag
Alle gecoate textieldoeken vallen volgens de Duitse norm DIN 4102 in
brandklasse B1 (moeilijk ontvlambaar, materiaal gaat niet druppelen) of
hoger. Als er toch meer eisen aan brandveiligheid worden gestald kan er
PTFE gecoat glasvezel worden toegepast. Deze zijn onbrandbaar (brandklasse
A2).
In figuur 2.5 staan alle belangrijke eigenschappen van PVC gecoat polyester
(type 1) en PTFE gecoat glasvezel.
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De vermelding type 1 bij PVC gecoat polyester is een sterkteklasse van het
materiaal, die volgens een eenvoudige handberekening aan de constructieve
eisen van de community shelter voldoet.

Figuur 2.5
tabel met eigenschappen
van gecoate textieldoeken

gewicht, gr/m2
brandwerendheid (DIN 4102)
doeksterkte, N/5cm
rek bij breuk, %
waterdichtheid
buiging
opvouwbaarheid
lichtdoorlatendheid, %
lichtreflectie, %
zelfreiniging
weerstand tegen chemicaliën
hergebruik
temperatuurbereik, oC
UV-bestendigheid
levensduur

PVC gecoat
polyester, type 1
630
B1
2800/2500
15/20
uitstekend
uistekend
goed
15
50 tot 70
goed
goed
goed
-30 tot +70
goed
>20

PTFE gecoat
glasvezel
800
A2
3500/3500
7/10
uitstekend
neutraal
matig
15
65 tot 75
uitstekend
uitstekend
neutraal
alle temp.
uitstekend
>25

beoordelingsschaal figuur 2.5: slecht – matig – neutraal – goed – uitstekend

2.2.2.2 Folies

Folies worden bij membraanconstructies en in de kassenbouw o.a. toegepast
als luchtkussens. Enkellaagse foliebanen worden in mindere mate toegepast
zoals bij de boogstal, waarop de community shelter is gebaseerd. Hier is PEfolie tussen 2 constructiebogen geplaatst. PE-folie heeft echter een levensduur
van tussen de 5 en 10 jaar. Eis 4 van het PvE schrijft een minimale levensduur
van 10 jaar voor. Theoretisch zou de PE-folie kunnen voldoen, maar door
extreme klimaatcondities en het meermalen assembleren en deassembleren is
dit niet waarschijnlijk en kan hier niet op vertrouwd worden. Een folie die wel
een lange levensduur heeft is ETFE-folie (>20 jaar).
Mechanische eigenschappen
Folies zijn isotrope materialen en hebben in tegenstelling tot gecoate
textieldoeken in alle richtingen dezelfde constructieve eigenschappen. Folies
hebben een spanningsrek-diagram en zijn temperatuurgevoelig.
Fysische eigenschappen
EFTE heeft een zeer hoge lichtdoorlatendheid van 95%. EFTE is standaard te
verkrijgen in de kleuren wit, blauw en transparant. Andere kleuren zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
Brandgedrag
ETFE folie is moeilijk ontvlambaar en druppelt niet bij brand. Dit komt
overeen met brandklasse B1van DIN 4102.

UITWERKING OMHULLING COMMUNITY SHELTER

18

Biologische en chemische eigenschappen.
Een speciale eigenschap van folies zoals ETFE is de 100% transmissie van
UV-A straling en het filteren van het ongewenste UV-B (50% transmissie) en
UV-C (0% transmissie). Deze filtering van ongewenste UV-straling zorgt
voor een goed binnenklimaat voor levende organismen en gewassen. Dit is de
voornaamste reden dat folie veel gebruikt wordt als kasmateriaal. Folies zijn
in beperkte mate bestand tegen chemische stoffen.
ETFE-folie
350
B1
3000/3000
600/600
uitstekend
uitstekend
goed
95 %
uitstekend
neutraal
goed
-100 tot +180
goed
>20

2

gewicht, gr/m
brandwerendheid (DIN 4102)
doeksterkte, N/mm2
rek bij breuk, %
waterdichtheid
buiging
opvouwbaarheid
lichtdoorlatendheid, %
zelfreiniging
weerstand tegen chemicaliën
hergebruik
temperatuurbereik, oC
UV-bestendigheid
levensduur

Figuur 2.6
tabel met eigenschappen
van ETFE-folie

beoordelingsschaal: slecht – matig – neutraal – goed – uitstekend

2.2.2.3 Definitieve materiaalkeuze

C

Door een aantal negatieve eigenschappen van folie is een
beslissingsmethodiek om bv. via de crossmethode tot een materiaalkeuze te
kunnen komen overbodig. Folie is in meerdere opzichten niet geschikt als
constructieve huid en voldoet dus niet aan het gestelde PvE in hoofdstuk
2.1.2.1 waardoor enkel PVC gecoat polyester geschikt is. PTFE gecoat
glasvezel is sowieso niet geschikt, omdat het een kostbaar materiaal is, het er
erg stug en dus moeilijk opvouwbaar/oprolbaar is en de overige
eigenschappen min of meer gelijk zijn aan PVC gecoat polyester, waardoor
deze een veel beter alternatief is.

A

D

Zoals eerder beschreven is folie een isotroop materiaal. Deze eigenschap heeft
gevolgen voor eis 15 van het PvE: scheuren of andere kleine beschadigingen
moeten eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Naast het feit dat folie veel
kwetsbaarder is voor scheuren dan PVC gecoat polyester (als de constructieve
huid bijvoorbeeld over de grond wordt gesleept en scherpe stenen scheuren
veroorzaken), scheurt het ook nog eens verder uit. Scheuren kunnen dan zo
ver uitgescheurd zijn dat deze niet meer te herstellen zijn. Uitscheuren in PVC
gecoat polyester is nagenoeg niet mogelijk doordat het materiaal anisotroop is
en als gevolg van het weefproces van het polyester wordt tegengehouden. Het
is dan ook niet waarschijnlijk dat de levensduur van 20 jaar voor ETFE-folie
gehaald kan worden in zulke extreme condities.

E
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Een andere aspect van ETFE-folie is de grote (blijvende) rek van het
materiaal. Het is moeilijk om de constructieve huid op te spannen doordat het
EFTE-folie niet maatvast is. Bij hergebruik van de constructieve huiden kan
dit problemen geven. Ook is het moeilijk om elementen aan de huid te
bevestigen zoals de entreewand of touwen voor de verbindingen van de
constructieve huiden onderling (detail 4 en 5 van blad B-016). Bij PVC gecoat
polyester kan dit er eenvoudig aangestikt worden.
Al deze bovengenoemde nadelige eigenschappen van ETFE-folie kunnen niet
voor 100% de eisen van het PvE beantwoorden. Betrouwbaarheid is het
belangrijkste uitgangspunt voor hulporganisaties. Daarom is PVC gecoat
polyester wel geschikt als constructieve huid. PVC gecoat polyester voldoet
aan alle eisen van het PvE. Eisen 1 t/m 5, 7 t/m 9, 12 t/m 15 en 17 voldoen en
worden beantwoord door figuur 3.5. Eis 6 (lichtdoorlatendheid) en eis 16
(kostprijs materiaal) kunnen alleen beantwoord worden als het definitieve
type van het PVC gecoat polyester bepaalt is, gebaseerd op werkende sneeuwen windbelastingen die op de constructieve huiden werken (eis 10 en 11).
Krachtwerking
Het materiaal dat wordt toegepast voor de constructieve huid is PVC gecoat
polyester. De laatste stap is het bepalen van de sterkte van het PVC gecoat
polyester (en daarmee ook de andere eigenschappen). Volgens de eisen 10 en 11
moet de constructieve huid voldoen aan een maximale sneeuwbelasting van
1,5 kN/m2 en een windbelasting van 0,7 kN/m2.
De afstand van de constructiebogen ten opzichte van elkaar (en dus de
stramienmaat) is h.o.h. 4 meter. De afstand tussen de verbindingen waarin de
constructieve huid zit bevestigd is 3,928 m. Deze waarde is gebaseerd op het feit
dat de verbinding aan beide kanten 36 mm uit het stramien is geplaatst, zie ook
blad B-018 van de tekeningenset. De breedte van de constructieve huid wordt
altijd 20 mm breder uitgevoerd, omdat de constructieve huid anders niet in een
geleiderail te plaatsen is bij een pees-geleiderail verbinding (zie ook hoofdstuk
4). Deze breedte van de constructieve huid wordt 3,948 m.
Met deze gegevens kan de doorhanging worden berekend als gevolg van het
breder uitvoeren van de constructieve huid dan de afstand tussen beide
verbindingen. De doorhanging wordt echter nog eens versterkt doordat, onder
invloed van sneeuwbelasting, het materiaal van de constructieve huid uitrekt
(15% tot 20% bij breuk, zie figuur 3.5). Voor de doorhanging wordt een waarde
van 0,06 m. aangehouden. Deze aanname is minimaal. Meer doorhanging is veel
waarschijnlijker, maar omdat er geldt hoe meer doorhanging hoe minder
treksterkte in het materiaal, zullen de krachten alleen maar afnemen. Op deze
manier zit je met de handberekening altijd veilig. De toepaste formule voor het
berekenen van de trekkrachten in de constructieve huid, waarbij de
sneeuwbelasting maatgevend is, is als volgt:
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sneeuwbelasting 1,5 kN/m2

Figuur 2.7
krachtwerking in de constructieve huid

f
Fdoek

Fdoek
3,928 m

Fdoek = ( qsneeuw * l2 ) / ( 8 * f )
Waarbij:
Fdoek
= treksterkte in de constructieve huid, kN
qsneeuw = sneeuwbelasting, kN/m2
l
= lengte van de overspanning, m
f
= doorhanging van het doek, m
De berekening is als volgt:
Fdoek = ( qsneeuw * l2 ) / ( 8 * f )
Fdoek = ( 1,5 x (3,928)2 ) / ( 8 * 0,06) = 48,2 kN
Fdoek = 48,2 kN = 2410 N/5cm

De maximale treksterkte die in het doek optreedt bij een sneeuwbelasting van
1,5 kN/m2 is 2410 N/5cm. Om het definitieve materiaal te bepalen hebben we
zeilmakerij G. Kuijpers te Groesbeek benaderd. Dit bedrijf bestaat sinds 1993 en
heeft veel ervaring in het maken van tenthuiden van PVC gecoat polyester voor
tentverhuurbedrijven zoals Visser B.V. te Babberich.
Na overleg met de dhr. G. Kuijpers zelf hebben we besloten PVC gecoat
®
polyester met de merknaam Duraskin Standard (artikelno. B 1015) van de
fabrikant Verseidag toe te passen. Duraskin® standard, dat de firma Kuijpers
ook toepast voor tenthuiden met een stramien van 5 m., heeft een doeksterkte
van 2800/2500 N/5cm (ketting- en inslagrichting) en voldoet daarmee aan de
berekende treksterkte van 2410 N/5cm. De aanschafprijs van het materiaal is
‡18 per m1 (rolbreedte is 2,5 meter). Voor de overige eigenschappen van
®
Duraskin en een stukje duraskin® zie de productinformatie in bijlage B.
Daglichttoetreding
De verlichtingssterkte in het vrije veld fluctueert nogal. Het uitgangspunt is
het noodonderkomen overdag te verlichten met alleen daglicht. Om dit te
bewerkstelligen moet de constructieve huid 200 lux daglicht door laten
(eis 6). We gaan uit van de meest ongunstige situatie. Dit is een wintersituatie
zonder direct zonlicht en een bedekte hemel. Uit literatuur volgt dat de
verlichtingssterkte in het vrije veld in deze situatie 10.000 lux bedraagt. Let
wel dit is een minimale verlichtingssterkte. Bij direct zonlicht op het
aardoppervlak kan de verlichtingssterkte oplopen tot 100.000 lux.
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®

De lichtdoorlatendheid van Duraskin volgens de productinformatie in bijlage B
is ca. 15%. Bij indirect zonlicht (10.000 lux) betekent dit dat er 1500 lux de
binnenruimte intreedt. Het windbreekgaas dat boven de constructieve huid wordt
aangebracht, zal de daglichttoetreding nog wat doen verminderen, maar zal deze
nooit met meer dan 75% verminderen tot onder de geëiste 200 lux. Ook aan deze
laatste eis die nog beantwoord moest worden, voldoet PVC gecoat polyester,
type Duraskin® standard.
indirect zonlicht 10.000 lux

Figuur 2.8
indirect zonlicht dat door
de constructieve huid de
binnenruimte intreedt

intreding van 1500 lux

Opdruk logo’s
Duraskin® standard leent zich uitstekend voor het bedrukken of verven van
logo’s op het oppervlak. Verven heeft echter wel de voorkeur, omdat bij
bedrukken blaasjesvorming kan ontstaan door de zon. In het ontwerp is het Rode
Kruis logo goed zichtbaar op de constructieve huid. Opvallen in het veld blijft
een belangrijk aspect.
Voor een duidelijk overzicht zijn op de volgende pagina alle
producteigenschappen van Duraskin® standard nog eens getoetst aan het PvE.
Deze producteigenschappen zijn gebaseerd op informatie van de fabrikant
(bijlage B) en eigenschappen die in algemeenheid gelden voor PVC gecoat
polyester (figuur 2.5).
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2.3 Verbinding

C

2.3.1 Huidverloop

C

Voordat er een type verbinding kan worden gekozen om de constructieve huid
aan de constructiebogen te bevestigen, is het eerst van belang om te weten wat de
afmetingen zijn van één stuk constructieve huid en hoe deze overspant. De
manier van overspannen heeft consequenties voor het type verbinding en de
plaats van deze verbinding. Er zijn in hoofdzaak 4 verschillende manieren om de
constructieve huid te overspannen.
1.

2.

3.

4.

A

Figuur 2.9
schematisch weergave van 4Averschillende
varianten hoe één stuk constructieve huid
D
kan overspannen

E
D

E

De basisopzet van de community shelter bestaat uit 4 velden. De ideaalsituatie is
een huidverloop over alle 4 velden. Er zijn dan geen onderbrekingen in de
constructieve huid, zodat de waterdichtheid voor 100% gegarandeerd is. Deze
optie is echter niet haalbaar: de constructieve huid wordt veels te zwaar. Het is
nauwelijks te verplaatsen en laat staan te assembleren zonder gebruik te maken
van kranen. Realistische varianten zijn variant 1 en 2, waar de verbinding
evenwijdig loopt met de constructiebogen en over een half respectievelijk heel
veld overspant en variant 3 en 4, waar de constructieve huid over de helft en in
zijn totaliteit over 2 velden overspant.
Variant 1
Eén stuk constructieve huid loopt over een half veld tussen 2 constructiebogen.
De voordelen van variant 1 zijn:
- kleine eenheden constructieve huid zijn eenvoudiger en met minder mensen te
verplaatsen. Kleinere eenheden vergemakkelijken ook het overhevelen van de
constructieve huid uit de container naar kleine transporteenheden, die wel
doorgang kunnen vinden over slechte infrastructuur (zie eis 24 van het PvE).
- de constructieve huid hoeft met minder mensen worden getild, maximaal
25 kg/persoon, (zie eis 30 van het PvE).
- door de kleine eenheid constructieve huid is er een grote mate van
risicoverspreiding als er een stuk constructieve huid door beschadigingen moet
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worden vervangen. Er hoeft dan slecht een half veld worden vervangen.
Een reserve constructieve huid neemt gelijk minder transportvolume in beslag.
- de verbindingen zijn allemaal aan elkaar gelijk, omdat elke constructieve huid
begint en eindigt onder een constructieboog.
- het noodonderkomen is in lengterichting per veld modulair uitbreidbaar
Variant 2
Eén stuk constructieve huid loopt over een heel veld tussen 2 constructiebogen.
De grootste verschillen met variant 1 zijn:
- De constructieve huid wordt in de nok niet onderbroken zoals bij variant 1.
Deze onderbreking vergroot de kans op waterindringing en behoeft een extra
aansluitverbinding.
- Doordat er geen onderbreking in de nok aanwezig is, bestaat de constructieve
huid uit een tweemaal zo groot stuk. De constructieve huid is daardoor
moeilijker hanteerbaar en te verplaatsen en tevens neemt de reserve
constructieve huid meer transportvolume in beslag.
- Alle huiden van variant 2 zijn gelijk aan elkaar. Bij variant 1 is dit niet zo. Door
de verbinding in de nok zullen de 2 huiden op 1 veld van elkaar verschillen (een
ritsverbinding bv. is links en rechts ook altijd verschillend)
Variant 3
Eén stuk constructieve huid loopt over 2 velden over een lengte van een halve
constructieboog. Belangrijke voordelen zijn amper te noemen. Er kleven vooral
veel nadelen aan:
- Het is de vraag of een breedte van 8 meter in één stuk geproduceerd kan
worden of dat er 2 stukken van 4 meter aan elkaar moeten worden gestikt om de
benodigde breedte van 8 meter te krijgen. Dit heeft gevolgen voor het
productieproces en de uiteindelijke kostprijs.
- Er ontstaan 2 verschillende verbindingen. Aan de randen van de constructieve
huid de verbinding huid-huid en huid-constructieboog en in het midden van de
constructieve huid alleen de verbinding huid-constructieboog (zie ook
stippellijn figuur 2.9). Dit maakt het assemblageproces gecompliceerder.
- Het noodonderkomen is niet per veld modulair uitbreidbaar.
- De huid wordt in de nok onderbroken wat de kans op waterindringing vergroot.
Variant 4
Eén stuk constructieve huid loopt over 2 gehele velden. Voor deze variant gelden
precies dezelfde eigenschappen die gesteld worden bij zowel variant 2 als
variant 3 m.u.v. waterindringing in de nok. Deze eigenschappen kunnen worden
aangevuld met het feit dat de constructieve huid vrij zwaar wordt en dus moeilijk
te verplaatsen is.
Keuze huidverloop
Net als eerder bij de keuze van de materialisatie van de constructieve huid
(hoofdstuk 2.2) geldt ook bij de keuze van het huidverloop dat er maar 1 variant
voldoet aan het programma van eisen gesteld in hoofdstuk 2.1.2.2. De keuze
voor de verbinding heeft in hoofdzaak betrekking op de eisen 20, 24 en 30 (zie
ook figuur 2.9):
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24. De constructieve huid moet makkelijk verplaatst kunnen worden.
De afmetingen van de constructieve huid mogen niet te groot zijn, omdat de kans
bestaat dat deze moeten worden overgeladen vanuit de container naar kleinere
transporteenheden door slechte infrastructuur [bron: Eelko Brouwer, Rode Kruis]
Eenmaal op de plek van bestemming moet de constructieve huid ook eenvoudig
door een gering aantal mensen naar de plek kunnen worden getild en kunnen
worden geassembleerd. Hoe zwaarder en groter één stuk constructieve huid is,
hoe moeilijker het assemblageproces wordt. Om deze reden is variant 4 door de
te grote afmetingen en het te hoge gewicht uitgesloten. Het geschatte gewicht is:
®

gewicht per m2 Duraskin x oppervlakte = 0,630 gr/m2 x 192 m2 = 121,0 kg
extra toevoegingen constructieve huid +10% (geschat)
= 12,1 kg
Totale gewicht variant 4

+

= 133,1 kg

31. Vergissingen tijdens het assemblageproces van de constructieve huid moeten
tot het minimum worden beperkt.
Variant 3 en variant 4 (die toch al niet voldoet volgens eis 24) hebben zoals
eerder opgemerkt 2 verschillende verbindingen. Als dit überhaupt al technisch
kan worden opgelost is de kans op vergissingen tijdens het assemblageproces
groot. Aan de constructiebogen komen 2 verschillende verbindingen te zitten.
Niet elke vakwerkligger is dan meer gelijk en dat geeft veel onduidelijkheden en
kans op vergissingen tijdens het assemblageproces.
20. De verbinding moet waterdicht zijn.
Indringing van water kan het functioneren van gebruiksfuncties verstoren of
(ziekenhuis)apparatuur beschadigen. Variant 1 en variant 3 (die toch al niet
voldoet volgens eis 31) hebben een onderbreking in de nok. Een onderbreking
betekent een kans op waterindringing. Ook zijn de 2 constructieve huiden in 1
veld zijn niet gelijk aan elkaar, omdat de rechter- en linkerverbinding in de nok
niet hetzelfde zijn (vergelijk het met een ‘mannetjesvrouwtje’ verbinding). Dit is
tevens in strijd met de bovenstaande eis 25 en eis 31, omdat twee dezelfde
huiden in 1 veld kunnen worden aangebracht en dan in de nok niet op elkaar
kunnen aansluiten.

Figuur 2.10
toetsing van de 4 varianten aan
het PvE m.b.t. het huidverloop

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

Gewicht, kg

33,3

66,6

66,6

133,1

Kans op
assemblagevergissingen

Ja, verbinding
nok verschilt

minimaal

Ja, 2 versch.
verbindingen
onder de constructieboog

Ja, 2 versch.
verbindingen
onder de constructieboog

Kans op
Waterindringing

Ja,
onderbreking
in de nok

nee

Ja,
onderbreking
in de nok

nee
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Uit figuur 2.10 volgt dat variant 2 is zeer acceptabel is. Het gewicht van de
constructieve huid is ‘slechts’ 66,6 kg. De constructieve huid is goed te dragen
door 4 personen (25 kg per persoon, zie ook eis 30). Alle constructieve huiden
zijn aan elkaar gelijk en kunnen ook nog eens links en rechts gedraaid worden
(linkerentree kan ook de rechterentree zijn). Dit sluit vergissingen tijdens de
assemblage op dit aspect uit. Daarnaast is de nok niet onderbroken, waardoor de
waterdichtheid gegarandeerd kan worden. De kans op waterindringing in figuur
4.2 heeft betrekking op waterindringing door de huid zelf. Het tegenhouden van
waterindringing in de verbinding, komt in de volgende paragrafen aan de orde.
De keuze voor variant 2 betekent dat er 4 constructieve huiden nodig zijn voor
een basisopzet van de community shelter. De constructieve huiden kunnen
worden opgerold en hebben bij gebruik van Duraskin® standard een diameter
van 0,55 m en een lengte van circa 22 meter (booglengte) en een breedte van 4
m. (stramien constructiebogen.

Figuur 2.11
opstelling van 4 stuks constructieve
huiden in een 30 ft. zeecontainer.
De maquette is gemaakt op schaal 1:20

In figuur 2.11 is de hoeveelheid transportvolume te zien die de constructieve
huid van 4 velden in beslag neemt. De huid kan in een soort van rek tegen de
zijwand van de 30 ft. zeecontainer geplaatst worden. Er blijft nog voldoende
ruimte over voor de andere materialen zoals de staalconstructie. Het is ook goed
mogelijk om de constructieve huiden op elkaar te vouwen. Zo ontstaan er geen
rollen, maar vierkante transportvolumes. De praktijk moet uitwijzen wat de
meest ideale vorm van transporteren is. Welke keuze het ook wordt, het
transportvolume van de constructieve huiden zal altijd gelijk blijven.

2.3.2

Bestaande verbindingen

C

Voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt van het type verbinding, is het
verstandig om eerst eens te kijken welke bestaande verbindingen er worden
gebruikt bij tijdelijke constructies. Een markt die veel overeenkomsten met de
community shelter heeft is de tentenmarkt. De huid wordt hier vaak bevestigd
aan de constructie middels een ingelaste pees en een geleiderail, zie figuur 2.12.
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De geleiderail is veelal geïntegreerd in een gordingprofiel, dat weer de krachten
die op het doek werken afdraagt aan de grond. Het gordingprofiel inclusief
geleiderail is vervaardigd van aluminium en wordt getrokken uit een matrijs. Een
gordingprofiel van staal is op deze manier niet mogelijk, omdat staal niet kan
worden ‘getrokken’ uit een matrijs. Er zijn vele standaardprofielen beschikbaar
maar een afwijkend profiel is ook mogelijk mits de oplage maar hoog genoeg is,
waardoor het geld voor het maken van een matrijs kan worden terugverdiend.

Figuur 2.12
een pees-geleiderail verbinding
bij een tijdelijke tentconstructie

De flexibel te buigen pees die door de geleiderail loopt, bestaat uit polyester en is
in een keder verwerkt. De keder is van nylon en wordt op het eind gesplitst in 2
lagen. Tussen deze 2 lagen wordt het PVC gecoat polyester ingeklemd. Dit
klemmen gebeurt door het PVC gecoat polyester en de binnenzijde van de keder
te verwarmen waardoor het thermisch aan elkaar vasthecht. De keder is van
nylon vervaardigd omdat dit materiaal, in tegenstelling tot PVC gecoat polyester,
bestand is tegen het constant heen en weer schuiven tegen de scherpe randen van
de geleiderail.
Op afbeelding 3 van figuur 2.12 is naast de ingelaste pees een opgestikt oog
zichtbaar. Aan dit oog wordt een touw bevestigd. Het touw wordt vervolgens
over de gordingen naar de overkant gegooid en daar aangetrokken met
menselijke spierkracht. De pees van de constructieve huid loopt gemakkelijk
door de geleiderail, ook al moet de pees in de nok een scherpe hoek maken en
dus wat meer extra weerstand oplevert.
De gordingen worden vanaf de grond met ‘assemblagevorken’ in de verbinding
gehangen. De bovenliggende constructieve huiden zorgen ervoor dat de
gordingen niet uit hun verbinding kunnen schieten, zie ook figuur 2.13.

Figuur 2.13
gordingen die in de verbinding zijn
gehangen en waar de constructieve huid
ervoor zorgt dat deze er niet uitvallen
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2.3.3

Verbindingskeuze

C

Het gekozen huidverloop tussen 2 constructiebogen heeft tot gevolg dat de
verbinding van de constructieve huid onder of op de constructieboog is
gepositioneerd. De keuze voor de verbinding hangt in hoofdzaak af van de
assemblagetijd, de sterkte, de kostprijs en de mogelijkheid tot
reparatie/vervanging. De bestaande verbinding pees-geleiderail heeft zijn nut en
werking al in de praktijk bewezen. Om toch alle andere verbindingen uit te
sluiten, zijn 2 andere varianten uit een gerichte keuzeselectie nader onderzocht.
Dit zijn een verbinding met haken en zeilringen en een verbinding met koord en
zeilringen, zie ook figuur 2.14 voor de schematische weergave. Van alle
varianten worden onderstaand de werking, de voor- en nadelen en de faalkansen
beschreven.

C
Variant 2
A

Figuur 2.14
3 verschillende verbindingen
voor de constructieve huid D

E

Variant 1

Variant 3

Variant 1
Variant 1 is al een toegelicht in hoofdstuk 2.3.2 Het is een bestaande verbinding
die veel wordt toegepast. Aan beide zijden van de constructieve huid wordt een
pees ingelast die vervolgens door de geleiderails kunnen worden getrokken.
Voordelen van deze verbinding zijn:

A

D

E

- Er is geen ingewikkelde assemblagekennis voor nodig.
- De tijd die nodig is voor het assembleren van de constructieve huid met dit type
verbinding is gering.
- De krachten worden gelijkmatig afgegeven aan de geleiderail en dus aan de
constructieboog.
- De kostprijs ligt hoger dan bij de andere 2 varianten, maar is nog steeds vrij
laag.
- De kans op beschadiging bestaat alleen bij de geleiderail en niet bij de pees.
Een geleiderail is makkelijk te vervangen dit tot in tegenstelling van de pees.
- De verbinding is waterdicht. Wel moet aandacht worden besteed bij de
aansluiting van de kopse kanten van de geleiderail.
De faalkansen kunnen gelijk ook de nadelen van de verbinding zijn:
- De pees kan te stug zijn, waardoor deze teveel weerstand geeft in de hoeken
(ca. 16 graden) waar de vakwerkliggers samenkomen.
- De lengte waarover de huid in de geleiderail wordt getrokken kan te lang zijn,
waardoor de constructieve huid op het eind teveel weerstand ondervindt en er
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niet meer doorheen kan worden getrokken met menselijke spierkracht.
- Aan de ene kant wordt harder getrokken dan de andere kant, waardoor de
constructieve huid niet soepel door de geleiderail loopt.
- De sneeuw- of windbelasting trekt de pees door de opening (in de
lengterichting) van de geleiderail.
Variant 2
In de dragende huid zijn aan de lange zijde zeilringen aangebracht, waardoor een
koord doorheen kan worden gerijgd. Door dit rijgprincipe worden twee stukken
constructieve huid onderling met elkaar verbonden. Daarna zal de constructieve
huid met een nog nader vorm te geven ophangsysteem aan onderzijde van de
constructieboog kunnen worden gehangen of op de constructieboog worden
gelegd. Naast de goedkope kostprijs kent het echter meer nadelen dan voordelen:
- Het is tijdrovend om over een lengte van 22 meter (lengte boog) de
constructieve huid aan elkaar te rijgen met een koord.
- De verbinding is uit zichzelf niet waterdicht op de plaats waar het koord door
de zeilringen heen gaat.
- Omdat de constructieve huid eerst aan elkaar moet worden bevestigd, is het erg
lastig om deze daarna aan de constructie te hangen of overheen te leggen,
omdat het gewicht van 2 constructieve huiden een stuk groter is en dat je er
vanaf de onderzijde er boven niet meer bij kunt komen.
- Er is geen gelijkmatige krachtenafdracht maar allemaal kleine puntlasten.
De faalkansen van de verbinding zijn
- De kans is reëel dat er tijdens het rijgen een zeilring wordt overgeslagen.
Assemblagevergissingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen (eis 31)
- Bij sneeuw- of windbelasting kan het gebeuren dat een zeilring uitscheurt.
Deze kan in een rampgebied moeilijk worden vervangen.
- De aan elkaar verbonden constructieve huid is te zwaar om aan de
constructieboog te bevestigen.
Variant 3
In de constructieve huid zijn aan de lange zijde zeilringen aangebracht die in
haken worden gehangen. Deze kunnen in de fabriek al aan de constructieboog
worden toegevoegd. Variant 3 heeft de volgende voor- en nadelen:
- de zeilringen kunnen vrij snel in de haken worden gehangen.
- de kostprijs van de verbinding is laag.
- de productie/verwerking van het ophangsysteem is arbeidsintensief
- de verbinding is vanuit zichzelf niet waterdicht
De faalkansen zijn min of meer gelijk aan de faalkansen van variant 2:
- De kans is reëel dat er tijdens het rijgen een zeilring wordt overgeslagen.
Vergissingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Bij sneeuw- of windbelasting kan het gebeuren dat een zeilring uitscheurt.
Deze kan in een rampgebied moeilijk worden vervangen.
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Definitieve keuze
De vergissingen die tijdens de assemblage kunnen ontstaan en het gevaar van
onbruikbare constructieve huiden door mechanisch falen maken variant 2 en 3
ongeschikt als verbinding tussen de constructieve huiden en de constructiebogen.
Het grote voordeel van variant 1 is de geringe assemblagekennis die nodig is. De
constructieve huid kan helemaal geprefabriceerd worden in de fabriek. Tijdens
de assemblage hoeft alleen de pees maar in de geleiderail worden geschoven en
door het aantrekken gaat de rest vanzelf. Bij het werken met zeilringen wordt er
veel meer verantwoordelijkheid op de assembleerder (vluchtelingen) gelegd,
omdat de kans op fouten maken velen malen groter is en dit gaat weer ten koste
van de betrouwbaarheid (prioriteit 1 van hulporganisaties) en de assemblagetijd.
Maar zoals aangegeven heeft ook variant 1 een aantal faalkansen die nader
onderzocht moeten worden.
2.3.4 Faalkansen
Faalkans: de pees kan te stug zijn, waardoor deze teveel weerstand geeft in de
hoeken (ca. 16 graden per hoek) waar de vakwerkliggers samenkomen. In totaal
moet de constructieve huid door 5 hoeken worden getrokken in één
constructieboog. Dit kan zoveel weerstand geven dat de constructieve huid niet
meer door de geleiderail kan worden getrokken met menselijke spierkracht.
Deze faalkans is in theorie moeilijk op waarde te schatten. Om toch enigszins
een indruk te kunnen krijgen, is er een schaalmodel 1:4 van de community
shelter gemaakt. In dit schaalmodel kunnen we met redelijke betrouwbaarheid
bevestigen of ontkrachten dat de bovenstaande faalkans al dan wel of niet
optreedt. Het schaalmodel is te zien op figuur 4.6 en extra aanvullende foto’s in
bijlage C. De vakwerkliggers zijn gemaakt van vurenhout die aan de uiteinden
onder verstek zijn gezaagd (zie afbeelding 3 van figuur 4.6), waardoor de
‘gevreesde’ hoek ontstaat. Onder de houten delen is een geleiderail geschroefd,
die afkomstig is uit de caravanbranche. In de caravanbranche wordt de peesgeleiderail verbinding toegepast om de voortent aan de caravan te kunnen
bevestigen. De geleiderail uit de caravanbranche is toevalligerwijs ook 4x kleiner
(gelijk aan het schaalmodel) dan de geleiderail van tijdelijke tentconstructies
(figuur 2.12) die ook voor de community shelter gaat wordt toegepast.

Figuur 2.15
schaalmodel community shelter 1:4
om de pees-geleiderail verbinding
te toetsen op faalkansen
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De 2 halve constructiebogen worden op afstand gehouden door stalen
draadeinden die in de werkelijkheid de koppelkokers moeten voorstellen en
tussen de 2 nylon keders is een katoenen doek vastgestikt, die de constructieve
huid moet voorstellen. In 4 stappen kunnen de faalkansen optisch worden
waargenomen en worden geanalyseerd.

Figuur 2.16
het analyseren van faalkansen tijdens de
assemblage van de constructieve huid
van het schaalmodel

Stap 1
Als de 30ft. zeecontainer is gearriveerd, kunnen de constructieve huiden na
voltooiing van de staalconstructie uit de container naar de juiste plek worden
verplaatst. De ingelaste pees in de constructieve huid van het schaalmodel is
goed op te rollen.
Stap 2
Als de constructieve huid is uitgerold worden de uiteinden van de ingelaste
pezen in de geleiderail aangebracht en wordt de constructieve huid middels 2
handen richting de eerste hoek door de geleiderail getrokken. De breedte van het
doek is iets breder uitgevoerd dan de afstand tussen de verbindingen. De
ingelaste pezen kunnen op deze manier goed in de geleiderail worden
aangebracht. De waargenomen weerstand die de constructieve huid ondervindt
tijdens het trekken van de pees door de geleiderail tot aan de eerste hoek is
nagenoeg nihil.
Stap 3
De volgende stap is het trekken van de constructieve huid door de eerste hoek
van ca. 16 graden. In de hoeken is de geleiderail onderbroken omdat de
constructieboog uit 6 gelijke onderdelen bestaat vanwege het transport. Deze
onderbreking geeft in het schaalmodel geen problemen. De pees gaat eenvoudig
van het uiteinde van de ene geleiderail naar het begin van de andere geleiderail.
De pees blijft niet haken aan de kopse kant van de geleiderail. Dit kan alleen
maar gebeuren als de kopse kanten niet goed op elkaar aansluiten. De weerstand
door het trekken van de constructieve huid door de hoek neemt wel iets toe, maar
is nog steeds gering. Met 2 handen is de huid er nog steeds makkelijk doorheen
te trekken.
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Stap 4
Deze stap is een herhaling van stap 3. Het enigste verschil is dat de weerstand nu
meer toeneemt, doordat de constructieve huid door 2 hoeken van ca. 16 graden
moet worden getrokken. Ook hier levert de onderbreking van de geleiderail geen
problemen op en ondanks dat de weerstand toeneemt, is deze nog goed met 2
handen door de geleiderail naar de bodemplaat te trekken.
Deze handelingen zijn allemaal omgenomen op film, waarmee de juistheid van
de bovenstaande bevindingen kan worden aangetoond. De exacte kracht die
nodig is om de constructieve huiden in de werkelijkheid door de geleiderails te
trekken kan met dit schaalmodel niet bepaald worden, omdat de trekkracht die
door de 2 handen wordt geleverd niet is geregistreerd. Ook al was dit wel
gedaan, dan was het nog niet mogelijk om de trekkracht in de werkelijkheid te
kunnen bepalen, omdat er een aantal aspecten zijn die in het schaalmodel 1:4
afwijken van de werkelijkheid. Allereerst speelt het eigen gewicht van de
constructieve huid in het schaalmodel nagenoeg geen rol. In de werkelijkheid zal
het PVC gecoat polyester van de constructieve huid gaan doorhangen en als
gevolg daarvan zal de pees zich tegen de zijkant van de geleiderail gaan
vastzetten. Dit zal wat extra weerstand veroorzaken. Anderzijds zal de weerstand
weer afnemen, omdat de ruimte tussen de pees en de geleiderail van het
schaalmodel veel minder is dan bij pees en de geleiderail in de werkelijkheid, zie
figuur 2.17.

Figuur 2.17
het verschil van ruimte tussen de
pees en de geleiderail bij het
schaalmodel en het model 1:1

Om zeker te zijn van de bevindingen tijdens uitvoering en analyse van het
schaalmodel, hebben we onze bevindingen voorgelegd aan dhr. G. Kuijpers van
Kuijpers zeilmakerij te Groesbeek. Op basis van zijn 15 jaar lange ervaringen in
de tentenbranche, voorziet hij geen problemen dat de constructieve huid zal gaan
vastlopen door teveel weerstand in de hoeken (zie bijlage C, notulen van de data
10-12-2008). Hij verwacht zelfs dat de constructieve huid over de lengte van de
totale constructieboog kan worden getrokken en niet zoals bij het schaalmodel
over een lengte van een halve constructieboog. Hij licht nog eens extra toe dat de
huiden van tenten zoals getoond in figuur 2.12 ook zonder al teveel problemen
met menselijk spierkracht door een nok van 30 graden kan worden getrokken.
Uit eigen bevindingen van het schaalmodel en leunend op de 15 jaar ervaring
van dhr. G. Kuijpers kan met redelijke zekerheid geconcludeerd worden dat de
hoeken niet veel problemen zullen geven voor het assembleren van de
constructieve huiden. Het is alleen de vraag of de constructieve huid enkel over
de lengte van een halve constructieboog kan worden getrokken of over de lengte
van een hele constructieboog. Dit moet de praktijk gaan uitwijzen. In hoofdstuk
6 ‘assemblage’ is er voor een oplossing gekozen, die beide opties open laat.
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Faalkans: Aan de rechterkant wordt harder aan de constructieve huid getrokken
dan aan de linkerkant of andersom, waardoor de constructieve huid niet soepel
door de geleiderail loopt of misschien zelfs vast loopt.
Deze situatie kan zich ook voordoen bij tenten van figuur 2.12. Zeilmakerij
Kuijpers heeft aangegeven dat dit in praktijk geen problemen zal geven. Het is
optisch snel te zien welke kant te ver vooruit is getrokken. Dit kan direct
gecorrigeerd worden door iets harder aan de andere kant te trekken. Mocht je
deze faalkans helemaal uit te willen sluiten, dan kunnen beide touwen waarmee
de constructieve huid wordt voortgetrokken in de geleiderail, worden verbonden
met een stijve, vormvaste stang. Door de stang met meerdere mensen in
horizontale richting te trekken, verplaatsen de linker- en rechterkant met dezelfde
snelheid. Bovenstaande faalkans zal dan niet meer optreden.

touw
stang
Figuur 2.18
constructieve huid wordt met
een stang en touwen door de
geleiderail getrokken.

gedeelte constructieve huid

Faalkans: de sneeuw- of windbelasting trekt de pees door de opening (in de
lengterichting) van de geleiderail.
Deze faalkans treedt alleen op als de dikte van aluminium geleiderail te dun is
uitgevoerd en naar buiten buigt zodat de opening in de lengterichting groter
wordt dan de pees zelf. De pees zelf is van PVC en kan niet vervormen of kleiner
worden omdat het materiaal dit niet toelaat. De maximale trekkracht kan
gemeten worden met apparatuur in het constructieve lab van de TU/e. Voor het
vak 7P672 Lichte draagconstructies heb ik al eens zo’n trekproef gedaan om de
maximale trekkracht van een lijmverbinding te bepalen, zie figuur 2.19. Deze
trekproef kan ook gebruikt worden om maximale trekkracht te bepalen, op welk
moment de ingelaste pees uit de verbinding wordt getrokken. Om een aantal
redenen is deze trekproef niet uitgevoerd.

Figuur 2.19
apparatuur om een maximale trekkracht
te kunnen bepalen. Op afb. 3 een
schematische weergave (doorsnede) om
de maximale trekkracht te bepalen
voordat de geleiderail bezwijkt
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De keuze uit bestaande geleiderails is vrij beperkt. Geen enkel bestaande
geleiderail voldoet aan de eisen gesteld voor de community shelter. Daarom is er
een eigen rail ontwikkeld. Deze is echter nog niet gemaakt en kan dus niet op
sterkte getest worden in het constructief lab. Er kan dan wel een bestaande
geleiderail worden getest, maar hier kunnen dan geen conclusies aan worden
verbonden voor de nieuw ontwikkelde geleiderail. De bestaande geleiderails
voor tenten zoals figuur in 2.12. worden tijdens gebruik nooit uit de verbinding
getrokken. De werkende belasting op het doek is wel iets lager, maar het
stramien is weer een meter breder (5 meter). De kans dat de verbinding faalt is
zeer miniem en mocht dit toch gebeuren dan kan de wanddikte vergroot worden
waardoor er meer stijfheid ontstaat.
Faalkans: Door beschadiging is de geleiderail ingedeukt en kan de pees geen
doorgang meer vinden.
De geleiderail, die in de fabriek al aan de vakwerkligger kan worden
gemonteerd, moet zoveel mogelijk worden beschermd tegen beschadigen tijdens
transport en assemblage. In het rampgebied is de kans aanwezig dat de
vakwerkliggers tijdens het dragen door vluchtelingen en/of hulpverleners vanuit
een tilhoogte op de grond worden gegooid i.p.v. gelegd. De vakwerkligger is
daar goed tegen bestand, de aluminium geleiderail veel minder. Om te kijken hoe
stevig de geleiderails zijn, is een bestaande geleiderail met een grote slaghamer
bewerkt. Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om de geleiderail in te deuken, zie
ook figuur 2.20.

Figuur 2.20
een bestaande geleiderail wordt bewerkt
met een slaghamer om te zien of de
geleiderail makkelijk indeukt

Door de geleiderail ook nog eens zoveel mogelijk binnen de vakwerkligger te
plaatsen, zodat de stalen onder- en bovenprofielen van de vakwerkliggers de
verbinding beschermen, mag ook deze faalkans geen problemen gaan geven.
Mocht de geleiderail om wat van reden dan ook toch beschadigd zijn kan deze
eenvoudig worden vervangen door de demontabele boutverbinding. Er moeten
dan wel reserve geleiderails in de 30 ft. zeecontainer worden meegeleverd.
Alle faalkansen zijn optisch voldoende onderzocht om te kunnen concluderen dat
de pees-geleiderail verbinding betrouwbaar mag worden genoemd.
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2.3.5

Positie verbinding

C

De geleiderail wordt met een demontabele boutverbinding aan de zijkant van het
stalen onderprofiel van de vakwerkligger bevestigd, zie figuur 2.21. De
onderkant van het stalen onderprofiel is tevens de onderkant van de aluminium
verbinding, waardoor beschadigingen aan de geleiderail beperkt worden.
Plaatsing van de geleiderail van de constructieve huid aan het onderprofiel heeft
voordelen t.o.v. plaatsing aan het bovenprofiel:
- de verbinding ligt in tegenstelling tot het bovenprofiel dicht bij het stramien.
De constructieve huiden sluiten dus goed op elkaar aan. Plaatsing van de
geleiderail op het bovenprofiel betekent dat er een open ruimte ontstaat die
alsnog moet worden afgedekt met een stuk extra huid. Dit geeft extra
assemblagehandelingen en het maakt de kans op waterindringing groter.
- door de constructieve huid aan het onderprofiel te plaatsen blijft de
constructieve huid binnen de constructie. Dit geeft geen aansluitproblemen met
de bodemafsluiting. Plaatsing in het bovenprofiel betekent dat de constructieve
huid onderaan bij de fundering wordt onderbroken om een aansluiting te
kunnen maken met de bodemafsluiting.
- als de constructieve huid aan het onderprofiel bevestigd is, ontstaat er in het
bovenprofiel ruimte om het windbreekgaas te plaatsen. Deze hoeft in
tegenstelling tot de constructieve huid, niet geheel op elkaar aan te sluiten,
omdat het windbreekgaas geen waterwerende functie heeft.

windbreekgaas

kopplaat

tralieliggers

constructieve huid

geleiderail

Figuur 2.21
detail van de vakwerkligger
waar de geleiderail met de huiden
van het dak en de kopgevel aan is
bevestigd

isolerende huid

huid kopgevel
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Door de geleiderail in het onderprofiel te voorzien van meerdere openingen, kan
deze ook gebruikt worden als verbinding voor de isolerende huid die onder de
constructieve huid hangt. Thermisch gezien heeft plaatsing van de isolerende
huid in het onderprofiel ook een aantal voordelen:
- zoals ook bij de constructieve huid al opgemerkt wordt de thermische schil niet
onderbroken, omdat de isolerende huid binnen de constructie is geplaatst.
- Plaatsing van de isolerende huid in het bovenprofiel betekent een koudebrug
over een afstand van de breedte van de vakwerkliggers waar de isolerende huid
niet doorheen kan lopen.
- De inhoud van de binnenruimte is kleiner dan de inhoud bij plaatsing van de
isolerende huid aan het bovenprofiel. Er hoeft bij geconditioneerde
klimaatbeheersing minder lucht worden opgewarmd.
Zoals in het detail goed te zien is worden de bovenste opening van de geleiderail
in het onderprofiel gebruikt om de constructieve huiden in aan te brengen, de
middelste openingen worden gebruikt om de isolerende huiden in aan te brengen
en de onderste openingen worden gebruikt om verticale huiden in aan te brengen.
Dit kunnen de kopgevels of tussenwanden zijn. Om het verschil in uitzetting op
te vangen door de verschillende uitzettingscoëfficiënten van staal en aluminium,
wordt de aluminium geleiderail iets kleiner uitgevoerd dan de lengte van het
stalen onderprofiel. Daarnaast moet de geleiderail vrij kunnen bewegen ter
plaatse van de boutverbinding.

2.4 Het ontwerp
2.4.1 Constructieve huid dakvelden
Met de definitieve materialisatie en het type verbinding kan een ontwerp worden
gemaakt voor de constructieve huid. Het ontwerp is een samensmelting van alle
eisen die voor de constructieve huid gelden. Uitgangspunt is een constructieve
huid die over de gehele lengte van de constructieboog door de geleiderail loopt.
Het uitgangspunt is te zien in figuur 2.22.

Figuur 2.22
uitgangspunt verloop
constructieve huid

constructieve huid

2700 mm

2.4.1.1 Entree- en vluchtopeningen
Eis 26 van het PvE schrijft voor dat de community shelter moet kunnen worden
voorzien van entree-/vluchtopeningen. Extra aanvullende eisen omtrent de
entree/-vluchtopeningen zijn dat de constructieve huiden allemaal gelijk aan
elkaar moeten zijn om vergissingen tijdens het assemblageproces te voorkomen
(eis 26) en er moet worden voorkomen dat water en klein ongedierte de
community shelter binnendringt (eis 27).
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Alle constructieve huiden moeten gelijk aan elkaar zijn. Dit betekent dat er in
alle constructieve huiden een opening moet komen en/of in beide kopgevels. Als
er zich een situatie voordoet waarbij de community shelter is verdeeld in drie
afgescheiden ruimtes en waar de tussenwand zich onder de constructieboog
bevindt, betekent dit bij enkel entreeopeningen in de kopgevels dat de middelste
ruimte niet direct bereikbaar is van buitenaf. Dit is ongewenst en gaat ten koste
van de flexibiliteit van de gebruiksfuncties. Door voor een entreeopening te
kiezen in elke constructieve huid, heeft elk veld 2 entreeopeningen (aan de
linker- en rechterkant van een veld). Dit betekent ook automatisch voldoende
vluchtwegen bij calamiteiten zoals brand, zie ook tekeningenset blad B-001. De
maximale vluchtweg vanuit het midden van de community shelter naar buiten is
7,7 m, wat zeer acceptabel is.
In figuur 5.1 is te zien dat de verticale hoogte van het maaiveld tot aan het einde
van de eerste vakwerkligger 2700 mm is. Deze hoogte is ruimschoots voldoende
om een entreeopening te creëren. Er doen zich wel een aantal problemen voor als
er een entreeopening in een schuine wand wordt gepositioneerd. Er zullen
constant mensen van buiten naar binnen en vice versa verplaatsen. Dit proces zal
altijd plaats vinden, ook als het regent. Als de entree in de constructieve huid
geopend is, zal de regen vrij spel hebben om in de binnenruimte te dringen met
wateroverlast als gevolg, zie afbeelding 1 figuur 2.23.

Figuur 2.23
ontwerp van de entreeopening
om de community shelter te
kunnen betreden

regenwater
voorportaal

Een ander bezwaar is de beleving van een binnenruimte met schuine wanden. Je
kunt het vergelijken met een zolderkamer onder een zadeldak. Om de ruimte
geschikt te maken worden er knieschotten met daarop beplating aangebracht. De
verticale wanden geeft de ruimte een duidelijke afbakening en kunnen ook nog
eens gebruikt worden om er iets tegen aan te zetten.
Plaatsing van een tussenwand (die in het vervolg entreewand wordt genoemd)
voorkomt inregenen in de community shelter en geeft ook nog eens een verticale
afbakening van de binnenruimte, zie afbeelding 2 van figuur 5.2. De entreewand
kan tijdens de productiefase al aan de constructieve huid worden worden gestikt
en in elkaar worden opgerold en in de 30 ft container geplaatst worden.
Nu er relatief veel openingen in de constructieve huid komen, is een goedkope,
eenvoudig te bedienen entreeopening zonder faalkansen van essentieel belang.
Daarnaast moet de entreeopening in de fabriek al kunnen worden aangebracht.
Een veel toegepaste openingswijze van tijdelijke constructies zoals tenten is de
ritssluiting. De ritssluiting is een wereldwijd bekend en geaccepteerd product.
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Een rits is echter niet 100% betrouwbaar. Als er zand tussen de tanden van de
rits komt, weigert deze dienst en bestaat de kans dat deze kapot wordt getrokken.
Een veel betrouwbaardere verbinding is een touwverbinding. Deze verbinding is
niet zo snel te openen/sluiten als de ritsverbinding maar heeft minimale
faalkansen.
Naast de betrouwbaarheid kan er geen water door de verbinding reden ook al
omdat de entreewand zich onder een afdakje van het voorportaal bevindt. Door
beide zijkanten van de opening te voorzien van een touwverbinding kan deze
worden opgevouwen en in de nok worden vastgebonden aan touwtjes (zie figuur
2.24 en 2.25). De entreewanden kunnen ook met deze touwverbinding onderling
met elkaar worden verbonden.
overlap

Figuur 2.24
afbeelding van een
ritsverbinding en een
touwverbinding

opgerolde
huid

touwverbinding

Figuur 2.25
entreewand van de
voorkant gezien

overlap
stramienbreedte

Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de entreewand bevindt zich
een huidoverlap (zie ook figuur 2.25). De overlap aan de bovenzijde wordt
gebruikt om de entreewand aan de constructieve huid te kunnen stikken. De
overlap aan de onderzijde ligt op de bodem waarover de bodemafsluiting komt te
liggen. De overlap moet voor een goede waterdichte aansluiting zorgen. De
entreeopening ligt iets verhoogt t.o.v. van het maaiveld. Zo wordt het indringen
van water en klein ongedierte voorkomen (eis 27). Voor verdere uitleg en
uitwerking van de constructieve huid en de entreewand zie tekeningenset blad B014 en B-016.
2.4.1.2 Afspanning
Zoals al eerder aangegeven in hoofdstuk 3.3 (onderdeel krachtwerking) hangt de
constructieve huid door, omdat de breedte van de huid groter is dan de
horizontale afstand tussen de verbindingen. Gevolg is dat de huid kan gaan
opwaaien door afwisselende winddruk en –zuiging. Om scheurvorming en dus
een lange levensduur te garanderen moet dit voorkomen worden, zie ook eis 28
van het PvE. De wijze van afspanning komt voort uit de keuze voor het plaatsen
een entreewand. In afbeelding 2 van figuur 2.23 loopt de constructieve huid door
tot aan de funderingsvoet. Op deze manier is de entreewand onbereikbaar en kan
de binnenruimte niet worden betreden. Door een halve ovale vorm uit het doek te
verwijderen is de entreewand wel bereikbaar, zie figuur 2.26. De halve boog die
ontstaat kan tegelijkertijd worden gebruikt om de constructieve huid af te
spannen.
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aangestikte entreewand

bedrukt logo

entree
Figuur 2.26
de helft van de constructieve
huid gezien vanaf de bovenkant
(op de grond gelegd)

symmetrieas

constructieve huid
keder met ingelaste

In de halve boog wordt een zoom gezet waar een flexibel kunststof buisje wordt
ingelast, zie ook figuur 2.27. In dit kunststof buisje loopt over de gehele lengte
van de boog een staaldraad. Aan het ene uiteinde van het staaldraad is een haak
bevestigd en aan de andere kant een haak met stelmogelijkheid ertussen. De
beide haken grijpen in ogen die zijn vastgelast op het funderingselement, zie de
funderingstekening B-007 van de tekeningenset. Het staaldraad en de haken
kunnen in de fabriek al worden aangebracht en ingerold worden in de
constructieve huid. Dit scheelt assemblagehandelingen op de rampplek.

Figuur 2.27
opspanmogelijkheid van de
constructieve huid. Detail
genomen bij stippellijn figuur 5.5

Als de constructieve huid in de geleiderail gebracht is, kunnen de haken met
staaldraden aan beide zijkanten van de community shelter in de haken van de
funderingselementen worden bevestigd.
stelmogelijkheid
zoom

gelast oog op het
funderingselement

staaldraad

keder met
ingelaste pees

ingelaste
kunststof buis

Door de stelmogelijkheid aan beide kanten aan te draaien wordt de constructieve
huid opgespannen waarmee opwaaien (en de daarbij horende herrie) voorkomen.
Als de constructieve huid is opgespannen hangt de entreewand aan de bovenzijde
niet door maar staat deze strak. Voor een stabiele entreewand hoeft deze alleen
nog maar aan de onderzijde worden afgespannen. Op figuur 2.25 (gestippelde
rechthoek) zijn aan de onderzijde om een nog nader te bepalen h.o.h.-afstand
stukjes PVC gecoat polyester met daaraan vast een stuk elastiek vastgestikt.
Voor een referentiebeeld zie figuur 2.28.

Figuur 2.28
elastiek met een stuk PVC gecoat
polyester die aan de entreewand
gestikt kan worden

Figuur 2.29
Duckbill verankering van de
firma JLD International

I
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In de praktijk worden de elastieken bij tenten aangespannen met haringen.
Haringen kunnen echter krom worden geslagen, zijn relatief zwaar en kunnen bij
verkeerde assemblage uit de grond schieten. Een goed alternatief van verankeren
is de Duckbill (merknaam) van de firma JLD International.
De Duckbill is een zeer licht grondanker dat bestaat uit een stalen draad met op
het eind een anker. De staaldraad kan aan het elastiek worden bevestigd en
vervolgens kan het anker handmatig met een drijfpen de grond in worden
geslagen. De firma JLD International heeft het grondanker gedemonstreerd op
een grasterrein op het TU/e terrein. Het is inderdaad makkelijk en snel te
assembleren en daarom goed toe te passen voor de community shelter. De
kostprijs van 1 grondanker is ‡0,60. Het verankeringsprincipe is gelijk aan de
verankering van de funderingselementen. Voor overige productinformatie en de
exacte assemblage zie daarom deelrapport A.

2.4.2 Kopgevel
Net zoals de constructieve huid in het dak, wordt ook de kopgevel gemaakt van
Duraskin® standard en is ook de bovenzijde van de kopgevelhuid voorzien van
een ingelaste pees die door de geleiderail kan worden getrokken. De
kopgevelhuid wordt in de onderste opening van de geleiderail getrokken zie ook
figuur 2.21.
overlap
achterliggende
eentreewand
voorportaal
Figuur 2.30
aanzicht van de kopgevel, zie ook
tekeningenset blad B-002

entreeopening

De kopgevelhuid loopt over een lengte van de linker tot de rechter entreewand.
Ter plaatse van de aansluiting kopgevelhuid en entreewand loopt de kopgevel
een halve meter door naar de buiten om waterindringing door de touwverbinding
(zie figuur 2.24) te voorkomen, zie ook figuur 5.9.

touwverbinding,
zie figuur 2.24
buiten
Figuur 2.31
schematische dwarsdoorsnede
aansluiting kopgevel-entreewand

aangestikt stuk huid
aan de kopgevel
kopgevelhuid

binnenruimte

entreewand
voorportaal

De kopgevelhuid is niet helemaal tot de fundering doorgetrokken. Dit kost alleen
maar extra huid en dus meer transportvolume. Daarnaast moet het eerste of
laatste veld worden voorzien van een windverband vanwege stabiliteitseisen. Het
eerste of laatste veld is dan niet bereikbaar vanaf de voorkant, zie ook
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figuur 2.32. Door het voorportaal ook vanaf de kopgevel toegankelijk te maken
is de entreeopening in het eerste of laatste veld altijd vanaf 2 kanten bereikbaar.
In de kopgevelhuid zijn 2 entreeopeningen aangebracht die door middel van een
touwverbinding geopend of gesloten kunnen worden.

entree vanaf de
kopgevelzijde
mogelijk

windverband belet
entreeopening

Figuur 2.32
fragment aanzicht van de zijkant,
zie ook tekeningenset blad B-002

2.4.2.1 Afspanning kopgevelhuid
Aan de bovenzijde zit de kopgevel bevestigd in de geleiderail. Om opwaaien van
de kopgevelhuid te voorkomen moet de kopgevelhuid worden afgespannen aan
de onderzijde.
In deelrapport A constructie is te lezen dat in het vlak van de kopgevel een
onderregel tussen beide funderingselementen loopt. Aan deze onderregel, die
met 4 grondankers op de bodem is vastgezet, zijn de kopgevelkokers bevestigd.
Deze kopgevelkokers zijn noodzakelijk om de windbelastingen, die op de
kopgevel werken, af te kunnen dragen naar de bodem. De al aanwezige
onderregel kan tevens gebruikt worden om de kopgevelhuid aan af te spannen.

kopgevelkoker

gestikt

elastiek
haakje

Figuur 2.33
doorsnede van de onderregel in de
kopgevel, zie ook blad B-015

onderregel

Op de onderregel zijn op en nog nader te
bepalen h.o.h.-afstand stalen haakjes gelast. In
deze haakjes kunnen elastieken worden
bevestigd die huid aanspannen volgens het
principe van figuur 2.28
Omdat de kopgevel een vrij grote oppervlakte
heeft, wordt deze ook nog aan de
kopgevelkokers vastgemaakt. Aan de
binnenzijde van de constructieve huid zijn op
de juiste plaatsen touwtjes gestikt die om de
kopgevelkokers kunnen worden gestrikt, zie
ook blad B-015 van de tekeningenset. Het
wapperen van de kopgevelhuid wordt hiermee
ingeperkt.
De haakjes aan de andere kant van de
onderregel kunnen worden gebruikt om de
isolerende huid en de bodemafsluiting af te
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spannen. De onderregel is hierdoor ook in verticale richting symmetrisch wat
betekent dat de onderregel draaibaar is en dus assemblagevergissingen beperkt.
2.4.2.2 Faalkans assemblage
Er is één faalkans die enkel optreedt in de kopgevel. In tegenstelling tot de
ingelaste pezen in de constructieve huiden die het dak overspannen, maakt de
ingelaste pees in de kopgevelhuid zelf ook een hoek van ca. 16 graden, doordat
de opening in de lengterichting van de geleiderail naar beneden is gericht. De
hoek is te zien in afbeelding 1 en 2 van figuur 2.34.

fragment afbeeldingen hieronder

Figuur 2.34
faalkansen bij assemblage van de
kopgevel

In afbeelding 3 van figuur 2.34 is een fragment genomen van de assemblage van
de kopgevelhuid. De rode doorgetrokken lijn laat de omranding van
kopgevelhuid ter plaatse van de hoek zien en de rode gestippelde lijn laat de
gewenste lijn zien om de kopgevel door de geleiderail te trekken. Het is alleen
mogelijk om de kogevelhuid in de geleiderail te krijgen als deze meebeweegt
naar boven (zie ook pijl). Dit is o.a. afhankelijk van de stugheid van het
materiaal. De kopgevelhuid is op deze manier niet met een compleet stuk door
de geleiderail te trekken.
Om dit probleem op te lossen kan de kopgevelhuid in 4 stukken worden
verdeeld, waarbij deze wordt onderbroken t.p.v. de hoek, zie ook stippellijnen
figuur 2.35. De kopgevelhuiden kunnen weer eenvoudig aan elkaar worden
gemaakt door een touwverbinding. Dit kan eenvoudig op een ladder gebeuren.

Figuur 2.35
aanzicht van de kopgevel
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Omdat de hoogte minder dan 5 m. is en er geen dingen hoeven worden
vastgehouden wordt er voldaan aan eis 32.
Ook dit ontwerp hebben we op deze manier voorgelegd aan zeilmakerij G.
Kuijpers. Ook hij gaf aan dat het geconstateerde aspect problemen kon gaan
geven tijdens de assemblage als de hele kopgevelhuid uit één stuk bestond. Op
basis van zijn ervaring achtte hij het alleen noodzakelijk om de huid in het
midden te onderbreken. Het materiaal geeft voldoende mee om de kopgevelhuid
in 2 delen uit te voeren. We nemen dit dan ook als uitgangspunt. Tijdens het
prototype kunnen we testen of 1 onderbreking genoeg is of dat we bij elke hoek
de kopgevelhuid moeten onderbreken.
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3 Ventilatiegaas
3.1 De boogstal
Zoals eerder aangegeven is de community shelter gebaseerd op de boogstal van
ir. R. Gijsbers (afstudeerproject ‘IFD bouwen voor rundvee- & varkenshouderij,
2003). Het dak van de boogstal bestaat uit een matte strak gespannen PE folie
tussen de constructiebogen waarboven een groen ventilatiegaas (zie bijlage C
voor de productinformatie) is gespannen. Dit ventilatiegaas heeft meerdere
functies. Het beschermt de folie tegen een hoge winddruk, zware
sneeuwbelasting en UV-straling. Het werkt dus gunstig voor de levensduur van
de folie. Het beperkt ook de instraling van het zonlicht nog eens met 70% en het
zorgt voor een ruimere ventilatie. Door de ventilatieopeningen in de PE folie
i.c.m. het ventilatiegaas kan het gehele dak als ware ademen, zie figuur 5.1. Dit
is mogelijk omdat de binnenruimte waar zich het rundvee bevindt, niet
geconditioneerd hoeft te worden (er hoeft niet gekoeld of verwarmd te worden).

Figuur 3.1
schematische doorsnede van het
dak van de boogstal voor
rundveehouderij

De constructieve huid van de community shelter is gemaakt van PVC gecoat
polyester. Dit materiaal voldoet vanuit zichzelf al aan de geëiste sneeuw- en
windbelastingen die erop werken (eis 10 en 11 van het PvE) en is goed bestand
tegen UV-straling (zie figuur 3.5 en eis 8). Om deze tweetal redenen is het niet
noodzakelijk om het ventilatiegaas, zoals bij de boogstal, toe te passen. Een
andere eigenschap van het ventilatiegaas is het beperken van zoninstraling. Dit
kan wel een reden zijn om ventilatiegaas boven de constructieve huid te plaatsen.
Het ventilatiegaas kan een positieve bijdrage leveren aan de passieve
klimaatbeheersing van de binnenruimte. Het nut van het ventilatiegaas verschilt
echter wel per klimaat, zie ook hoofdstuk 7.

3.2 Programma van eisen
Het programma van eisen voor het ventilatiegaas is gelijk aan het PvE van de
constructieve huid met als enige grote verschil dat het materiaal en de
verbindingen van het ventilatiegaas niet waterdicht hoeven te zijn omdat de
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onderliggende constructieve huid dit al is. Daarnaast kan er nog wel worden
aangemerkt dat het ventilatiegaas zoveel mogelijk gelijk aan de constructieve
huiden moet zijn (afmetingen, overspanning, type verbindingen etc.) om een
soort van regelmaat te krijgen in de assemblage. Dit zal de kans op
assemblagevergissingen beperken. Voor het totaaloverzicht van het programma
van eisen zie hoofdstuk 2.1.

3.3 Materialisatie
Zoals bij het PvE van het ventilatiegaas al is aangegeven, heeft het de voorkeur
dezelfde type verbindingen te gebruiken als bij de constructieve huid. In
hoofdstuk 2.3 is al uitgebreid beschreven over de geschiktheid van een peesgeleiderail verbinding. De assemblagetijd van een constructie waar gebruikt
wordt gemaakt van een pees-geleiderail verbinding is zeer kort en er is weinig
assemblagekennis voor nodig. Dit gegeven bepaalt uiteindelijk ook de
materialisatie van het ventilatiegaas.
Het ventilatiegaas dat is toegepast voor de boogstal, is gemaakt van HDPE.
HDPE (hoge dichtheid polyethyleen) had ook geschikt kunnen zijn voor de
community shelter. Het heeft echter een groot nadeel dat het niet thermisch te
lassen is aan de PVC laag die in de keder met ingelaste pees is verlijmd, zie ook
afbeelding 1 figuur 3.2. En dit is juist de enigste manier om het ventilatiegaas
aan de keder te bevestigen. In de praktijk wordt er een ander materiaal van PVC
(gecoat polyester) in de keder gelegd (afbeelding 2 figuur 3.2) en door
deze te verwarmen met hete lucht uit een bedrijfsföhn en het aan te drukken met
een roller zal het blijvend aan elkaar gaan hechten.

Figuur 3.2
1. de keder met een pvc laag aan
de binnenzijde geplakt.
2. de constructieve huid van PVC
gecoat polyester wordt tussen de
keder geplaatst
3. met een professionele
bedrijfsföhn wordt de
constructieve huid en de pvc
laag in de keder verwarmd
4. de keder hecht zich aan de
constructieve huid en wordt nog
eens extra op elkaar gedrukt met
een roller

Naast HDPE wordt ventilatiegaas wordt ook uitgevoerd in PVC gecoat polyester.
Behalve dat dit materiaal wel thermisch te lassen is, bezit het ook andere
uitstekende producteigenschappen zoals we al hebben gezien op pagina 23. De
constructieve huid, die wordt vervaardigd van PVC gecoat polyester, voldoet aan
het programma van eisen. Omdat het programma van eisen van de constructieve
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huid en het ventilatiegaas aan elkaar gelijk zijn, zal ventilatiegaas van PVC
gecoat polyester ook voldoen. Er zijn echter nog een aantal eisen die nader
onderzocht moeten worden.
Natuurlijke daglichttoetreding
Eis 6 van het programma van eisen in hoofdstuk 2.1 stelt dat de omhulling
minimaal 200 lux moet doorlaten naar de binnenruimte. De constructieve huid
voldoet daar ruim aan. Bij een indirect zonlicht (10.000 lux, is een minimale
waarde, bij direct zonlicht kan het oplopen tot 100.000 lux) zal er 1500 lux de
binnenruimte binnentreden, omdat de constructieve huid een daglichttoetreding
van ca. 15% toelaat (zie ook figuur 2.8). Nu er echter nog een laag boven de
constructieve huid wordt gepositioneerd, heeft dit ook invloed op het doorlaten
van het natuurlijke daglicht.
Als het ventilatiegaas helemaal dicht is uitgevoerd (en dus eigenlijk ook geen
ventilatiegaas genoemd kan worden) betekent dat deze laag ook slechts 15%
daglichttoetreding toelaat. Bij indirect zonlicht betekent dit een
daglichttoetreding van is 225 lux (15% van 1500 lux), welke voldoet aan het
PvE. Omdat de berekening uit gaat van een gesloten huid en ventilatiegaas altijd
een open-dicht structuur heeft, zal de daglichttoetreding in de binnenruimte altijd
hoger uitvallen. Hiermee voldoet het nog ruimer aan het PvE en is de kans
onwaarschijnlijk dat er minder dan 200 lux de binnenruimte intreedt. De
staalconstructie zal wel enigszins daglicht tegenhouden maar deze is beperkt
aanwezig in verhouding tot het de totale dakoppervlakte.
Krachtwerking
Het materiaal dat wordt toegepast voor het ventilatiegaas is PVC gecoat
polyester. De laatste stap is het bepalen van de sterkte van het PVC gecoat
polyester. Volgens de eisen 10 en 11 moet de constructieve huid voldoen aan een
maximale sneeuwbelasting van 1,5 kN/m2 en een windbelasting van 0,7 kN/m2.
De afstand van de constructiebogen ten opzichte van elkaar (en dus de
stramienmaat) is h.o.h. 4 meter. De afstand tussen de verbindingen waarin de
constructieve huid zit bevestigd is 3,700 m. Deze waarde is gebaseerd op het feit
dat de verbinding aan beide kanten 0,150 mm uit het stramien is geplaatst, zie
ook blad B-018 van de tekeningenset. De breedte van het ventilatiegaas wordt
altijd 20 mm breder uitgevoerd, omdat het ventilatiegaas anders niet in een
geleiderail te plaatsen is bij een pees-geleiderail verbinding (zie ook hoofdstuk
4). Deze breedte van het ventilatiegaas wordt 3,720 m.
Met deze gegevens kan de doorhanging worden berekend als gevolg van het
breder uitvoeren van de constructieve huid dan de afstand tussen beide
verbindingen. De doorhanging wordt echter nog eens versterkt doordat, onder
invloed van sneeuwbelasting, het materiaal van de constructieve huid uitrekt
(15% tot 20% bij breuk). Voor de doorhanging wordt een waarde van 0,06 m.
aangehouden. Deze aanname is minimaal. Meer doorhanging is veel
waarschijnlijker, maar omdat er geldt hoe meer doorhanging hoe minder
treksterkte in het materiaal, zullen de krachten alleen maar afnemen. Op deze
manier zit je met de handberekening altijd veilig. Het ventilatiegaas wordt in
tegenstelling tot de constructieve huid naar 2 richtingen afgedragen omdat direct
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onder het ventilatiegaas de kopgevelkokers zich bevinden. Dit heeft een
gunstiger krachtverloop in het ventilatiegaas. De afstand in deze richting is
echter korter waardoor de lengte van 3,7 maatgevend is. De toepaste formule
voor het berekenen van de trekkrachten in het ventilatiegaas, waarbij de
sneeuwbelasting maatgevend is, is als volgt:
sneeuwbelasting 1,5 kN/m2

Figuur 3.3
krachtwerking in de constructieve huid

Fdoek

Fdoek

f
3,700 m

Fdoek = ( qsneeuw * l2 ) / ( 8 * f )
Waarbij:
Fdoek
= treksterkte in de constructieve huid, kN
qsneeuw = sneeuwbelasting, kN/m2
l
= lengte van de overspanning, m
f
= doorhanging van het doek, m
De berekening is als volgt:
Fdoek = ( qsneeuw * l2 ) / ( 16 * f )
Fdoek = ( 1,5 x (3,700)2 ) / ( 16 * 0,06) = 21,4 kN
Fdoek = 21,4 kN = 1069 N/5cm
De maximale treksterkte die in het ventilatiegaas optreedt bij een
sneeuwbelasting van 1,5 kN/m2 is 1069 N/5cm. Om het definitieve materiaal te
bepalen hebben we zeilmakerij G. Kuijpers te Groesbeek benaderd.
Na overleg met de dhr. G. Kuijpers zelf hebben we besloten ventilatiegaas van
PVC gecoat polyester met de merknaam Soltis® van de fabrikant Ferrari toe te
passen. Soltis® wordt vaker toegepast als zonwering aan de buitenkant van
gebouwen. Het type dat we gaan toepassen is afhankelijk van de sterkte van het
ventilatiegaas en de procentuele verhouding open-dicht (die loopt van 8% tot
50% openheid) en dit is weer afhankelijk van het soort klimaat.
De keuze voor het definitieve type van Soltis® moet in overleg worden gedaan
met een vertegenwoordiger van Ferrari. Het was de bedoeling om deze nog voor
het afstudeeronderzoek te houden, maar door omstandigheden vindt deze pas
plaatst na het afstudeeronderzoek, maar voor de vervaardiging van het prototype.
Wel is er telefonisch aangegeven dat wat in algemeenheid geldt voor
eigenschappen van PVC gecoat polyester, ook voor Soltis® geldt. De
aanschafprijs ligt rond de ‡14 per m1 (rolbreedte is 2 meter). Er wordt alleen
persoonlijke productinformatie verstrekt en daarom is er op de websites
(http://www.soltis-textiles.com en http://www.ferrari-industry.com) niks te
vinden. Wel is in bijlage C een proefstukje van Soltis® te vinden, die wij hebben
meegekregen van Kuijpers zeilmakerij.
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3.4 De verbinding
De verbinding voor het bevestigen van de constructieve huid aan de
constructieboog is een pees-geleiderail verbinding, waarbij één stuk
constructieve huid over één veld loopt (zie hoofdstuk 2.3.1). De argumentatie
voor deze keuze is eigenlijk gelijk aan de keuze van een peesgeleiderail
verbinding en het verloop over één veld voor het ventilatiegaas. Ook hier geldt
dat de peesgeleiderail verbinding zonder veel assemblagekennis te assembleren
is. Voor andere voordelen, maar ook uitgebreide beschrijvingen van faalkansen
zie hoofdstuk 2.3.3 en 2.3.4.
Het ventilatiegaas moet boven de constructieve huid zijn gepositioneerd, wil het
een bijdrage leveren aan het weren van stralingswarmte naar de binnenruimte.
De constructieve huid is bevestigd aan het onderprofiel. Als het ventilatiegaas
erboven moet worden geplaatst is het alleen maar mogelijk om de verbinding te
bevestigen aan het bovenprofiel. In tegenstelling tot de constructieve huid, hoeft
het ventilatiegaas niet op het stramien worden geplaatst omdat het ventilatiegaas
niet waterdicht hoeft te zijn (zie ook PvE, hoofdstuk 3.2). De geleiderail met
enkel één opening wordt op het bovenprofiel geplaatst, zie figuur 3.4. Plaatsing
tegen de zijkant van het bovenprofiel is niet mogelijk omdat daar de
koppelkokers tegen de kopplaten van de vakwerkliggers worden bevestigd, zie
ook detailtekening B-018 van de tekeningenset.

ventilatiegaas
kopplaat voor bevestiging
van de koppelkoker
kopplaat

tralieliggers
constructieve huid

geleiderail

Figuur 3.4
detail van de vakwerkligger
waar de geleiderail met de huiden
van het dak en de kopgevel aan is
bevestigd

isolerende huid

huid kopgevel

Alle rollen ventilatiegaas hebben dezelfde afmeting, zodat alle rollen op elk veld
te assembleren zijn. Dit voorkomt assemblagevergissingen. De geleiderail wordt
met een demontabele boutverbinding aan het stalen bovenprofiel vastgemaakt.
Bij beschadiging kan de geleiderail gemakkelijk worden vervangen.
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3.5 Het ontwerp
Het ontwerp van het ventilatiegaas is gelijk aan het ontwerp van het dak van de
constructieve huid. Het ventilatiegaas volgt precies deze vorm om de
constructieve huid maximaal te kunnen beschermen tegen rechtstreekse
zoninstraling. Aan beide zijkanten is net als bij de constructieve huid een halve
ovale vorm uit het ventilatiegaas genomen, waardoor er toegang tot de
entreeopening van de binnenruimte ontstaat. Voor de complete aanzichten met
plattegrond zie blad B-001 en B-002 van de tekeningenset.
constructieve huid

ventilatiegaas

Figuur 3.5
zijaanzicht community shelter met
enkel de constructieve huid (links) en
de constructieve huid met daarboven
het ventilatiegaas (rechts)

zie figuur 3.6

achterliggende entreewand

Het ventilatiegaas moet net zoals de constructieve huid worden afgespannen om
opwaaien te voorkomen (eis 28.). Dit beperkt de kans op scheurvorming en
verlengt daarmee de levensduur. Net als bij de constructieve huid wordt de halve
boog aan beide zijden gebruikt om het ventilatiegaas te kunnen aanspannen, zie
ook figuur 3.6.

ingelaste
kunststof buis

Figuur 3.6
opspanmogelijkheid van de
constructieve huid. Detail
genomen bij stippellijn figuur 3.5

ventilatiegaas

staaldraad

zoom

keder met
ingelaste pees

stelmogelijkheid
gelast oog op het
funderingselement

In de halve boog wordt een zoom gezet waar een flexibel kunststof buisje wordt
ingelast. In dit kunststof buisje loopt over de gehele lengte van de boog een
staaldraad. Aan het ene uiteinde van het staaldraad is een haak bevestigd en aan
de andere kant een haak met stelmogelijkheid ertussen. De beide haken grijpen
in ogen die zijn vastgelast op het funderingselement, zie de funderingstekening
B-007 van de tekeningenset. Het staaldraad en de haken kunnen in de fabriek al
worden aangebracht en ingerold worden in de constructieve huid. Dit scheelt
assemblagehandelingen op de rampplek. Voor de totale bouwkundige uitwerking
van het ventilatiegaas zie blad B-017 van de tekeningenset. De stelmogelijkheid
kan ook een spanner zijn die bij sjorbanden gebruikt wordt. Dit is afhankelijk
wat in de praktijk het beste werkt.
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4 ISOLERENDE HUID
Zoals in inleiding al is vermeld, is de isolerende huid gescheiden van de
constructieve huid. De isolerende huid hangt vrij onder de constructieve huid.
De isolerende huid is op deze manier flexibel aan te brengen en hoeft geen
externe krachten af te dragen naar de constructieboog. Op deze manier wordt de
levensduur verlengd. De isolerende huid (alsmede de geconditioneerde
klimaatbeheersing met installaties) maakt geen deel uit van dit
afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek zal anders te groot worden.
Vervolgonderzoek zal hiervoor noodzakelijk zijn. Toch is het uitgangspunt om
een integraal ontwerp te maken voor de community shelter. Er moet dus wel
over worden nagedacht hoe de isolerende huid kan worden aangebracht,
onafhankelijk van de materialisatie. Daarom is dit hoofdstuk verdeeld in een
paragraaf ‘uitwerking’ die bestaat uit de uitwerking van voorzieningen die
moeten worden aangebracht aan de staalconstructie en een paragraaf
‘aanbeveling’ die vertelt over toepasbare isolatiematerialen.
4.1 Uitwerking
4.1.1 Verbinding
Zonder dat de materialisatie van het isolatiemateriaal bepaald moet worden, is
het wel van belang om na te denken hoe de community shelter geïsoleerd kan
worden. Bij de Rubb shelter (zie ook vooronderzoek) bestaat deze enkel uit een
binnentent. Hier mogen geen grote isolerende capaciteiten van worden verwacht.
De community shelter moet kunnen worden voorzien van een hoogwaardige
isolerende huid, die onder de constructieve huid kan worden bevestigd. Om te
kijken welke verbinding hier geschikt voor is, is er een PvE opgesteld.
4.1.1.1 Programma van Eisen
Het programma van eisen voor de verbinding van de isolerende huid is bijna
overeenkomstig aan het programma van eisen voor de verbinding van de
constructieve huid en het ventilatiegaas. Dit is ook logisch omdat alle huiden in
dezelfde assemblagecondities moeten kunnen worden geassembleerd.
1. De isolerende huid moet flexibel kunnen worden ge(de)assembleerd.
De isolerende huid moet zowel tijdens assemblage kunnen worden aangebracht
als bij wisseling van gebruiksfuncties zoals van opslag (ongeïsoleerd) naar
medische voorziening (geïsoleerd) of bij verandering van hoge naar lage
buitentemperaturen.
2. De isolerende huid moet makkelijk verplaatst kunnen worden. De
afmetingen van de isolerende huid mogen niet te groot zijn, omdat bij slechte
infrastructuur de isolerende huid overgeplaatst en vervoerd moet kunnen worden
in kleinere transporteenheden.
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3. De verbinding moet een snelle assemblagetijd bevorderen zonder gebruik
te maken van machines. Door van handtechnieken uit te gaan is de assemblage
onafhankelijk van machines en elektriciteitsvoorzieningen, die vaak niet in een
rampgebied aanwezig zijn, zie ook eis 92 van de shelter standards.
4. Vergissingen tijdens het assemblageproces van de isolerende huid moeten
tot het minimum worden beperkt. Een herhaling van assemblagehandelingen
is gewenst. Deze eis komt voort uit eis 87, 88 en 89 van de shelter standards 07b.
5. Het assemblageproces van de isolerende huid moet op een veilige manier
gebeuren. Werken op grote hoogte moet worden voorkomen. Bij gebruik van een
ladder geldt dat de hoogte maximaal 5m. (hoogste punt community shelter <
5m.) mag zijn, de reikwijdte maximaal 1 armlengte, en de krachtsuitoefening
maximaal 50 N. Deze eis komt voort uit het Arbo-besluit 3.16 ‘voorzieningen bij
valgevaar’
4.1.1.2 Verbindingskeuze
Ook hier geldt weer dat er een soort regelmaat in de assemblage moet zitten.
Zowel de constructieve huid als het ventilatiegaas worden geassembleerd met
behulp van een pees-geleiderail verbinding, waarbij één stuk huid over een heel
veld loopt. Dit assemblageprincipe zou ook uitstekend kunnen werken voor de
isolerende huid. Naast het feit dat er weinig assemblagekennis voor nodig is, is
de isolerende huid flexibel in of uit de geleiderail te (de)assembleren, waardoor
ook wordt voldaan aan eis 1. De overige eisen maar ook de faalkansen zijn reeds
verantwoord in hoofdstuk 2.3.
4.1.1.3 Positie verbinding
De isolerende huid en dus ook de verbinding, moet onder de constructieve huid
gepositioneerd zijn. Dit biedt de mogelijkheid om de verbinding van zowel de
constructieve huid, de isolerende huid, maar ook van de binnenwanden te
integreren in één profiel. Deze zelf ontworpen verbinding kan met een matrijs uit
aluminium worden getrokken. De verbinding en het detail van de isolerende huid
is reeds afgebeeld op figuur 3.4. Een gedeelte van de staalconstructie is nog niet
bedekt door het isolatiemateriaal. Hier ontstaat een koudebrug en zal er evt.
condensatie optreden. Tijdens het ontwerpen van de isolerende huid in een
vervolgonderzoek zal bekeken moeten worden of dit dusdanige problemen geeft
dat dit moet worden opgelost.
De isolerende kopgevel kan net zoals de kopgevelhuid, in de onderste opening
van de geleiderail worden gehangen en worden afgespannen aan de onderregel.
Tussen de 2 huiden bevinden zich de kopgevelkokers. Voor de exacte
detaillering zie blad B-018 en B-019 van de tekeningenset.
4.2 Aanbevelingen
De aanbevelingen hebben betrekking op het ontwerp en de materialisatie. Er is
voor dit geen programma van eisen opgesteld, maar volgens logische
beredeneringen wordt een aantal aanbevelingen gedaan.
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4.2.1 Ontwerp
Zoals bij de uitwerking al is bepaald, zal de isolerende huid aan 2 kanten worden
voorzien van een ingelaste pees die in de geleidrail gebracht kan worden. Het
isolatiemateriaal zal dan kunnen worden ingeklemd tussen 2 folies (of zeilen).
De folies hoeven geen krachten af dragen, waardoor deze dunner kunnen worden
uitgevoerd. Dit reduceert het gewicht van de isolerende huid, omdat het
isolatiemateriaal van zichzelf al redelijk zwaar is. Er zijn eigenlijk 2 typen
uitwerkingen mogelijk. Het eerste conceptontwerp is een stuk isolerende huid die
één veld overspant (net zoals de constructieve huid en het ventilatiegaas), zie
figuur 4.1. De isolatie wordt ingeklemd door 2 folies, die weer aan beide zijden
aan keder met ingelaste pees zitten bevestigd. De isolerende huid wordt vanaf de
grond op dezelfde manier ingebracht als de constructieve huid en het
ventilatiegaas, zie ook hoofdstuk 6.3.
keder met ingelaste pees

stiknaad die schuiven van
isolatie voorkomt

Figuur 4.1
fragment doorsnede en
bovenaanzicht van de isolerende
huid conceptontwerp 1

transparante isolatie voor
daglichttoetreding

De isolerende huid kan ook na het omhoog trekken van de constructie worden
geassembleerd. Dit betekent wel dat de entreewand aan één zijde naar boven
moet worden opgerold, om vrije doorgang van de isolerende huid te kunnen
bewerkstellingen.
Het tweede conceptontwerp zal kunnen worden toegepast als de isolerende huid
te groot en te zwaar wordt, zoals die van conceptontwerp 1. Bij dit ontwerp
wordt de isolerende huid in kleinere stukken onderverdeeld. Enkel de keder, met
zeilringen om een bepaalde h.o.h. afstand, wordt in de geleiderail gebracht
waarin de stukken isolerende huid worden gehangen. De begin- en eindpositie
van de isolerende huiden kunnen met kleurcodering op de keder worden
aangegeven, zie ook figuur 4.2.
transparante isolatie voor
daglichttoetreding

isolatiemateriaal

haken
Figuur 4.2
fragment doorsnede en
bovenaanzicht van de isolerende
huid conceptontwerp 2
keder met ingelaste pees

zeilringen
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Het conceptontwerp waarbij de isolerende huid in kleinere onderdelen is
verdeeld, kan vanaf de zijkant makkelijk in de keder worden gehangen, zie
figuur 4.3. De keder zelf wordt aan de andere kant telkens weer aangetrokken om
weer een nieuw stuk isolerende huid te kunnen bevestigen. Door de kleine
afmetingen van de isolerende huid kan de isolatie in de folie niet gaan schuiven.

Figuur 4.3
assemblage van de
isolerend huid volgens
conceptontwerp 2

De entreewanden kunnen van isolatie worden voorzien door de isolatie daar
tegenaan te bevestigen met b.v. een touwverbinding. Vervolgonderzoek moet de
exacte detaillering en uitwerking van de isolerende huid mogelijk maken.

4.2.2 Materialisatie
Net als alle andere huiden moet ook de isolerende huid flexibel oprolbaar of
opvouwbaar kunnen zijn. Isolatie met stilstaande lucht houden we buiten
beschouwing. De betrouwbaarheid van stilstaande lucht in zulke extreme
klimaat- en moeilijke assemblagecondities kan moeilijk gegarandeerd worden
door beschadiging van het luchtkussen of convectie van de luchtlaag waardoor
de isolerende eigenschappen snel verminderen. Wel geschikte isolatiematerialen
zijn o.a. glaswol en pyrogel, waarvan de thermische eigenschappen van pyrogel
zijn onderzocht in deelrapport C aan de hand van een test shelter. Stroken
noppenfolie in de isolerende huid kunnen voor voldoende daglichttoetreding
zorgen (> 200 lux, eis 6 van hoofdstuk 2.1.2.1). Bij een definitieve bepaling van
de materialisatie moet er eerst een programma van eisen worden opgesteld.

Figuur 4.3
mogelijke
isolatiematerialen:
noppenfolie, glaswol en
pyrogel
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5 BODEMAFSLUITING
Als de staalconctructie is geassembleerd en de constructieve huiden, het
ventilatiegaas en evt. de isolerende huiden zijn aangebracht, kan de constructie in
het midden worden opgetrokken. Na het afspannen van de linker en rechter
entreewanden en beide kopgevels kan er een bodemafsluiting in het
noodonderkomen worden gelegd. Deze bodemafsluiting is optioneel en gebruik
hangt af van de (grond)situatie en de type gebruiksfuncties (bij opslag is een
bodemafsluiting niet persé noodzakelijk).
5.1 Programma van Eisen
Het Programma van eisen voor de bodemafsluiting is als volgt:
1. De bodemafsluiting moet oprolbaar of opvouwbaar kunnen zijn.
Flexibele, buigbare materialen nemen weinig extra transportvolume in en zijn
handiger te hanteren en te tillen dan vormvaste materialen.
2. De bodemafsluiting moet na productie voor langere tijd kunnen worden
opgeslagen in een afgesloten 30 ft. zeecontainer zonder dat het zijn
functionaliteit verliest. Door het uitblijven van rampen mag de bodemafsluiting
niet worden aangetast door o.a. micro-organismen.
3. De bodemafsluiting moet voldoen aan brandklasse B1 van DIN 4102 (of
gelijkwaardig). Brandklasse B2 is toegestaan na een brandproeftest en mits
tentdoek niet gemakkelijk ontvlambaar is en in geval van brand er geen
druppelvorming plaatsvindt. De gelijkwaardige Nederlandse norm (NEN 6065
brand-voortplanting) voor brandklasse B1/B2 is klassenindeling I en II [bron:
NVBR].
4. De bodemafsluiting moet een druk van een waterkolom van 1500 mm
kunnen verdragen zonder dat het water doorlaat. Deze eis komt voort uit eis
43 van de shelter standards SM07b.
5. De bodemafsluiting moet eenvoudig (zelf)reinigbaar zijn. Om verspreiding
van ziektes tegen te gaan is een goede hygiëne belangrijk.
6. Bij brand van de bodemafsluiting mogen er geen schadelijke stoffen
ontstaan. Deze stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid van
vluchtelingen of hulpverleners en/of kunnen drinkwater- en voedselvoorziening
verontreinigen.
7. Scheuren of andere kleine beschadigingen moeten eenvoudig gerepareerd
kunnen worden. Gebruiksfuncties moeten zoveel mogelijk kunnen blijven
functioneren tijdens reparatiewerkzaamheden.
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8. De bodemafsluiting mag geen hoge kostprijs hebben. Een maximale
m2-prijs is moeilijk te bepalen. Wel mag de community shelter niet duurder
kosten dan ‡150/m2. Bij gelijkwaardige materialen kan de kostprijs van
doorslaggevende rol betekenen.
9. De bodemafsluiting moet een laag gewicht hebben. Ook hier geldt dat er
geen maximum gewicht is. Dit is meer afhankelijk van de afmetingen van 1 stuk
bodemafsluiting.
10. De bodemafsluiting moet makkelijk verplaatst kunnen worden. De
afmetingen van de bodemafsluiting mogen niet te groot zijn, omdat bij slechte
infrastructuur de bodemafsluiting overgeplaatst en vervoerd moet kunnen
worden in kleinere transporteenheden.
11. Alle stukken bodemafsluiting moeten hetzelfde zijn. Dezelfde stukken
bodemafsluiting maken de kans op vergissingen tijdens het assemblageproces
kleiner. Een reserve stuk bodemafsluiting kan dan tevens overal ingezet worden.
12. Het maximale gewicht dat getild mag worden per persoon is 25 kg.
Deze tilnorm komt voort uit de Arbo-wet om personen tegen overbelasting te
beschermen. Deze eis komt voort uit het Arbo-besluit ‘artikel 5.2’
13. Vergissingen tijdens het assemblageproces van de bodemafsluiting
moeten tot het minimum worden beperkt. Een herhaling van
assemblagehandelingen is gewenst. Deze eis komt voort uit eis 87, 88 en 89 van
de shelter standards 07b.
14. De bodemafsluiting moet geïsoleerd kunnen worden. Net zoals dat geldt
bij de huidomhulling geldt ook dat niet alle gebruiksfuncties geïsoleerd hoeven te
worden en dat de bodemafsluiting daar flexibel aan moet kunnen worden
aangepast.
5.2 Materialisatie
De bodemafsluiting moet flexibel geïsoleerd kunnen worden. Enkele
gebruiksfuncties hoeven niet geïsoleerd te worden (eis 14), maar moeten wel
weer beschermd worden tegen indringing van water (eis 4). Dit vraagt, net zoals
een aparte constructieve huid en een isolerende, om een aparte waterwerende
bodemafsluiting met daarboven een isolerende bodemafsluiting. Hiermee wordt
overbodig transportvolume voorkomen als een gebruiksfunctie niet geïsoleerd
hoeft te worden.
5.2.1 Waterwerende bodemafsluiting
Omdat de bodemafsluiting makkelijk oprolbaar, maar ook waterwerend moet
kunnen zijn eigenlijk alleen folies of zeilen geschikt. Folies zijn door de geringe
dikte en de isotropie vrij kwetsbaar voor stenen, die gemakkelijk scheuren
veroorzaken. Een veel toegepaste type waterwerende bodemafsluiting is het PVC
grondzeil. Deze wordt veel o.a. toegepast als bodemafsluiting van tenten.

UITWERKING OMHULLING COMMUNITY SHELTER

56

Een PVC grondzeil is sterk genoeg om scheuren tot het minimum te beperken.
Een andere positieve bijkomstigheid is dat een PVC grondzeil geen hinderlijk,
krakend geluid veroorzaakt, dit in tegenstelling tot folies. Dit maakt het materiaal
een stuk aangenamer om mee te werken. Daarnaast heeft een PVC grondzeil een
gladde oppervlakte dat makkelijk te reiningen is. Een laatste eis waar nog aan
moet worden voldoen, is dat het materiaal moeilijk ontvlambaar moet zijn. Door
toevoeging van additieven aan PVC is PVC grondzeil alsnog goed bestand tegen
brand. Op figuur 5.1 is een referentiebeeld van een PVC grondzeil te zien.

Figuur 5.1
referentiebeeld van een
PVC grondzeil

5.2.2 Isolerende bodemafsluiting
Op de waterwerende bodemafsluiting moet een isolerende bodemafsluiting
worden gelegd die het liefst ook gebruikt kan worden als slaapplek bij evt.
noodopvang van vluchtelingen. Een geschikte isolerende bodemafsluiting zijn
PE vloermatten van de firma Joosten Kunststoffen. Deze vloermatten kunnen in
verschillende diktes geleverd worden. Voor de productinformatie zie de bijlage.
De matten kunnen als een soort puzzel vast aan elkaar geschakeld worden. De
afmetingen van de vloermatten zijn aangepast aan de vloerafmetingen van de
community shelter.

Figuur 5.2
de isolerende bodemafsluiting
van polyetyleen

5.3 ontwerp
De oppervlakte van de basismodule (4 velden) van community shelter is te groot
om deze te bedekken met een PVC grondzeil uit 1 stuk. Deze zal in gedeeltes
moeten worden aangebracht. Dit betekent echter weer naden, waardoor water
doorheen kan komen. De bodemafsluiting wordt daarom in vijf banen met een
flinke overlap over de bodem uitgerold. Alle rollen hebben dezelfde afmetingen
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zodat elke rol op iedere plek kan worden uitgerold. De PVC bodemafsluiting
wordt aan de kopse kanten voorzien van zeilringen die op een bepaalde h.o.hafstand van elkaar verwijderd zitten. De zeilringen worden in de haken van de
onderregel geplaatst en daarna uitgerold naar de andere onderregel. Doordat de
bodemafsluiting aan de kopregel bevestigd moet worden, hebben de
assembleerders houvast voor waar de bodemafsluiting moet komen. Het is
anders te specialistisch werk om zelfstanding in het werk te bepalen waar de
bodemafsluiting moet komen te liggen.

kopgevelkoker

isolerende huid

vastgelaste haken
Figuur 5.3
onderdetail bij de kopgevel waar
de bodemafsluiting aan de
onderregel wordt bevestigd

onderregel
PVC grondzeil
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6 Assemblage
Nu het totale ontwerp vast ligt is laatste stap die nog gemaakt moet worden de
wijze van assembleren van de omhulling (constructieve huid, het ventilatiegaas
en de bodemafsluiting). In dit hoofdstuk wordt het assemblageproces in
chronologische volgorde verwoord en verbeeld. Het assemblageproces speelt in
op het PvE van hoofdstuk 2.1.2.4 voor de constructieve huid en het
ventilatiegaas en het PvE van hoofdstuk 5.1 voor de bodemafsluiting.
6.1 Aankomst community shelter
De omhulling, die wordt vervoerd in een 30 ft. zeecontainer, komt samen met
alle andere onderdelen van de community shelter aan in het rampgebied. Dit kan
per vrachtwagen geschieden of als de infrastructuur dit niet toelaat met kleinere
transporteenheden zoals auto’s met een laadbak.

Figuur 6.1
de 30 ft. zeecontainer met de community
shelter arriveert per vrachtwagen in het
rampgebied

6.2 Uitpakken en verplaatsen
Als de 30 ft. container van de vrachtwagen gelost is, kan de community
uitgepakt worden. Allereerst moet de staalconstructie uitgepakt en
geassembleerd worden, alvorens het ventilatiegaas en de constructieve huid
kunnen worden aangebracht. Als de staalconstructie helemaal geassembleerd is,
rustten de halve constructiebogen in het midden op een staander, zie figuur 6.2.
Voor de exacte assemblagewijze van de staalconstructie zie deelrapport A en
blad B-004 van de tekeningenset.
Figuur 6.2
aanzicht van de geassembleerde halve
constructiebogen die in het midden
aan elkaar zijn bevestigd door middel
van een nokschanier

zie figuur 6.4

zie figuur 6.3

Na assemblage van de staalconstructie, kunnen als eerste de rollen ventilatiegaas
door minimaal 4 personen uit de 30 ft. zeecontainer worden getild en naar de
plek van bestemming worden gebracht. De rollen worden voor de openingen van
de geleiderails neergelegd en naar achteren uitgerold, zie figuur 6.2.
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constructieboog
begin geleiderail
ventilatiegaas
uitrollen
Figuur 6.3
de rollen ventilatiegaas worden voor de
openingen van de geleiderails neergelegd

De rollen ventilatiegaas vanaf de andere kant assembleren geeft problemen. Aan
die zijde zit de lier in de weg die nodig is om de community shelter op te hijsen
in het midden en er bestaat de mogelijkheid dat een anker niet vergenoeg de
bodem in kan worden geslagen, waardoor het uiteinde van de anker boven de
geleiderail uitsteekt. Dit is met name het geval bij de constructieve huid omdat
deze geleiderail aan het onderprofiel zit bevestigd, zie ook figuur 4.4.

lier die in de weg zit
Figuur 4.4
faalkansen als de rollen
ventilatiegaas vanaf de andere kant
worden geassembleerd

ankers die te ver omhoog
kunnen steken

Op exact dezelfde manier worden ook de rollen van de constructieve huid voor
de openingen van de geleiderails uitgerold. Voor een volledig beeld zie ook
complete tekeningenset.
6.3 Aanbrengen ventilatiegaas en constructieve huid
De staalconstructie rust in het midden op een staander van 1400 mm hoog. Door
deze staander is het hoogste punt waar het ventilatiegaas en de constructieve
huid doorheen moet 2200 mm. Deze geringe hoogte maakt het mogelijk om het
ventilatiegaas en de constructieve huiden vanaf de grond te assembleren zonder
ladders. Dit vergroot de veiligheid van de assembleerders, zie ook eis 32.
Voor de assemblage wordt de pees van het ventilatiegaas en de constructieve
huid vanaf de grond zoveel mogelijk zonder hoek in de verbindingen gebracht,
zodat er in het begin niet gelijk een scherpe hoek ontstaat die voor extra
weerstand kan zorgen. Aan de beide langszijden van de constructieve huid zitten
meerdere opstikte lussen bevestigd waaraan een touw kan worden bevestigd, zie
aangestikt oog voor
bevestiging touw

Figuur 6.5
aangestikte ogen waar een touw
aan kan worden bevestigd
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ook figuur 6.5. Afbeelding 1 van figuur 6.5 is een uitvergroting van figuur 2.27
en de foto ernaast is gemaakt van een tijdelijke tentconstructie. Het touw kan
door de assembleerders worden aangetrokken. Mocht de pees in de geleiderail
ergens blijven haken in een hoek, dan kan dit handmatig vanaf de grond
gecorrigeerd worden. Als het ventilatiegaas en de constructieve huiden helemaal
door de geleiderails zijn getrokken, kan de aanspankabel worden vastgezet aan
de het funderingselement.
Zeilmakerij G. Kuijpers heeft aangegeven dat het geen probleem is om het
ventilatiegaas en de constructieve huiden in één keer door geleiderails te trekken
ondanks de aanwezige hoeken die de nodige weerstand kunnen opleveren, zie
ook ‘faalkansen assemblage’ hoofdstuk 2.3.4. Toch moet er een alternatief zijn
als dit toch niet mogelijk is. Op deze manier wordt er niet enkel geleund op
uitspraken van een extern persoon.
De geleiderails sluiten allemaal op elkaar aan alleen ter plaatse van de nok wordt
deze onderbroken door de aanwezigheid van een nokscharnier, zie ook figuur 6.6
en blad B-008 van de tekeningenset. Voor een doorsnede van figuur 6.6 zie
figuur 6.9.
opening geleiderail
ventilatiegaas

Figuur 6.6
zijaanzicht van het nokschanier
opening geleiderail
constructieve huid

onderkant dat op
de staander rust

Door deze onderbreking is het mogelijk om de hele constructieve huid eerst door
het eerste halve veld te trekken en vervolgens door het 2e halve veld, zie figuur
6.7. Op deze manier wordt de weerstand van de pees in de geleiderail
gehalveerd. In het testmodel is op deze manier ook de weerstand getest en dit
leverde geen noemenswaardige problemen op. Uitgangspunt is het in één trekken
van het ventilatiegaas en de constructieve huiden door het hele veld. Mocht dit
niet mogelijk zijn tijdens assemblage van het prototype, dan is de assemblage
volgens figuur 6.7 een goed en betrouwbaar alternatief.

Figuur 6.7
assemblage van de constructieve
huid in twee keer om weerstand
in de geleiderail tegen te gaan

trekken

aangestikte
entreewand
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De breedte van de onderbreking van de geleiderail voor het ventilatiegaas in het
bovenprofiel een stuk minder. Mocht de assemblage, zoals beschreven op de
vorige pagina problemen geven, dan kan de breedte van het nokscharnier
vergroot worden om voldoende ruimte te creëren, om ook het ventilatiegaas in
twee delen te kunnen assembleren. Op deze manier kunnen alle velden van de
community shelter worden voorzien van ventilatiegaas en constructieve huid.
Het assemblageproces is op deze manier een herhaling van eenvoudige
handelingen. Dit verkleint de kans op vergissingen, zie eis 31 van het PvE.
De kopgevels zijn in twee helften verdeeld en worden vanuit het midden in de
geleiderail gebracht. Ook de kopgevels worden met een touw bevestigd waar
door assembleerders kan worden getrokken.
6.3 Omhoog trekken community shelter
Als het ventilatiegaas, de constructieve huiden en de kopgevels zijn aangebracht,
kan de staalconstructie naar elkaar toe worden getrokken. Doordat de
constructieve huid aan het onderprofiel is bevestigd en het nokscharnier zich aan
de bovenkant bevindt, zal bij het optrekken van de community shelter de huid
iets slap gaan hangen onder de nok. Aan één zijde zal de constructieve huid nog
moeten worden aangetrokken. Het kan zijn dat dit bovenin de nok moet worden
begeleid met de handen. Omdat het nokscharnier toch geborgd moet worden met
bouten, sta je toch al op grote hoogte. Als het ‘kuiltje’ is weggewerkt kan de
constructieve huid definitief worden afgespannen op het funderingselement.

Figuur 6.8
het draaischarnier in de nok is geborgd
en de constructieve wordt aangetrokken
en vastgezet

borgen
nokschanier
aantrekken

6.4 Opspannen van de constructieve huid
Als het ventilatiegaas en de constructieve huiden zijn opgespannen aan de
funderingselementen kunnen de entreewanden en kopgevels worden
opgespannen. De entreewanden worden m.b.v. duckbill verankeringen aan de
bodem vastgemaakt (zie hoofdstuk 2.4.1.2) en de kopgevels worden met
elastieken aan gelaste ogen op de onderregel vastgemaakt (zie hoofdstuk 2.4.2.1)
6.5 Uitrollen van de bodemafsluiting
Aan de kopse kanten van de PVC bodemafsluiting zijn zeilringen ingeslagen, die
op een bepaalde h.o.h-afstand van elkaar verwijderd zitten. De zeilringen worden
in de haken van de onderregel geplaatst en daarna uitgerold richting de andere
onderregel. Daar wordt de bodemafsluiting weer bevestigd aan de haken die aan
de onderregel zitten. Dit hele assemblageprincipe is terug te vinden op blad
B-019 van de tekeningenset
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7 Passieve klimaatbeheersing
Het nut en de noodzaak van het aanbrengen van het ventilatiegaas en/of de
isolerende huid verschilt per klimaat. In de volgende paragrafen wordt de
passieve klimaatbeheersing in de verschillende klimaten beschreven. Het
poolklimaat wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze te dunbevolkt wordt.

7.1 Tropisch klimaat
Het tropische klimaat wordt vooral aangetroffen bij de evenaar. Een tropisch
klimaat kenmerkt zich door een hoge temperaturen, hoge vochtigheid en veel
regenval. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht is gering en ook het
temperatuurverschil tussen zomer (ca. 30 0C en 35 0C) en winter (ca. 20 0C en
25 0C) is relatief laag. De zon zal voor een groot gedeelte van de dag en dat over
alle seizoenen hoog aan de horizon staan. Voor bouwen in tropische
klimaatgebieden gelden een aantal ontwerpeisen. De behaaglijkheid van de
binnenruimte hangt voornamelijk af van de hoeveelheid ventilatie en de mate
van opwarming van de binnenruimte. Maximale ventilatie is gewenst omdat
ventilatie de koeling van de binnenruimte bevorderd. Daarnaast moet opwarming
van de binnenruimte door de zon worden voorkomen. Opwarming van de zon
kan direct plaatsvinden door raam- en deuropeningen en indirect door het
opwarmen van het gebouw. Na zonsondergang moet de binnenruimte snel
kunnen afkoelen voor een maximaal avond-nacht comfort. Figuur 5.2 laat een
ontwerp zien van een type gebouw dat veel te zien is in tropische
klimaatgebieden. Het gebouw heeft een lichte constructie met een spouw in het
dak waarin warmte kan worden afgevoerd, er komt geen direct zonlicht in de
binnenruimte door een groot overstek dat voor schaduw zorgt en er is ‘cross’
ventilatie door het gebouw mogelijk doordat de langszijde loodrecht op de
windrichting is georiënteerd (zie ook blauwe pijlen).

‘cross’ventilatie

Figuur 7.1
standaard type gebouw voor
tropische klimaatgebieden

Als de community shelter met enkel een constructieve huid van PVC gecoat
polyester is uitgevoerd, zal de zon maximaal de oppervlakte van de constructieve
huid kunnen opwarmen. Er ontstaat stralingswarmte aan de onderzijde van de
constructieve huid. Door convectie langs deze onderzijde van de constructieve
huid zal de binnenruimte tot onaangename hoge temperaturen worden
opgewarmd. Door ventilatiegaas boven de constructieve huid te plaatsen zal een
gedeelte van de zon op het ventilatiegaas vallen. De zon zal voor een gedeelte
gereflecteerd worden en voor een gedeelte geabsorbeerd worden. Bij absorptie
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zal de zon het ventilatiegaas opwarmen. Het ventilatiegaas zal op zijn beurt weer
de warmte afgeven aan de omringende lucht. Omdat er natuurlijke ventilatie kan
plaats vinden onder en boven het ventilatiegaas, kan deze warmte gelijk weer
worden afgevoerd. De constructieve huid wordt alleen opgewarmd door de zon
die rechtstreeks door de openingen van het ventilatiegaas op de constructieve
huid valt. De hoeveelheid zon dat direct de constructieve huid kan bereiken,
hangt af van de afmetingen van de openingen van het ventilatiegaas. Door het
ventilatiegaas wordt het opwarmen van de binnenruimte door de zon eningzins
beperkt.

ventilatiegaas
gereflecteerde
zonnestraling
zonnestraling

stralingswarmte
constructieve huid
zonnestraling rechtstreeks
op de constructieve huid

Figuur 7.2
schematisch doorsnede van dak
van de community shelter

stralingswarmte
natuurlijke ventilatie

Toch wordt ook met het ventilatiegaas de binnenruimte opgewarmd door de zon.
Door te zorgen voor maximale ventilatie kan deze warmte snel weer worden
afgevoerd naar buiten. Het gebruikelijke natuurlijke ventilatieprincipe in
tropische klimaten zoals getoond in figuur 7.1 kan ook bij de community shelter
worden toegepast. Natuurlijk ventileren van kopgevel tot kopgevel (in de
langsrichting) is geen optie. De binnenruimte moet onder elke constructieboog
kunnen worden gesegmenteerd in een aparte ruimte. De binnenwanden die daar
voor nodig zijn beletten een vrije doorstroming van de natuurlijke ventilatie.
Ventileren over de dwarsrichting is wel mogelijk, zie ook figuur 5.4 en 5.5.
De natuurlijke ‘cross’ ventilatie kan plaatsvinden door de deur-/entreeopeningen
die recht tegenover elkaar zijn gepositioneerd.
ventilatiegaas

Figuur 7.4
fragment plattegrond met
natuurlijk ventilatieprincipe

‘cross’ ventilatie
mogelijke binnenwand

ventilatiegaas

zie figuur 5.3
constructieve huid

Figuur 7.5
doorsnede met natuurlijk
ventilatieprincipe

entreewand
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Mocht er behoefte zijn aan meer ventilatie dan kunnen de entreewanden
onderling worden losgekoppeld en over een lengte van 4 m. worden opgerold tot
de onderkant van de constructieve huid, zie ook figuur 5.6 waar aan de
linkerzijde de gehele entreewand opgerold is en aan de rechterzijde enkel de
entreeopening.
In hoofdstuk 2.4.1.1 is beschreven dat er een voorportaal aan de beide lange
zijden van de community shelter is gecreëerd om inregenen te voorkomen. Het
voorportaal heeft nog een extra bijkomende functie. Het voorportaal met afdak
zorgt voor schaduwvorming en voorkomt directe instraling van de zon in de
binnenruimte.

Figuur 7.6
aanzicht waarbij de hele
entreewand (links) en alleen de
deuropgening (rechts) is opgerold

entreewand

deuropening

Het is mogelijk om onder de constructieve huid en tegen de binnenzijde van de
kopgevels een isolerende huid aan te brengen. Deze isolerende huid heeft niet als
functie om te beschermen tegen koude buitentemperaturen maar kan het
binnenklimaat juist nog beter beschermen tegen de zonnewarmte. Tevens biedt
de isolerende huid de mogelijkheid om het binnenklimaat te conditioneren op
een vaste binnentemperatuur. Aanbevelingen voor de isolerende huid zie
deelrapport C. Als de community shelter in een tropisch klimaat alleen gebruikt
wordt voor gebruiksfuncties zoals opslag is isoleren overbodig. Dit verhoogd
alleen maar de kosten van de community shelter, er moeten meer
assemblagehandelingen plaatsvinden en vergroot het transportvolume.

7,2 Droog klimaat
Het droog klimaat wordt gekarakteriseerd door zeer hoge temperaturen overdag
(rond 30 0C) en lage temperaturen ’s nachts, vaak tot ver onder het vriespunt (tot
-10 0C). Het grote temperatuurverschil tussen dag en nacht is praktisch het hele
jaar door. Voor de rest is er weinig neerslag waardoor er een dor woestijn
landschap ontstaat. De gebouwen in een droog klimaat bestaan vaak uit grote
massieve muren die overdag langzaam worden opgewarmd en ’s avonds weer
afkoelen en zo weer warmte afgeven aan de binnenruimte. Dit noemen we ook
wel warmteaccumulatie. De community shelter kan niet worden uitgevoerd met
dikke, massieve muren. Dit zou veels te veel transportvolume in beslag nemen
en zal het geheel niet meer te assembleren zijn.
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De zonnewarmte kan net zoals bij het tropische klimaat voor een groot gedeelte
geweerd worden door ventilatiegaas en maximale natuurlijke ventilatie door de
entreewanden naar boven op te rollen (zie figuur 5.6). Het grote verschil met het
tropisch klimaat is zoals eerder gezegd dat de temperaturen in de nacht bij een
droog klimaat kunnen dalen tot onder het vriespunt, terwijl de dag- en
nachttemperatuur in een tropisch klimaat min of meer gelijk zijn. Het is daarom
noodzakelijk om bij droog klimaat de community shelter te isoleren. De isolatie
beschermt de binnenruimte tegen koude buitentemperaturen en houdt
tegelijkertijd de warmteafgifte van personen (metabolisme) zoveel mogelijk in
de binnenruimte en beperkt daarmee de transmissieverliezen.

DAG

NACHT
warmteverliezen

Figuur 7.7
dakopbouw community shelter
overdag en ´s nachts in een
droog klimaat

isolatie onder
constructieve huid

warmtestromen

Figuur 5.7 laat zien dat overdag de zoninstraling wordt beperkt door het
ventilatiegaas. De bouwfysische analyse is gelijk aan dat van figuur 5.2 met als
aanvulling dat de stralingswarmte die veroorzaakt wordt door rechtstreekse
zonnestraling op de constructieve huid voor een groot deel wordt tegen gehouden
door de onderliggende isolerende huid. ´s Nachts beperkt de isolerende huid het
ontsnappen van warmtestromen naar buiten en beschermd het de binnenruimte
tegen koude buitentemperaturen, zie afbeelding 2 van figuur 5.7.
Nu de community shelter toch altijd moet worden geïsoleerd in een droog
klimaat voor gebruiksfuncties die daar om vragen, kan de binnenruimte ook
gemakkelijk worden geconditioneerd op een vaste binnentemperatuur enkel door
het plaatsen van de benodigde koel-, verwarmings- en ventilatieapparatuur. Maar
ook hier geldt dat als de community shelter gebruikt wordt voor enkel opslag is
het niet persé noodzakelijk is om deze te isoleren. Dit zou alleen maar extra
transportvolume kosten, meer assemblagehandelingen geven en duurder
uitvallen.
7.3 Gematigd klimaat
Een gematigd klimaat is een vochtig klimaat met gematigde temperaturen. De
gemiddelde temperatuur van de koudste maand ligt iets onder het vriespunt en de
gemiddelde temperatuur van de warmste maand ligt rond de 18 0C. Hieruit blijkt
wel dat het temperatuurverschil tussen de winter en zomer groot is. Maar ook in
de zomer kan het ‘s nachts flink afkoelen.
Net als bij het droog klimaat hoeft de community shelter in een gematigd klimaat
in de zomer overdag niet geïsoleerd te worden om te beschermen tegen koude
buitentemperaturen. ’s Nachts kan het echter wel koud worden en dan is een
geïsoleerde community shelter wel heel erg gewenst. In de winter is het sowieso
noodzakelijk om te isoleren. Figuur 5.7 is ook van toepassing op het gematigd
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klimaat. De dakopbouw bestaat uit een ventilatiegaas met daaronder een
constructieve huid en een isolerende huid. Door de aanwezigheid van de
isolerende huid kan er ook geconditioneerd worden.
7.4 Landklimaat
Het landklimaat is een koud tot zeer koud klimaat waar de gemiddelde
maandtemperatuur nooit boven de 10 0C uitkomt. De maandtemperaturen kunnen
ook ver onder het vriespunt liggen. De community shelter moet worden
geïsoleerd om onderkoeling van personen tegen te gaan. Het ventilatiegaas heeft
eigenlijk weinig nut. In de overige klimaten voorkomt het ventilatiegaas
oververhitting van het binnenklimaat. In een landklimaat is het juist wenselijk
om de ‘winterzon’ maximaal op de oppervlakte van de constructieve huid te
laten schijnen. Hiermee wordt de luchtspouw tussen de constructieve huid en de
constructieve huid verwarmd en geldt dus als een extra isolerende laag, zie ook
figuur 5.8. Door de isolerende huid zal de warmte zoveel mogelijk in de
binnenruimte blijven en wordt deze ook nog eens beschermd tegen de koude
buitentemperaturen.

constructieve huid

warmteverliezen

zonnestraling op de
constructieve huid
Figuur 5.7
dakopbouw community shelter
overdag en ´s nachts in een
landklimaat

warmtestromen

isolerende huid

binnenruimte

Het is echter de vraag hoeveel dit zal bijdragen aan de totale U-waarde van de
dakopbouw. Niettemin wordt bij het weglaten van het ventilatiegaas bespaart op
transportvolume, assemblagehandelingen en kosten.
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Conclusie
De constructieve huid van de community shelter is van PVC gecoat polyester.
Dit materiaal wordt ook bij de Rubb shelter toegepast, die veel door het Rode
Kruis wordt gebruikt. PVC gecoat polyester heeft goede eigenschappen en ook
een lange levensduur. De verbinding waarmee de huid wordt geassembleerd
verschilt echter. Door de pees-geleiderail van de community shelter, ligt er veel
minder druk en verantwoordelijkheid bij de assembleerders doordat er eigenlijk
niet veel fout kan gaan, omdat enkel de pees in de geleiderail hoeft worden
ingebracht. Bij de Rubb shelter is er geen houvast waar de huid precies moet
komen op het dakvlak. Dit vraagt om veel meer eigen initiatief en biedt ruimte
voor assemblagevergissingen.
Het meest onderscheidende gedeelte zit hem in de flexibiliteit bij wisseling van
klimaten en gebruiksfuncties. De omhulling kan telkens aangepast worden aan
het klimaat door het flexibel kunnen aanbrengen van ventilatiegaas om
oververhitting in de community shelter te voorkomen of een isolerende huid die
bescherming kan bieden tegen lage buitentemperaturen maar ook de
binnenruimte kan conditioneren als een gebruiksfunctie daarom vraagt. Het
ventilatiegaas is ook van PVC gecoat polyester en wordt eveneens
geassembleerd met een pees-geleiderail verbinding. De isolerende huid is niet
uitgewerkt, maar de verbinding (pees-geleiderail) is wel in het ontwerp
meegenomen. De bodemafsluiting bestaat uit een waterdichte PVC grondzeil
waarop geïsoleerde isolatiematten op kunnen worden gelegd.
Een vervolgonderzoek moet de isolerende huid concretiseren, evenals integratie
van installaties voor het koelen, verwarmen en ventileren van de binnenruimte.
In het voorjaar wordt aangevangen met het bouwen van een prototype van 2
velden om te kijken of er faalkansen m.b.t. tot het ontwerp optreden. Voor de
bouwkundige uitwerking wordt verwezen naar de tekeningenset.
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Bijlage A
Fragment shelternorm SM07B van het shelter Centre Geneve
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Notes to inform the project update
at Shelter Meeting 07b, 15th - 16th November 2007

“Agreeing common standards and indicators for family shelters
in humanitarian operations, both in order to improve the quality
and consistency of response, and to engage research and
development capacities of shelter manufacturers.”

shelter standards 07b
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Appendices

Draft logistics requirements

Total weight and packed size

Storage
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It is unknown when the shelters will be needed, and it is therefore important
that agencies are able to stockpile shelters with confidence in advance of a
response.

2.2.2

30.
It shall be possible to stack the packed shelters vertically
onto a Euro pallet.

29.
It shall be possible to fit at least four packed shelters onto
a pallet 120 x 80 cm.

28.
The longest dimension of a packed shelter shall be no
more than 200cm.

27.
A complete shelter package shall have a packed volume
3
of no more than 0.5m .

26.
The total package shall be comprised of smaller
packages which are broken down into parcels of weights
suitable for transport by two people.

25.
A complete shelter package shall have a mass between
40 kg and 80 kg.

Requirements

The shelter will need to be handled by both the intended beneficiaries, and
agency staff. Beneficiaries may have limited access to transportation, making
it difficult to move the shelter long distances. Agency staff will be looking to
make the most effective and efficient use of their supply chains.

2.2.1

The following logistical requirements will prove useful to humanitarian staff
defining and implementing a strategy involving stockpiled transitional family
shelters. This will also provide the commercial sector with a further
understanding of the humanitarian community logistics chain.

The shelter shall minimise logistics requirements and costs while maximising
the logistics options for their transport.

2.2
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Marking

Availability

Chapter 4
Appendices
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Chapter 2
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39.
The shelter shall be capable of being produced fast
enough to respond suitably to a humanitarian crisis.

38.
The shelter shall be easy to obtain from different
manufacturers under competitive bidding.

Requirements

Not all organisations stockpile shelters, and rapid-onset disasters require that
shelters are able to be procured in a quick and timely fashion by implementing
agencies within weeks, if not days, of an emergency.

2.2.4

37.
It shall be easy to print the humanitarian
organisation/donor logo on the outer fly and door of the shelter.

36.
These instructions shall be in English, French, and any
iii
other appropriate language.

35.
The shelter shall indicate that it is or isn't mosquito
proofed.

34.
Shelters shall be marked with the name or trademark of
ii
the manufacturer, and the date of manufacture.

33.
Shelters shall have space to mark means of transport,
i
time in storage, and conditions of storage.

32.
Shelters shall have space to mark which particular design
it is, how large the useable area of the shelter is, as well as how
many people it can accommodate.

Requirements

Shelters will be handled by many actors, and it is important for logistics and
programme staff to understand the type and performance of the shelters,
including where they were made, who they were made by, their size, their
thermal performance, what components they have, whether they have already
been deployed, and how long they've been in storage.

2.2.3

31.
It shall be possible to keep shelters in storage for at least
five years without damage or changes reducing the functional
capacity.

Requirements
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Chapter 1

Draft physical requirements

Integrity
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46.
There shall be provision to trench the sod cloths into the
ground to increase the stability of the shelter.

45.
In warm, humid climates the roof shall have a reasonable
slope for rain water drainage.

44.
The ground sheet shall withstand 1500mm water column
minimum.

43.
The cover shall withstand 1500mm water column
minimum.

42.
The shelter shall withstand 1,500 N/m² of snow loading
vi
without damage or changes reducing the functional capacity.

41.
The erected shelter, with all doors and windows closed
shall be able to withstand a wind speed of 21m/s in any
direction. After application of the load, the tent shall return to its
original shape and position without damage.

40.
The structure shall have sufficient redundancy so that if
the covering or one fixing fails, the shelter will remain upright.

Requirements

The shelter, including the covering, liner, frame and floor shall be consistent
with known climatic conditions, be capable of withstanding appropriate windloading, rain-loading and accommodate snow-loading in cold climates.

2.3.1

The following physical requirements will prove useful to humanitarian staff
defining and implementing a strategy involving stockpiled transitional family
shelters. This will also provide the commercial sector with a further
understanding of the constraints and opportunities facing humanitarian shelter
programmes.

The design of the shelter shall be acceptable to the affected population and
provide them with sufficient thermal comfort, fresh air and protection from the
v
climate to ensure their dignity, health, safety and well-being.

Recipients of stockpiled emergency family shelter shall have sufficient
covered space to provide dignified accommodation. Essential household
activities can be satisfactorily undertaken, and livelihood support activities can
iv
be pursued as required.

2.3
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Durability

Useable area

Chapter 4
Appendices
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54.
It shall be possible to insulate the floor, walls and roof of
the shelter.

53.
The design shall allow for the introduction of fuel burning
stoves, including a fireproof and waterproof flue manifold.

52.
The standing height for the covered space shall be a
minimum of 180cm. over at least 60% of the covered floor area

51.
The shelter shall be large enough for a family of six and
have between 3.5m² and 4.5m² of covered living area.

Requirements

Space within the shelter, and immediately surrounding it, shall provide for
sleeping, washing and dressing; care of children and elderly; the storage of
food, water, household possessions; and cooking and eating indoors when
ix
required.

2.3.3

50.
Inner fabrics shall have a minimum breaking strength of
30 daN for warp and weft when tested in accordance with ISO
viii
13934-1 or ISO 1421.

49.
All outer fabrics shall provide a minimum resistance to
natural sunlight. This requirement is deemed to be met if, after
artificial weathering in accordance with ISO 4892-2 and applying
the test parameters specified in Table 8, the breaking strength
and the resistance to penetration by rain is not more than 30%
vii
below the minimum value applicable to the shelter.

48.
The shelter shall withstand temperatures between -30 ºC
to +55 ºC without damage or changes reducing the functional
capacity.

47.
From moment of deployment, the structure shall last for a
minimum of 36 months, the covering and liner shall last for a
minimum of 18 months.

Requirements

Often in an emergency, a household will have to make do with what they are
initially distributed in the emergency phase for some time after. It is therefore
important that the shelter design is durable enough to withstand well beyond
the typical emergency phase.

2.3.2
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Chapter 1
Ventilation
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65.
In cold climates, the shelter shall have internal
compartments in order to minimise heat loss through infiltration.

64.
In cold climates, air flow through the shelter shall be kept
to a minimum, while also providing adequate ventilation for
space heaters, or cooking stoves.

63.
In warm, humid climates the shelter design shall
maximise air flow.

62.
In hot, dry climates the shelter should have a doubleskinned roof with ventilation between the layers to reduce
radiant heat gain. The distance between the layers should be at
least 300mm.

61.
All doors and openings shall be adjustable to control light
and heat gain or loss.

60.
Shelters shall have a ceiling to provide an adjustable air
gap for insulation and ventilation.

59.
Design shall allow for maximum and minimum air
changes per hour to avoid discomfort of occupants, air changes
per hour should be not less than 7, but not more than 14.

58.
Minimum ventilation shall be achieved through an
unobstructed aperture with a total area equivalent to 0.01m².

Requirements

Ventilation should be maximised in hot-climates to reduce inside temperature,
and minimised in cold-climates to retain heat within the shelter.

Adequate ventilation shall be provided within the shelter design to maintain a
healthy internal environment and to limit the risk of transmission of diseases,
x
such as tuberculosis spread by droplet infection.

2.3.4

57.
There shall be no guy ropes, or other trip hazards around
the shelter.

56.
Storage pockets shall be integrated into the inner liner of
the shelter.

55.
Provision will be made for semi-enclosed and shaded
cooking areas and prevision for fixed minimum ventilation of the
interior, to reduce cases of Acute Respiratory Infections (ARIs).

Notes to inform the project update at Shelter Meeting 07b

Fire safety

Vector control

Environmental toxicity

72.
There shall be fixings for additional or replacement
mosquito nets to be hung.

71.
The shelter shall have a 10cm vertical edge around the
base of entry points in order to impede the entry of insects.
Chapter 4
Appendices
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73.
Shelters shall not involve materials that are toxic to
humans, even when cut or modified for later re-use

Requirements

Shelters will be modified, passed on, and ultimately disposed of. At no point in
this process can the shelter cause harm to the user, or the environment.

2.3.7

All doors and openings shall be protected against insects.

70.
The shelter must be mosquito proofed in an area long
and broad enough for the intended occupancy to sleep in.

69.

Requirements

The patterns of shelter used by beneficiaries should inform the shelter design
and subsequent vector control measures. Typical risks are posed by
xii
mosquitoes, rats and flies and pests such as snakes, scorpions and termites.

2.3.6

68.
The shelter shall not ignite when tested in accordance
with ISO 6940 and exposed to a test flame for 10 seconds, in the
new condition and also after artificial weathering in accordance
xi
with ISO 4892-2.

67.
It shall be possible to exit the shelter within 30 seconds
when all doors are fully closed.

66.
The shelter shall have two opposite doors to facilitate
escape in the event of fire.

Requirements

Fire is of tremendous concern with a population living in tents. Safe shelter,
appropriate heat and light emitting NFIs, and public information campaigns are
all of critical importance to mitigate damage and injury resulting from fire.

2.3.5
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Chapter 1
Colour
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77.
Cultural and political sensitivities shall be taken into
account, for example in the use of colours used in national or
factional flags.

76.
Military or camouflage colours (green and beige, and
white in winter) shall not be used.

Requirements

Not all colours have the same meaning to all people, care must be taken to
ensure the colours used in shelters are culturally appropriate.

2.3.8

the

75.
Shelters shall not involve materials that are toxic, by
burning or burying, and shall not pollute the ground water table
or enter the food chain.

74.
The environmental impact resulting from
manufacturing or disposal of shelters shall be minimised.

Notes to inform the project update at Shelter Meeting 07b

Draft social requirements

Privacy

Buildability
Chapter 4
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83.
Each shelter shall be accompanied by instructions for use
with explanatory sketches or drawings, suitable for multi-cultural
and multi-lingual use in a variety of climatic and physical
contexts, including on different topographies and ground

82.
The shelter shall be distributed complete, ready to put up,
with all components included and all appropriate tools.

81.
It shall be possible for two untrained adults to assemble
the shelter without expert supervision.

Requirements

Shelter materials and design may often by unfamiliar to the recipients. It is
important that the design, where possible, be familiar and that the method of
erection straight forward.

2.4.2

80.
At night, it shall be possible to use artificial lighting within
the shelter without compromising privacy.

79.
A fully closed shelter shall allow sufficient light to enter
without compromising privacy.

78.
It shall be possible to sub-divide the internal volume in
order to increase visual privacy, whilst maintaining crossventilation.

Requirements

Existing local practices in the use of covered living area, for example sleeping
arrangements and the accommodation of extended family members, should
xiii
inform the covered area required.

2.4.1

The following social requirements will prove useful to humanitarian staff
defining and implementing a strategy involving culturally appropriate
stockpiled transitional family shelters. This will also provide the commercial
sector with a further understanding of the variety of cultures to which these
shelter will be deployed.

The design of the shelter shall be acceptable to the affected population and
provide them with an adaptable, repairable and dignified living space.

2.4
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Chapter 1
Adaptability and reparability

Components shall be interchangeable where possible.
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93.
The shelter shall include a repair kit, with appropriate
tools, spare components and material.

92.
The design shall maximise the number of components
and materials that can be maintained and repaired with nonspecialist skills and equipment

91.
Insulating materials shall be incorporated into the shelter
when temperatures fall below a comfortable level [?? see 31]

90.
Components shall be available globally, or appropriate
materials, tools and skills should be available for their local
manufacture and repair.

89.

88.
The total number of components shall be kept to a
minimum.

87.
The number of different types of components shall be
kept to a minimum.

86.
The frame shall be strong enough to take the weight of
sheet roofing and of hanging family objects from it.

85.
The design shall facilitate the local adaptation of wall and
roofing materials, such as mud brick side walls, local matting, or
thatch.

84.
It shall be possible to connect the shelter to another of
the same type to increase the covered area.

Requirements

The design and materials shall enable individuals to incrementally adapt or
upgrade the shelter or aspects of the design to meet their needs and to
xv
undertake repairs using locally available tools and materials.

As emergency shelter response typically provides only a minimum level of
enclosed space and materials assistance, affected families will need to seek
alternative means of increasing the extent or quality of the enclosed space
provided.

2.4.3

conditions. In particular, these instructions shall ensure that
erection and maintenance are well understood by an untrained
adult. Shelters shall also be accompanied with instructions for
xiv
the safe disposal of the components.
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95.
Use of zippers and fixing methods such as proprietary
clips and Velcro shall be minimised for use in functions that must
be used frequently, such as doors and windows.

94.
The design shall maximise the number of component
materials that are suitable for later re-use, upgrading,
modification or reconstruction on return.
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Productinformatie Duraskin® standard + proefstukje
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Quality: B 1015
Date:

Sep 03

Properties
Fibre Type of the Base Fabric

Test Standards

Values

(DIN 60001)

PES

Units

Faserstoff des Trägergewebes
Tissu Support

Yarn Count

(DIN EN 1049)

Fadendichte
Nombre de Fil

warp
weft

Titer of Yarn

8
8

yarn/cm

1100

dtex

Garn Titer
Titres du fil

Weave Style

(DIN ISO 9354)

L 1/1

(DIN EN 12127)

180

Bindung
Armure

Weight per Unit Area of Base Fabric

g/m²

Flächenbezogene Masse des Gewebes
Poids du Tissu Support

Base Coat

PVC both sides, fungicide
beids. PVC, fungizid
PVC deux côtés, fungicide

Beschichtungsart
Nature de l Ènduit

Top Coat

acrylic lacquer
Acryllack
laque acrylique

Schlußlack
Èquipement de Surface

Total Mass per Unit Area

(DIN EN ISO 2286-2)

630

g/m²

(DIN EN ISO 2286-1)

250
300

cm

Flächenbezogene Gesamtmasse
Masse Totale

Width
Breite
Largeur

Tensile Strength

(DIN 53354)

warp
weft

2800
2500

N/5cm

(DIN53363)

warp
weft

300
300

N

Höchstzugkraft
Resistance à la Rupture en chaine/en trame

Tear Resistance
Weitereißkraft
Resistance à la Déchirure en chaine/en trame

Adhesion

(DIN 53357)

Haftung
Adhesion

Remarks
Bemerkungen
Remarques

DIN 4102 B1, BS 5438/7837, Cal. Fire Marshall, CL 2,
NFP 92503 M2, SIS 650082
tents, Zelte, tentes

N/5cm

Bijlage C
Foto’s schaalmodel en notulen bezoek Kuijpers Zeilmakerij te Groesbeek
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CONCEPTMAQUETTE

SCHAALMODEL 1:4
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Bijlage D
Productinformatie ventilatiegaas boogstal + proefstukje Soltis®
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ON 1050 G

Composition

: 100 % High Density PE Monofilament

Weight

: 224 gr./m²

Colour

: Green

Shading

: 50 %

UV Block

: 52 %

Wind reduction

: 50 %

Wind permeability

: 50 %

Tensile Strength warp
weft

: 1,7 kN/m
: 4,6 kN/m

Elongation at break

warp : 106 %
weft : 94 %

Standard widths

: 1m00 - 1m50 – 2m00 – 3m00

Roll lengths

: 50 lm

HUCK N.V.
Tel. +32/51/58.23.20

ATLASSTRAAT 12
Fax. +32/51/58.20.55

B-8680 KOEKELARE
k.braeckman@huck.be

Bijlage E
Productinformatie isolerende vloermatten van Joosten Kunststoffen
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Joosten RF Matten
De Joosten RF matten zijn gemaakt van hoogwaardig
geslotencellig Polyethyleen Foam. Door het unieke
productieproces ontstaat een veerkrachtige, schokabsorberende en open vlokkenstructuur, die een
zeer goede vloeistof- en/of gasdrainerende werking
heeft.

Beschermings-/drainage toepassing bij
RWZI te Brunssum
Toepassingen:
•Waterdrainage horizontaal en verticaal,
oa daktuinen, vuilstortplaatsen en
sportvelden
•Gasdrainage, oa onder en/of op
folie-constructies
•Beschermingsmat, oa gebouw-/ tunnel-/
folie-bescherming
•Valdemping, oa in kunstgrascontructies
onder speeltoestellen, vulling valmatten
•Koematrassen
•Isolatie van geluid en warmte
•Isolatie van gassen, oa open mestdepots
•Campingvloeren
•Ondervloeren, oa onder parketvloer
Valbeschermingstoepassing

Eigenschappen:
•Ongevoelig voor rotting
•Licht van gewicht, gebruiksvriendelijk
•Zeer open structuur, hoge vloeistofen/of gasafvoercapaciteit
•Robuust, komt terug in oorspronkelijke vorm
•Milieuvriendelijk, recycling product
•Warmte-isolerend
•Geluidsisolerend
•Hoge schokabsorptie
•Bestendigheid tegen zuren, microben
en insekten
•Snel te verwerken door handig formaat

Uitvoeringen (uit voorraad leverbaar):
•RF 20/25 VS (v.v. vlies en drainagesleuven)
•RF 25/30 V (v.v. vlies)
•RF 35
•RF 50/55

Plaatafmeting:
•80x150cm
andere uitvoeringen op aanvraag

Graag vertellen wij u meer over onze mogelijkheden!
Joosten Kunststoffen bv

Joosten Kunststoffen Delft bv

Joosten Kunststoffen Beverwijk bv

Galgendaal 24, 6691 MD Gendt

Voltaweg 3 2627 BD Delft

Lijndenweg 32b, 1951 NC Velsen-Noord (Beverwijk)

Postbus 70, NL-6690 AB Gendt

Industrieterrein Schieoevers

Industrieterrein Noordwijkermeer

Tel.: 0481 - 424721 Fax: 0481 - 424501

Tel.: 015 - 2855580 Fax: 015 - 2850087

Tel.: 0251 - 261800 Fax: 0251 - 261809

E-mail: gendt@joostenkunststoffen.nl

E-mail: delft@joostenkunststoffen.nl

E-mail: beverwijk@joostenkunststoffen.nl

www.joostenkunststoffen.nl

JOOSTEN RF Drainage-/Isolatie-/Beschermings-matten
Technische data
Dimensie

RF 20/25-VS

RF 25/30 (-S)(-VS)

RF 35

RF 50/55 (-S)(-VS)

Breedte
Lengte
Dikte
Dichtheid
Gewicht
Drukvastheid bij 10% stuwing

[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m3]
[kg/m2]
[kN/m2]

800
1500
20-25
81,2
1,8
62

800
1500
25-30
81,2
2,1
62

800
1500
35
81,2
2,9
60

800
1500
50-55
81,2
4,1
56

Water afvoercapaciteit (DIN 4095)

[l/m×s]

0,49

0,47

0,42

0,38

Water opslagcapaciteit (DIN 4095)

[m%]

8

7

6

4,5

Wateropname
Relatieve dampdiffusie coëfficiënt

[V%]
µ

3,8

3,8

3,8

3,6
10,1

Warmtegeleiding
Dampdichtheid
Verpakkingseenheid

[W/mk]
[m2hPa/kg]
[m2]

Drainage/Isolatie/Beschermingsmat vervaardigt van Recycling XPE vlokken (gesloten cellig).
Platen met aanduiding "V" zijn aan één zijde voorzien van een scheidingsvlies van 150 gram/ m², 100% polypropeen virgin kwaliteit.
Een raster van sleuven is aan de onderzijde van de plaat aangebracht voor een snelle waterafvoer ("S"aanduiding).

0,06
2,6×109
6

