Een nieuwe methode om zandvangers, bezinktanks, oxidatiebedden en slibindikkers te overdekken.

Metalen ruimtevakwerken met ondergehangen kunststof huid

1. Inleiding
De steeds groter wordende maatschappelijke
behoefte aan een schoon milieu is de drijfveer geweest achter het bouwen van een
reeks rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's). Doel is de watervervuiling in te
perken.
De tweede fase naar een schoner milieu is
een beperking van de luchtvervuiling: dus
zal ook de van rwzi's vrijkomende stank
moeten worden ingeperkt. Strengere eisen,
zoals neergelegd in de Hinderwet, zullen
van overheidswege gehanteerd worden om
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als skelet en plaatmateriaal als huid) is door
de taaiheid van het materiaal in de vorm
van de te extruderen billets, een buitengewoon grote perskracht vereist bij de
extrusie.
Op de mogelijkheden van geheel aluminium overdekkingen zal de auteur in een
vervolgartikel dieper ingaan.
Van de beide kunststoffen PVC en
polyester kan een chemisch resistente huid
worden geformeerd indien de vulstoffen
resp. de basisharsen worden gefabriceerd
uit de daartoe geschikte grondstoffen.

stof huid een ander materiaal worden
gekozen (waarvan het gedrag bekend is uit
de conventionele bouw) om de hoofddraagconstructie of het 'skelet' te vormen. Dit
skelet moet dan buiten de huid worden
aangebracht als het uit chemisch nietresistent materiaal (voor het binnenmilieu)
is opgebouwd. Het vrij in de buitenlucht
aan te brengen skelet zal uiteraard wel
beschermd moeten worden/bestand moeten
zijn tegen de invloeden van het buitenklimaat.

Van beide kunststoffen kan een constructief
dragende huid worden gevormd indien aan
het basismateriaal een wapening wordt toegevoegd van polyestervezels resp. glasvezels:

3. Flexibele membranen van PVC

- tweezijdig PVC gecoat polyester weefsel
- glasvezel gewapend polyester (glassfiber
reinforced polyester GRP).
de waterkwaliteitsbeheerders te dwingen de
stankproducerende onderdelen van rwzi's
af te dekken, zoals zandvangers, voorbezinktanks, oxydatiebedden, voor- en naslibindikkers en eventueel actief slibinstallaties.
Dit artikel belicht een constructiemethode
om efficiënt voornoemde rwzi onderdelen
te overdekken.
2. Geschikte materialen voor de
overdekking
Het primaire doel is een stankbeperking te
bereiken door een ruimtelijke afsluiting van
de stankbron. Door een 'huid' te spannen
over deze installaties wordt de eerste
materiaalkeuze bepaald door het chemisch
agressieve binnenklimaat. Daarin komt een
hoog HL>S-gehalte in de lucht voor, een
mogelijke neerslag van HoSOi op de
binnenzijde van de huid en een continue
zeer hoge vochtigheidsgraad.
De lijst van bouwmaterialen die chemisch
resistent zijn in een dergelijk milieu, is zeer
kort:
- roestvast staal
- aluminium in bepaalde magnesium
legeringen
- kunststoffen zoals PVC en polyester.
Roestvast staal is een kostbaar bouwmateriaal, zeker indien het wordt toegepast als
dakhuid in de vorm van vlakke of geprofileerde platen. Het komt alleen dan ter
sprake als andere materialen blijken niet
doelmatig te zijn.
Aluminium in magnesium legeringen is vrij
goed zuurbestendig. Bij de vervaardiging
van aluminium componenten voor overdekkingen (in de vorm van ruimtevakwerken

Behalve een afsluitende functie (voor het
agressieve binnenklimaat), zal de overdekking ook een dragende functie krijgen (voor
het eigengewicht, wind- en sneeuwbelasting).
Deze twee functies kunnen gecombineerd
worden opgelost of gescheiden.
Bij functiecombinatie zullen beide voornoemde kunststoffen een vorm en materiaaldikte krijgen zodat ze zelfdragend
overspanningen kunnen maken.
Bij functiescheiding kan er naast een kunst-

PVC gecoat polyester weefsel is een buigslap materiaal dat alleen op trek belast kan
worden.
Aangezien draagconstructies altijd als één
gesloten geheel beschouwd moeten worden
van trek- en drukelementen (en vaak
buigingselementen), zullen in dit geval
andere materialen moeten worden gevonden
die de drukelementen gaan vormen.
In principe zijn twee geheel verschillende
constructiesystemen mogelijk, afhankelijk
van het te gebruiken materiaal voor de
drukelementen: opblaasconstructies en gespannen tentconstructies, fn het geval van
de opblaasconstructies wordt de lucht op
druk belast; in het geval van de gespannen
tenten worden staven, kolommen en bogen
gebruikt om de drukkrachten van het
systeem op te nemen.

overdekkingen
voor
rioolwaterzuiverings
/
installaties
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de overspanning enkellagig of dubbellagig
zijn.
Bij enkellagige skeletten op een ronde
plattegrond is de vorm van het bolsegment
een gezond uitgangspunt; bij dubbellagige
skeletten komt ook de cirkelkegel in aanmerking. Bij enkellagige skeletten kunnen de
horizontale spatkrachten op de fundering
worden geminimaliseerd door een juiste
keuze van de topologie (ordening van staven
in het vlak van het bolsegment). Zo zijn er
Schwedler koepels (afb. 5), netwerk koepels
(afb. 6) en geodetische koepels (afb. 7).

4. Overdruk membranen
Indien de PVC huid gespannen wordt over
een hoeveelheid samengeperste lucht, ontstaat een opblaasconstructie: men kan zich
de actie van de lucht voorstellen als een
verzameling drukkolommen loodrecht op
het oppervlak van de huid, die wat samendrukbaar zijn, zodat bij belasting een
'verende' reactie ontstaat (afb. 1).
In de praktijk zal het vaak voorkomen dat
vanwege het wassen van de vuile lucht er
in de te overdekken ruimte een onderdruk
zal ontstaan, of op zijn minst afwisselend
een overdruk en onderdruk. Een gewone
opblaasconstructie blijft alleen overeind als
de overdruk min of meer constant is.
Terzijde moet worden vermeld dat theoretisch ook onderdrukconstructies kunnen
worden gebouwd, maar vanwege de onpraktische eigenschappen zijn deze niet
interessant.

5. Gespannen membranen
Indien er geen continue overdruk onder de
huid kan worden aangebracht, moet er een
dragend skelet worden geformeerd dat in
staat is de ontbrekende drukkrachten van
de huid te leveren. Indien de huid strak en
rimpelloos wordt gespannen, moet de huid
een ruimtelijk gekromde vorm hebben: in
principe moeten de krommingen in het vlak
tegengesteld aan elkaar zijn: in elk punt
hol en bol. Alleen dergelijke anticlastische
vlakken zullen in staat zijn met een flexibel

PVC membraan wind-, regen- en sneeuwbelastingen op te nemen (afb. 2).
De vorm van de huid dient daarbij dan
nog zodanig te worden gekozen dat de
neerslag kan worden afgevoerd: over een
ronde plattegrond ligt dan een koepelvorm
of een kegelvorm voor de hand.
Het dragend skelet kan binnen of buiten
de huid worden geplaatst, afhankelijk van
de chemische bestendigheid van het skeletmateriaal. Een binnenliggend skelet zal
moeten worden vervaardigd van roestvast
staal of van magnesium gelegeerd aluminium (afb. 3). Bij een buitenliggend skelet,
waaronder de membraan is afgespannen,
komen materialen als silicium gelegeerd
aluminium in blanke, geanodiseerde of
gecoate uitvoering in aanmerking, of staal
in thermisch verzinkte uitvoering, met een
duplex verfsysteem of een additionele
bescherming van gepoedercoate epoxy/
polyesterhars (afb. 4).

Een andere manier om de horizontale spatkrachten te verkleinen is de steekhoogte
van de koepel te vergroten. De oplossing
zal een optimum moeten geven tussen een
constructief gunstige grote steekhoogte en
een installatietechnisch gunstig klein volumen. Het wassen van de stankrijke lucht
geschiedt namelijk effectiever als de concentratie van stank per volumeneenheid
lucht hoger is: gunstig is dan een minimaal
omsloten volumen.

Het gebruik van hout in de vorm van gelamineerde elementen direct in de buitenlucht
zal veel onderhoud vergen en valt daarom
in principe af.
Beton is te zwaar.
Een groot deel van de overdekkingen zal
moeten worden geplaatst op betonnen constructies waarbij in het ontwerpstadium
nooit rekening is gehouden met toegevoegde
belastingen uit een overdekking. Daarom
dient het eigengewicht van huid en skelet
(zeker bij grotere overspanningen) minimaal
te zijn.
Voor de optredende horizontale belastingen
van de overdekking op de betonnen rand
geldt hetzelfde ('less is more'): de optredende verticale en horizontale belastingen op
de onderconstructie dienen zo minimaal
mogelijk te zijn.
De hierboven omschreven membranen
kunnen worden gehangen onder metalen
skeletten, opgebouwd uit knooppunten en
staven, die afhankelijk van de grootte van
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6. Gespannen membranen onder een
dubbellagige koepel

maar daartegenover staat dat de kostprijs
van de membraan zeer laag is, evenals de
kosten van het vervangen van de oude huid
door een nieuwe.

Bij grotere overspanningen is het verstandig
vanwege het gevaar van locale doorslag bij
de knooppunten om over te gaan tot een
dubbellagig systeem. Indien dit systeem
bestaat uit een regelmatig samenstel van
staven en knooppunten, op een ruimtelijke
wijze aan elkaar verbonden, spreken we
van een ruimtevakwerk of ruimterooster.

De huid wordt samengesteld uit stroken
of banen die volgens nauwkeurig op te
geven patronen hol moeten worden toegesneden. De perfectie van deze toesnijding
bepaalt grotendeels het al of niet voorkomen van rimpels in het membraan na
het spannen.
De toegesneden banen worden met een
hoogfrequent electrisch lasapparaat met
elkaar verbonden. De naadbreedte is ongeveer 50 mm. In feite wordt de PVC
hiermee in elkaar gesmolten zodat de twee
wapeningen vlak tegen elkaar liggen (men
vergelijke het verlengen van wapeningsnetten bij gewapend beton). Ter bescherming van de verbinding wordt na het
lassen nog een extra band aangebracht.

In principe is het mogelijk om zowel ronde
als rechthoekige plattegronden te overspannen met een ruimtevakwerk.
De vorm van het ruimtevakwerk hangt
sterk samen met de functie van de te overdekken installatie, bijvoorbeeld:
— oxydatiebedden met roterende sproeiers
hebben als minimaal vereist (profiel van)
vrije ruimte een cirkelkegel nodig;
— bezinktanks e.d. vereisen slechts een
menselijke loophoogte van 2 à 3m boven
de ruimerbruggen, kettingschrapers e.d.
De ruimten moeten toegankelijk zijn voor
inspectie en vervanging van onderdelen
van de installatie.
Vanwege de behoefte aan een minimaal
volumen zullen oxydatiebedden overdekt
worden met een kegel- of koepelvorm, terwijl bezinktanks en dergelijke vlak afgedekt
worden met een horizontaal ruimtevakwerk
op een ronde of rechthoekige plattegrond.
Deze laatste categorie kan echter moeilijk
met een membraan worden afgedekt vanwege het ontbreken van een goede afvoer

van neerslag, en kan dus alleen worden
afgedekt met polyester panelen (par. 8 - 11).
De koepelvorm (afb. 8, 9) onderscheidt zich
van de kegelvorm (afb. 10, 11) doordat de
tweezijdige kromming van de koepelvorm
kleinere staafkrachten veroorzaakt dan bij
de kegel. Bovendien, als de kegel te vlak
wordt, zullen er veel staven op druk worden
belast, zodat een ongunstiger materiaalgebruik ontstaat.
De kegel heeft echter wel het voordeel van
de iets eenvoudiger fabricage en assemblage
op de koepel.
7. Membraan samenstelling
Materiaal dat geschikt is voor een
dergelijke afsluitende huid zoals hiervoor
omschreven, en dus bestand is tegen de
chemische invloeden van het binnen- en
buitenklimaat, en voldoende sterkte heeft,
is Panama geweven polyester weefsel dat
aan beide zijden is gecoat met PVC. Dit
PVC heeft een speciale fungicide toevoeging gekregen tegen bacteriën en algen, en
is bovendien tweezijdig gelakt met een
aerylsiliconenlak met fungicide toevoeging.
De treksterkte bij breuk van een dergelijke
membraan bedraagt 4000 N/50 mm breedte,
hetgeen voor de gebruikstoestand een
veiligheid voor breuk van 10 inhoudt.
De chemische receptuur van de coating kan
per geval aan de eisen van het binnenmilieu
worden aangepast.
Het gewicht van de membraan is ongeveer
1100 gr/m-, exclusief de benodigde stalen
onderdelen benodigd voor de ophanging.
De te verwachten levensduur van een
dergelijke afsluitende huid wordt geschat
op 12- 18 jaar. Dat lijkt betrekkelijk kort,

De kunde van het vinden van het juiste
toesnijdingspatroon is in dit geval te vergelijken met het zeilmakersvak. Bij het
vervaardigen van zeilen worden de banen
bol gesneden (omdat het een open overdrukconstructie is), bij gespannen membranen worden de banen hol gesneden.
Een dergelijk toesnijdingspatroon is te zien
op foto 12: de permanente parapluie/parasol van een bejaardentehuis in Dongen,
van ir. Mick Eekhout en Egbert Töns
(1976).
8. Glasvezelgewapende polyester huid
De polyester hars wordt nauwelijks aangetast door het chemisch agressieve binnenklimaat, als het is vervaardigd op basis
van isoftaalzuur. Om voldoende sterkte en
stijfheid te verkrijgen, wordt de polyesterhars met glasvezels gewapend in de vorm
van weefsels of matten, tot een laminaat.
De glasvezels dienen volledig te zijn omsloten door de hars, aangezien water dat
doordringt tot de glasvezels, delaminatie
kan veroorzaken.
Het laminaat wordt aan beide zijden be-
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verstandig hier een duidelijke scheiding aan
te brengen tussen een chemisch resistente
afsluitende huid van GRP elementen
en een constructief betrouwbaar dragend
skelet in de vorm van een metalen ruimtevakwerk.

handele! met een geleoat, eveneens vervaardigd op basis van een isoftaalzuur.
Aangezien de fabricage van polyester
laminaat slechts kan plaatsvinden onder
constante (fabrieks-)condities wat betreft
vochtigheid en temperatuur, wordt het
materiaal toegepast in de vorm van geprefabriceerde panelen die op de bouwplaats
worden geassembleerd tot een geheel. De
afmetingen van de panelen worden bepaald
door de manier van aanbrengen van het
laminaat in de mal, en de bereikbaarheid
van de mal. Hanteerbaarheid van de
panelen heeft kleine afmetingen tot gevolg.
Verkorting van de assemblagetijd op de
bouwplaats door het verkleinen van de
totale lengte aan te maken verbindingsnaden, heeft grote panelen tot gevolg.
De optimale paneelafmetingen zullen per
polyester verwerkend bedrijf verschillen.
De panelen worden op de bouwplaats verbonden tot een afsluitende huid door boutverbindingen. De mate van de vereiste
afsluiting (stankdicht, luchtdicht, waterdicht) bepaalt de noodzaak van additionele
afdichtingsmaterialen zoals dichtingsband
of kit.

9. Polyester bij kleinere overspanningen
Onderdelen van rwzi's zoals zandvangers,
voor- en naslibindikkers, en de oxydatiebedden/bezinktanks van de kleinere inrichtingen, zullen geschikt zijn voor zelfdragende GRP constructies, samengesteld uit
geprefabriceerde panelen. Bij kleinere overspanningen is het mogelijk geheel polyester
constructies te maken.

41

Aangezien de ervaringen bij het ontwerpen
en uitvoeren van grote zelfdragende polyester constructies bijzonder klein zijn, en
het materiaal door de lage elasticiteitsmodulus grote vervormingen kent onder
belasting, zullen grote zelfdragende polyester constructies veel materiaal vereisen,
en daardoor kostbaar zijn.
Door de lage elasticiteitsmodulus van GRP
moet het materiaal in een constructieve
vorm worden aangebracht die op zichzelf
al stijfheid geeft: ruimtelijk gekromde
vlakken, gevouwen vlakken of geknikte
vlakken (afb. 13).
Een goede oplossing zou een zelfdragende
constructie in koepelvorm zijn, als ontworpen door dr. ir. Piet Huybers van het Stevin
Kunststoffen Lab in Delft (afb. 14). Het
bestaat uit een tweelagig samenstel van
geknikte en gevouwen polyester vlakken.
Gezien de functie van de overspanning bij
rwzi's wordt geen prijs gesteld op een extra
isolerend vermogen van de huid. Bouwfysisch zijn dus dubbele materiaalvlakken
niet nodig; Huybers gebruikt de dubbele
vlakken om een tweelagig systeem te ontwerpen met een hoge locale stijfheid. Die
stijfheid zou ook eventueel zijn aan te
brengen door een bovenlaag van metalen
staven.
Overigens zijn zeker de panelen in de top
van de koepel dubbel nodig voor een
correcte afvoer van neerslag (afb. 15).
10. Polyester bij grote overspanningen
Teneinde bij grote overspanningen een
redelijke bouwprijs te verkrijgen, lijkt het

Ruimtevakwerken bestaan al actief in de
bouw sinds eind dertiger jaren (hoewel de
eerste publicatie ervan door Graham Bell
reeds dateert uit 1907 !),en zijn de laatste
jaren aanzienlijk gemakkelijker hanteerbaar
geworden met de ontwikkeling en de vervolmaking van berekeningsprogramma's
per computer.
Het door de auteur ontworpen en ontwikkelde ruimtevakwerksysteem Octacube,
is reeds in een 15-tal gebouwen toegepast
met een totaal oppervlak van ongeveer
38.000 m 2 .
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Bij het hanteren van de scheiding tussen
dragen en afsluiten, zoals hierboven vastgesteld, worden de risico's voor de polyester
panelen verkleind tot een bekend niveau:
de panelen zijn meestal niet groter dan
6 - 1 2 m-'.
11. Vlakke of gekromde GRP panelen
Bij het vormgeven van GRP panelen als
invullingen van een ruimtevakwerk kunnen
de panelen in principe wel vlak gehouden
worden: in dat geval wordt het paneel
door externe belastingen op buiging belast
(afb. 16). Op buiging belaste constructies
gebruiken veel materiaal inefficiënt. Er zijn
ook verstijvingen mogelijk in de vorm van
ribben die in het laminaat kunnen worden
ingewerkt (onder het bovenoppervlak, of
halverwege het bovenoppervlak).
Geven we het paneel een pyramide-vormige
knik of een soort bolvorm, (zoals in afb.
17), dan worden de buigspanningen onder
belasting kleiner en zullen er meer drukspanningen ontstaan.
Een nog gunstiger paneelvorm ontstaat
indien we het paneel op trek zouden
belasten door het behalve aan de vier
hoeken van het paneel schuifvast te verbinden met het ruimtevakwerk, ook in het
midden van het paneel een verbinding te
maken voor een trekstang met wartel.
Op deze wijze is het mogelijk het middenpunt van het paneel op trek te belasten, en
daarmee het gehele paneel passief of actief
op trek voor te spannen. Optredende drukkrachten door externe belastingen treden in
eerste instantie op als een verkleining van
de voorspanning (afb. 18).
Op een dergelijke wijze heerst in het algemeen in het paneel een trekspanning, met een
daaraan gekoppelde maximale materiaalbenutting en minimaal materiaalverbruik.
Een materiaaldikte van 2mm zou reeds
voldoende zijn bij de gebruikelijke belastingen. De optredende spanningen kennen
dan nog een veiligheidsfactor 5 (bij het
gebruik van glasvezelmatten) tot 10 (bij het
gebruik van glasweefsels) ten opzichte van
de breukbelasting.
Controleberekeningen van het Stevin Kunststoffen Laboratorium hebben deze hypothese ondersteund.
12. Basisvormen voor de draagconstructie
De belangrijkste onderdelen van rwzi's die
in grote afmetingen zullen moeten worden
overdekt zijn oxydatiebedden en voorbezinktanks. De plattegrond van voorbezinktanks kan rond of rechthoekig zijn. De
benodigde inspectiehoogte is 2 à 3 m boven
de ruimerbrug of de kettingschraper. Aangezien de lucht boven de bezinktanks van

Foto 23.

Foto 24.
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gebouwd, verschillend worden gekozen:
- aluminium in uitvoering naturel, geanodiseerd, gemoffeld of gecoat met epoxy/
polyesterpoeder in verschillende legeringen;
— staal in uitvoering thermisch verzinkt
met een duplex verfsysteem of een epoxy/
polyesterpoeder coating;
- roestvast staal zonder verdere conservering in diverse legeringen zij hier slechts
volledigheidshalve vermeld.
Uitgaande van de ervaring in het meest
gebruikelijke materiaal: staal, blijkt dat
roestvast stalen buizen bij gelijkblijvende
sterkte/gewichtsverhouding een factor 2,5
tot 3 maal zo kostbaar zijn.
M?j&?^^mm

mBÊËSÊF-

Foto 26.

stankstoffen gewassen moet worden, is het
belangrijk het te wassen luchtvolumen zo
klein mogelijk te houden.
Bij bezinktanks zullen platte daken met een
cirkelvormige of rechthoekige plattegrond
dus een functionele oplossing zijn (afb. 19
en 20). Deze oplossing geldt ook voor de
voor- en naslibindikkers, zandvangers en
actief slibinstallaties.
In het geval van oxydatiebedden zal de
plattegrond een cirkelvorm zijn. Door de
afgetuide vorm van de roterende sproeier
leidt het minimale ruimtelijk profiel naar
een cirkelkegel (afb. 21); een constructief
gunstiger vorm is de koepel of het bolsegment (afb. 22).

zodat er een ruimtelijke overdracht van
krachten kan plaatsvinden.
Van de diverse op de markt verkrijgbare
systemen zijn er maar enkele geschikt om
als ruimtevakwerk in bovenstaande vorm
te worden toegepast: Mero, Triodetic en
Octacube. Dit laatste systeem is door de
auteur speciaal geschikt gemaakt voor de
in dit artikel besproken functies (afb. 27).

13. Ruimtevakwerken

Afb.27.

Voor het maken van overspanningen van
20 tot 60 m zijn ruimtevakwerken zeer
geschikt in de vorm van de gemodificeerde
kubus, de cilinderschijf, de cirkelkegel en
het bolsegment (foto 23 tot en met 26).
De specifieke eigenschappen van ruimtevakwerken die in dit geval speciaal worden
uitgebuit zijn de hoge stijfheid, de geringe
horizontale spatkrachten, het lage eigengewicht en de ruimtelijke belastingsspreiding.
Een voordeel bij het overdekken van bestaande tanks is dan niet alleen het lage
eigengewicht, maar ook het ontbreken van
grote spatkrachten in de 'zwakke' richting
van de betonnen fundering: namelijk de
dwarsrichting.
Ruimtevakwerken zijn opgebouwd uit
buizen en knooppunten. Op elk knooppunt
worden minimaal 3 staven aangesloten

14. Aluminium of stalen ruimtevakwerken
Vanuit het oogpunt van conservering en
de wens naar een minimaal onderhoud,
kunnen de materialen waaruit knooppunten
en staven van het ruimtevakwerk zijn op-

Aluminium kent een lagere elasticiteitsmodulus dan staal en derhalve ook grotere
vervormingen onder belasting. Het verdient
dan ook aanbeveling aluminium toe te
passen in een basisvorm die op zichzelf al
gunstig constructief werkt: koepel of kegel.
Dit geldt in ieder geval bij de grotere
overspanningen.
Geëxtrudeerd aluminium kent legeringen
op verschillende basismaterialen. De meest
gebruikelijke is op basis van silicium toevoeging. Een chemisch hogere resistentie
wordt verkregen met aluminium op basis
van magnesium legering. Deze legering zal
ook geschikt zijn voor toepassing in het
binnenmilieu van de overdekkingen. Een
groot nadeel is echter dat aan de techniek
van de extrusie dermate hoge eisen worden
gesteld dat de fabricage niet in Nederland
kan plaatsvinden. Ook zal de kostprijs
. Vervolg op pagina 273

