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Uitzetting van metalen
en andere materialen
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Uitzetting van metalen en andere materialen

Bij het gebruik van metalen in de bouw moet er terdege rekening mee gehouden worden, dat

Lood

		is gevoelig voor uitzetting, zeker als het om dun lood gaat.

delen van diverse materialen ten gevolge van verwarming kunnen uitzetten en ten gevolge van

Naden tussen loden platen, stroken en slabben uitvoeren met

koude kunnen krimpen.

felsnaden zodat er binnen de naad enige ruimte is voor uitzetting.

De lineaire uitzettingscoëfficiënt van de meest gebruikte materialen ziet er als volgt uit:

Ingemetselde loden slabben niet langer dan 1 m maken en niet te

aluminium

23,2

rvs

16

hoog in het metselwerk laten beginnen, zodat de zonbelasting zo

koper

16,5

staal

12

gering mogelijk is.

lood

29,3

zink

36

pvc

80

PVC

is zeer gevoelig voor temperatuurschommeling.
Goten, hemelwaterafvoeren, e.d. van dit materiaal moeten
ruimschoots de gelegenheid hebben voor rek en krimp.

Het binnenklimaat is meestal redelijk constant, maar buiten kunnen grote temperatuurschommelingen optreden ten gevolge van de verwarming door de zon. Door directe
zonbestraling kunnen oppervlakken zeer heet worden met uitzetting als gevolg.

RVS

(roestvast staal) is een bouwmateriaal dat in hoofdzaak gebruikt

Als constructies opgesloten zijn en geen uitweg vinden, zullen zij gaan opbollen of op zwakke

wordt voor bevestigingsmiddelen, zoals schroeven, bouten,

punten gaan scheuren. Om die reden moet er altijd ruimte zijn voor de expansie.

moeren, ringen, roosters, e.d.

Een aantal voorbeelden worden hier besproken:

Er zijn aanwijzingen, dat rvs goten op de markt zullen gaan komen.

Aluminium

heeft een vrij grote uitzettingscoëfficiënt. Daarom zo detailleren dat

Staal

is redelijk bestand tegen uitzetting, denk aan de treinrails, vroeger

bijvoorbeeld aluminium gevelpanelen, gevelplaten e.d. langs elkaar kunnen

nog voorzien van voegen, maar tegenwoordig bijna geheel voegvrij.

schuiven, zonder dat dit gekraak oplevert. Gemoffelde aluminium goten

Staalplaten (al of niet voorzien van een isolatielaag aan de

kunnen in lange lengten worden geproduceerd, maar moeten wel op hun

binnenzijde) worden tegenwoordig veel gebruikt voor zgn.

dragers (beugels of klossen) kunnen schuiven. Worden de lengten te lang

damwandloodsen. De panelen die hiervoor gebruikt worden, zijn

dan moeten expansiestukken worden ingebouwd. De lijmverbindingen van

niet al te breed en blijven bij temperatuurverhoging redelijk stabiel.

de hulpstukken zoals expansiestukken, bochten en afvoeren moeten (ook
op den duur) bestand zijn tegen de spanningen, die gaan optreden tijdens

Zink

wordt veel gebruikt voor goten, platte daken en

lengteveranderingen en verplaatsingen. Omdat goten van aluminium nog

hemelwaterafvoeren. Het materiaal heeft een hoge

niet zo lang op de markt zijn, is nu nog niet te zeggen, hoe zij zich op den

uitzettingscoëfficiënt en daar moet goed rekening mee gehouden

duur zullen gaan gedragen.

worden bij het detailleren. Bij goten bijv. zowel in de breedte als
in de lengte. Bij te lange lengten moeten expansie hulpstukken

Koper

is een bijna onverwoestbaar materiaal. Ook hier rekening houden met

worden aangebracht, de zinken goot moet a.h.w. in de houten

een (beperkte) uitzetting. Naden tussen platen onderling kunnen worden

bakgoot kunnen schuiven zonder dat er spanningen in het materiaal

gesoldeerd of (waar dit kan) worden uitgevoerd als felsnaad

en in de soldeernaden gaan optreden.

(zie hoofdstuk 24 Capilaire werking, fig. 5).

