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Voorwoord

Argumenten per rooster
Aan roosters worden hoge eisen gesteld op het gebied van techniek en
design. Roosters zijn innovatief door hun enorme veelzijdigheid – hun
potentieel is nog lang niet volledig benut en wordt slechts begrensd door de
creativiteit van de architecten.

De voordelen in één oogopslag
Gemakkelijk te monteren prefabelementen
Slipvast oppervlak
Vloeistoffen en vuil kunnen zich er niet op afzetten
Hoog draagvermogen bij laag eigen gewicht: grootte, formaat en kleur
kunnen flexibel worden gekozen
Goede lucht- en luchtdoorlaatbaarheid
De visuele gelijkmatigheid biedt ontelbare mogelijkheden voor
interessante of speelse concepten
Talrijke toepassingsmogelijkheden: looppaden, bordessen, bruggen,
trappen, balkons, balustraden, rekken, lichtkokerafdekkingen,
gevelelementen, privacyschermen en zonwering, plafonden dakbekleding enz.
Zuinig met grondstoffen, duurzaam, voordelig en efficiënt

Daarom: roosters
Roosters zijn innovatief door hun enorme veelzijdigheid – hun creatieve
toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Daarom bieden de leden
van het Industrieverband Gitterroste e.V. (IGI) producten die individueel
afgestemd zijn op de wensen van de klant – hierbij is bijna alles mogelijk:
draagstaven van verschillende hoogte, diverse maaswijdten, enz.
Bovendien staan bij de lidbedrijven van begin af aan uitstekend technisch
advies, de hoogste productkwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid
op de voorgrond.
Het Industrieverband Gitterroste e.V. (IGI) bestaat uit de leidende Duitse
en Europese productiebedrijven, die ook aan de uitwerking van de
kwaliteitsnorm voor roosters RAL-GZ 638 hebben meegewerkt.
In de norm RAL-GZ 638 zijn de hoge kwaliteitseisen aan roosters
duidelijk gedefinieerd, die door een continue controle door
onafhankelijke keuringsinstanties worden gegarandeerd.

Contact
Industrieverband Gitterroste e. V.
Neumarktstraße 2 b
58095 Hagen

Tel.: +49 2331 2008-0
Fax: +49 2331 2008-40
info@gitterroste-online.de
www.gitterroste-online.de
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HOOFDSTUK 1
Inleiding

1. Inleiding
Beweren dat de ontwikkelingsgeschiedenis van het rooster tot in het
Romeinse Rijk teruggaat, zou wat overdreven zijn. Toch loont het de moeite
de geschiedenis van het wegdek als zodanig even te bekijken.
De Romeinen waren meesters in het verharden van hun uitgestrekte
wegennet. Hierbij werd weliswaar nog de ene steen naast de andere gelegd,
maar het doel werd bereikt: het transport van goederen werd onafhankelijk
gemaakt van de seizoenen.
Ook in latere tijden bleven de handelsstromen dit bestaande wegennet
volgen, want de handel was op betrouwbare wegen aangewezen.

De geschiedenis van het rooster
In de loop van de geschiedenis werd het wegdek steeds specifieker aan
de behoeften aangepast – de stenen uit de Romeinse tijd voldeden allang
niet meer. De verharding werd niet meer alleen voor de handel en het
bijbehorende verkeer aangepast. Vooral door de industrialisatie werden de
eisen aan wegdekken en vloeren, bijv. voor productieafdelingen, fabrieken
en uiteindelijk – in de moderne tijd – ook voor kantoren en woningen
(algemeen de ‘openbare ruimte’), steeds verder verfijnd.
Door deze specialisering kwam bij de planning het aspect van de
doelmatigheid op de voorgrond te staan. De eisen op het gebied van
doelmatigheid en prijs werden hoger en raakten bovendien steeds sterker
met elkaar verbonden. Zo krijgt een fabriek, marktplein of kantoor
tegenwoordig precies die ondergrond, die het meest zinvol is.

Hier ontstaat de triomftocht van het rooster: een doelmatige, zeer variabele
en extreem belastbare ondergrond, die altijd precies op de behoeften kan
worden afgestemd.
Het is dan ook geen toeval dat roosters zeer dikwijls worden aangetroffen
in fabrieken, aan machine-installaties of rond en in gebouwen, waar ze als
doeltreffende vloerbedekkingen voor bijv. vluchtroutes en nooduitgangen
worden ingezet. Hiermee is de ontwikkelingsgeschiedenis van het rooster
echter nog lang niet ten einde. Integendeel, het rooster blijft aan
populariteit winnen onder architecten, die het steeds vaker als een
designelement inzetten.
Deze leidraad vat de kennis van alle lidbedrijven van het Industrieverband
Gitterroste e.V. (IGI) samen. Hij moet de keuze en het gebruik van roosters –
in alle facetten – toelichten en achtergrondinformatie geven.
Behalve technische informatie worden ook tips en tricks voor een juist en
doelmatig gebruik gegeven.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze leidraad voor roosters u zal helpen!
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1.1 Wat is een rooster precies?

1.5 Oppervlak

Roosters zijn vrijdragende, zeer uiteenlopend belastbare (bijv. beloopbare
of berijdbare), plaatvormige elementen met veel doorlopende openingen in
een regelmatige ordening.
Roosters worden in zeer verschillende uitvoeringen gebruikt in de industrie,
opslagtechniek, wegenbouw en in alle toepassingen van onder- en
bovengrondse werken.
In de moderne woon- en projectarchitectuur spelen roosters een belangrijke
rol bij functionele en esthetische oplossingen, bijv. als gevelroosters, als
afdekking van lucht- en lichtkokers, in de oppervlaktedrainage, als
vloerroosters, beloopbare convectorafdekkingen, balkonhekken en
designelementen.
Roosters bestaan uit draagstaven, vulstaven en een omranding.

Het gebruik resp. gebruiksdoel van het rooster heeft een beslissende
invloed op het te kiezen roosteroppervlak. Naargelang het materiaal zal het
oppervlak van een rooster anders uitvallen.

Roostervarianten

Roosters worden doorgaans ingedeeld in de groepen gedruklaste roosters,
persroosters en steekroosters.

Afb. 1: Gedruklast rooster, uitvoering SP

Tabel 1: Oppervlaktebehandeling
Materiaal

Staal

Roestvrij staal

Aluminium















Ruw¹
Thermisch verzinkt
Gecoat²
Gebeitst
Elektrochemisch gepolijst

Randstaaf

1.2 Gedruklaste roosters

Gekleurd gecoat³

Gedruklaste roosters bestaan uit draag-, vulstaven en een omranding, die
in een rechte hoek ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De vulstaven,
meestal getordeerde vierkante staven, zijn in de draagstaven geperst en op
elk knooppunt homogeen vastgelast. Gedruklaste roosters zijn doorgaans
van staal, in sommige gevallen ook van roestvrij staal.

Geanodiseerd






1: onbehandeld
2: gebitumineerd
3: doorgaans met poeder- of natlakcoating
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De aard van het oppervlak
verschilt naargelang het gebruikte
materiaal.

1.3 Persroosters

Draagstaaf
Draagstaafrichting

Randstaaf

Afb. 2: Persrooster

Randstaaf
Vulstaaf

Persroosters bestaan uit draag-, vulstaven en een omranding, die in een
rechte hoek ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Gewoonlijk hebben de
vulstaven een kleinere hoogte dan de draagstaven. De onverzwakte
vulstaven zijn in sleuven van de draagstaven geperst.
Voor bijzondere toepassingen (bijv. vanwege architectonische redenen
of als zonwering) worden ook persroosters met hogere of even hoge
(zgn. volle roosters) vulstaven geproduceerd. Hierbij zijn zowel de vul- als
de draagstaven van sleuven voorzien. De hellingshoek van de vulstaven
kan variëren. Persroosters worden gewoonlijk van staal, roestvrij staal of
aluminium gemaakt.

1.4 Steekroosters
Bij steekroosters hebben ofwel de draagstaven, ofwel de draag- en
vulstaven sleuven. Een vaste verbinding kan worden gecreëerd door een
vormsluiting via stuiken, wrijvingsparing, klemmen en/of door aaneenlassen.
Steekroosters worden gewoonlijk van staal, roestvrij staal of aluminium
gemaakt.

Draagstaaf
Draagstaafrichting

Randstaaf

Afb. 3: Steekrooster
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2. Eisen aan roosters
Al bij de planning van werkomgevingen en/of verkeerswegen
(bijv. looppaden, trappen, putafdekkingen) dient aandacht te worden
besteed aan een vakkundige keuze van geschikte roosters.
Dit veronderstelt dat rekening wordt gehouden met alle eisen waaraan
de gebruikte roosters in de specifieke toepassing moeten voldoen.
Om planningszekerheid te bieden, is een verklaring van de belangrijkste
begrippen noodzakelijk. Zo heeft men een gefundeerde basis en de
planningszekerheid om het juiste rooster te kiezen.

2.1 Maaswijdte, inwendige maaswijdte, openingen
bij roosters
Randstaaf
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De maaswijdte is de hart-op-hartafstand tussen de draagstaven, gevolgd
door de hart-op-hartafstand tussen de vulstaven.

Vulstaaf

Inwendige maaswijdte

De inwendige maaswijdte volgt uit de maaswijdte en de dikte van de
gebruikte materialen, en geeft de afmetingen van de vrije openingen aan.

Openingen bij roosters

Draagstaaf

Voor de maaswijdte van roosters gelden belangrijke beperkingen met inachtneming van volgende factoren:
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In de loop van de tijd is een maaswijdte van 33 x 33 mm bij persroosters
en 34 x 38 mm bij gedruklaste roosters gangbaar geworden. Deze maten
zijn als standaardwaarden in de norm DIN 24357-1 vastgelegd.

Afb. 4: Maaswijdte bij een gedruklast rooster
(hart-op-hartafstand tussen draagstaven)

aa
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veilig belopen,
veilig berijden,
grootte van voorwerpen die niet door het rooster mogen kunnen vallen,
doorlaten van licht, lucht, vloeistoffen, vuil, neerslag,
psychologisch effect bij gebruik op hooggelegen werkplaatsen
(bijv. doorkijk naar beneden).

Randstaaf

M

HOOFDSTUK 2
Eisen aan roosters

Vulstaaf

Wereldwijd …
Met name voor werkbordessen of looppaden wordt de keuze van vloeren
met openingen door de risicoanalyse bepaald:
De vloer van een werkbordes of looppad mag openingen hebben
die maximaal zo groot zijn, dat een bal met een diameter van 35 mm er
niet kan doorvallen.
Vloeren waaronder zich werkplaatsen bevinden die niet slechts
occasioneel worden bezocht, mogen openingen hebben die maximaal
zo groot zijn, dat een bal met een diameter van 20 mm er niet kan
doorvallen, tenzij door andere maatregelen een gelijkwaardige
bescherming wordt gegarandeerd.

Draagstaaf
Randstaaf

Afb. 5: Maaswijdte bij een persrooster
(vrije openingsmaat)

www.gitterroste-online.de
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In Duitsland …

2.3 Soorten krachten en belastingen

Openingen bij roosters in verkeerswegen

Het is belangrijk aandacht te schenken aan het draagvermogen van de
roosters (zie ook 2.2).

In Duitsland geldt dat bij roosters die in openbare verkeerswegen worden
gelegd (bijv. voor entrees van algemeen toegankelijke gebouwen of voor
etalages), de maaswijdte klein moet worden gehouden. Voor de genoemde
toepassingen mag de inwendige maaswijdte van de roosters niet meer dan
10 mm bedragen, om struikelgevaar door hakken die komen vast te zitten,
te vermijden.

Openingen bij roosters voor bijv. stortgoed

Roosters die stortgoed moeten doorlaten en tegelijk door personen
moeten kunnen worden belopen, dienen zo geconstrueerd te zijn, dat de
inwendige maaswijdte of vrije openingsmaat bij een vierkante vorm niet
meer dan 60 x 60 mm en bij een rechthoekige vorm niet meer dan
120 x 40 mm bedragen.

Gewoonlijk zal rekening moeten worden gehouden met een van de
volgende soorten belastingen:
gelijkmatig verdeelde nuttige belasting,
vaste, zich verplaatsende of rollende puntbelastingen.
De belastingen kunnen statisch of dynamisch optreden!
Voor het berekenen van de rembelastingen moeten de wielbelastingen evt.
met de factor ϕ = 1,4 of 2,0 worden vermenigvuldigd.
Uitsparingen in roosters, bijv. voor het doorvoeren van buizen, leiden tot
een plaatselijke vermindering van het draagvermogen.
Dit moet door adequate maatregelen worden gecompenseerd.

Kent u RAL-GZ 638 ‘kwaliteitsborging
voor roosters’ al? Hierin vindt u de
maatstaven voor kwaliteitsproducten!
Breng ook eens een bezoek aan onze
website www.gitterroste-online.de

Het gebruiksdoel van een rooster
bepaalt de in aanmerking te nemen
ontwerpbelastingen – en omgekeerd.

Hoofdstuk 4.5 biedt
meer nuttige informatie …

Openingen bij roosters op werkbordessen

Bij roosters op werkbordessen – en de toegangsmiddelen ertoe – mag
de maaswijdte bij gedruklaste roosters maximaal 34 x 50 mm en bij
persroosters maximaal 33 x 55 mm bedragen, indien geen van de in de
vorige paragraaf genoemde voorwaarden van toepassing zijn.

In principe geldt:
Hoe hoger de draagstaaf en hoe
kleiner de maaswijdte, hoe groter het
draagvermogen.

2.4 Statische berekening en dimensionering
De dimensionering van gedruklaste, pers- en steekroosters van staal,
roestvrij staal en/of aluminium gebeurt normaal gesproken volgens de
voorschriften van de norm RAL-GZ 638 ‘kwaliteitsborging voor roosters’.

2.2 Ontwerpbelastingen
Het draagvermogen van een rooster wordt door verschillende factoren aanzienlijk beïnvloed. Het rooster moet de te verwachten belasting veilig
op de onderconstructie overdragen.
De constructieve bepaling van de roosterhoogte en maaswijdte is
verantwoordelijk voor de belastbaarheid; de keuze en het gebruik van
hoogvaste uitgangsmaterialen verandert het draagvermogen van de
roosters.
Voor het berekenen van het draagvermogen is de ontwerpbelasting een
belangrijke component.

Behalve de draagstaven die direct
onder het belastingsvlak liggen,
worden als gevolg van de
lastverdeling door de vulstaven ook
nog andere draagstaven belast.
Desbetreffende waarden zijn in
RAL-GZ 638 te vinden.
Afb. 7: statisch systeem

Al bij de planning van het draagvermogen dient rekening te worden
gehouden met de te verwachten soorten belastingen. Er moet, behalve
met de normale belasting, eventueel ook rekening worden gehouden met
kortstondig optredende hogere belastingen, bijv. rem- of dynamische
belastingen.
Bepaalde roosteruitvoeringen kunnen ook tot een vermindering van het
draagvermogen leiden (zie ook 2.3).

Afb. 6: Soorten krachten en belastingen

Bij roosters waarvan de draagstaven in het loopvlak voorzien zijn van
uitsparingen ter verhoging van de antislipwerking, moet de door deze
uitsparingen bepaalde vermindering van doorsnede en weerstandsmoment
bij de berekening van het draagvermogen in aanmerking worden genomen.
Afb. 8: statisch systeem

Legenda bij afbeelding 8
A = steunpunt
FP = puntbelasting (kN)
FV = oppervlaktebelasting (kN/m2)
f = doorbuiging (mm)

12
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De berekening gebeurt volgens de methode van de partiële veiligheidscoëfficiënt. Hierbij dienen altijd twee ontwerpwaarden te worden onderzocht:
het draagvermogen resp. de grenstoestand van het draagvermogen,
de bruikbaarheid.

Draagvermogen
De ontwerpwaarde voor de belasting
moet kleiner dan of maximaal
gelijk aan de ontwerpwaarde voor
de draagweerstand zijn.
De ontwerpwaarde voor de
maximale vervorming moet kleiner
dan of maximaal gelijk aan de
toelaatbare vervorming zijn.

Bij het draagvermogen dient het bezwijken van het rooster te worden
gecontroleerd. De ontwerpwaarde voor de belasting moet kleiner dan of
maximaal gelijk aan de ontwerpwaarde voor de draagweerstand zijn.

Bruikbaarheid

Bij de bruikbaarheid dient de maximale elastische vervorming onder
een welbepaalde belasting te worden gecontroleerd.
RAL-GZ 638 beschrijft deze berekeningsmethode aan de hand van
meerdere voorbeelden. Voor de dimensionering van roosters zijn meerdere
invloedsfactoren relevant. De invloedsfactoren
materiaal (2.4.1),
draagstaaf (2.4.2),
maaswijdte (2.4.3),
overspanning (2.4.4),
type belasting (2.4.5),
doorbuiging (2.4.6)

2.4.3 Maaswijdte
De maaswijdte is de afstand t tussen twee draagstaven, hart op hart
gemeten. De maaswijdte beïnvloedt het aantal n van de belaste
draagstaven.
Voor de maaswijdte van roosters gelden belangrijke beperkingen naargelang
het gebruiksdoel. Voor de planner is het belangrijk rekening te houden met
de factoren
veilig belopen,
veilig berijden,
grootte van voorwerpen die niet door het rooster mogen kunnen vallen,
doorlaten van licht, lucht, vloeistoffen, vuil, neerslag, maar ook
het psychologische effect bij gebruik op hooggelegen werkplaatsen
(bijv. doorkijk naar beneden).

Hoofdstuk 2.1 biedt aanvullende informatie …

2.4.4 Overspanning
De overspanning L is de afstand die het rooster vrijdragend moet
overspannen (zonder de mogelijkheid om de belasting op de
onderconstructie over te dragen).
Buitenmaat rooster

worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.
Statische berekening en dimensionering in detail …
Overspanning L

Roosters van staal met een hogere
vastheid bereiken een hoger
draagvermogen, maar vertonen
dan ook een grotere doorbuiging.

De keuze van het geschikte materiaal is sterk afhankelijk van de betreffende
toepassing (type belasting). Bij de planning (dus bij de voorbereiding) dient
altijd al in aanmerking te worden genomen aan welke eisen met betrekking
tot het type belasting moet worden voldaan.
Uit het gekozen materiaal volgen – voor de berekeningen – de toelaatbare
spanning σ en de elasticiteitsmodulus E.
In gewone gevallen wordt vanwege economische redenen meestal een
verzinkbaar soort staal gebruikt.

2.4.2 Draagstaaf

Afb. 10: Overspanning

Omdat het eigen gewicht in
verhouding tot de nuttige of nietpermanente belasting veeleer gering
is, gebeurt de berekening van de
roosters uitsluitend op basis van
de niet-permanente belasting.
Het eigen gewicht van de roosters
wordt hierbij doorgaans buiten
beschouwing gelaten.

Hoofdstuk 4.1 biedt meer nuttige informatie …

2.4.5 Type belasting
Men maakt een onderscheid tussen punt- en oppervlaktebelastingen.
Eventuele speciale dynamische belastingen door bijv. rollende, trillende of
stotende belastingen dienen in aanmerking te worden genomen door
middel van een verhoging van de ontwerpbelasting (bijv. met een
coëfficiënt van dynamische belasting = 1,4).

Relevant voor de dimensionering van roosters is het aantal n, de hoogte h
en de dikte b van de belaste en dragende draagstaven.

bQ

Draagstaaf

Afb. 9: Dimensionering draagstaaf – draagstaven
onder een kubusvormige last

14
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2.4.5.1 Belastingsvlak

bT

L

Vulstaaf

Roostermaat
Rostmaß

Hoofdstuk 2.2 biedt meer nuttige informatie …

Tragstab
Draagstaafrichting
Richtung

2.4.1 Materiaal

Rijrichting
Fahrtrichtung

Het belastingsvlak is de oppervlakte waarop een welbepaalde last inwerkt,
bijv. het rijvlak van een band bij berijdbare roosters.
Bij rechthoekige belastingsvlakken dient de berekening te gebeuren voor de
ongunstigste positie van de last.

Afb. 11: Belastingssituatie 1

www.gitterroste-online.de
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Roostermaat
Rostmaß

2.4.5.2 Ontwerpgebruik

Tabel 4: Berijdbare roosters – berijdbaar met vorkheftruck

bQ

L

Rijrichting
Fahrtrichtung

FL1 (2,1+1)

Tabel 2: Beloopbare roosters, ontwerpgebruik

bT

Ontwerpbelasting
DraagstaafTragstab
Richtung
richting

Afb. 12: Belastingssituatie 2

Legenda bij afbeelding 11 en 12
bT = belastingsbreedte in draagstaafrichting
bQ = belastingsbreedte in vulstaafrichting
L = inwendige overspanning

Norm

Last
(kN)

Belastingsvlak (mm)

Beloopbare
werkbordessen

Fp=1,5
NEN-ENISO 14122-2 (Fv =2 kN)
m²

200 x 200

Roostertreden
loopbreedte ≤ 1200 mm

NEN-ENISO 14122-3

Fp= 1,5

100 x 100b

Roostertreden
loopbreedte > 1200 mm

NEN-ENISO 14122-2

Fp= 1,5a

100 x 100b

a

Meerdere belastingspunten op een afstand van 600 mm

b

Op de aantrede inwerkend

Wieldruk
(kN)
(* 1/2 aslast Qk)

Belastingsvlak (mm)

NEN EN 1991-1-1

13*

200 x 200

FL2 (3,1+1,5)

NEN EN 1991-1-1

20*

200 x 200

FL3 (4,4+2,5)

NEN EN 1991-1-1

31,5*

200 x 200

FL4 (6,0+4,0)

NEN EN 1991-1-1

45*

200 x 200

FL5 (9,0+6,0)

NEN EN 1991-1-1

70*

200 x 200

FL6 (11,0+8,0)

NEN EN 1991-1-1

85*

200 x 200

e

De waarden tussen haakjes geven het toelaatbare totaalgewicht van de vorkheftruck
in ton aan

f

Eigen gewicht (netto) + opgelegde belasting (volgens NEN-EN 1991-1-1)

ϕ = 1,40 voor luchtbanden resp.
ϕ = 2,00 voor massieve rubberbanden

Norm

Last
(kN)

Belastingsvlak (mm)

Berijdbaar met voertuig

NEN EN
1991-1-1/NA

10

200 x 200

2.4.5.3 Sneeuw- en ijsbelasting

Berijdbaar met voertuig
(categorie F)

NEN EN
1991-1-1

10 - 20

100 x 100

Sneeuw- en ijsbelastingen (volgens DIN EN 1991-1-3) dienen in de berekening – zonder vermindering – volledig in aanmerking te worden genomen.

Berijdbaar ZV 3c

DIN 1072*

10

200 x 200

Berijdbaar ZV 6

DIN 1072*

20

200 x 200

Berijdbaar ZV 9

DIN 1072*

30

200 x 260

Berijdbaar ZV 12

DIN 1072*

40

200 x 300

Berijdbaar ZV 16

DIN 1072*

50

200 x 400

40d

200 x 300d

50

200 x 400

75d

200 x 500d

100

200 x 600

Ontwerpbelasting

Berijdbaar ZV 24d
Berijdbaar ZV 30

DIN 1072*

Berijdbaar ZV 45d
Berijdbaar ZV 60

www.gitterroste-online.de

f

Norm

De dynamische vergrotingsfactor ϕ voor vorkheftrucks neemt de
traagheidseffecten ten gevolge van het versnellen en afremmen van de
stapellasten in aanmerking en dient met

Tabel 3: Berijdbare roosters

16

Categorie/klasse
(ontwerpbelasting)

De ontwerpbelastingen zijn in de desbetreffende technische reglementen
beschreven. De volgende tabellen geven een overzicht van de toe te passen
waarden.

DIN 1072*

c

ZV 3 = zware vrachtwagen met een toelaatbaar totaalgewicht van 3 ton

d

Deze waarden zijn tegenwoordig niet meer gebruikelijk.

*

Aanwijzing: de grondslagen van DIN 1072 zijn tot nu toe nog toegepaste praktijk
voor de statische berekening van roosters. Voor berekeningen volgens EN 1991 dienen de
grondslagen met de producent van geval tot geval te worden vastgelegd.

Met toenemende overspanning is
in de meeste gevallen de toelaatbare
doorbuiging bepalend voor de
dimensionering.
De doorbuiging is afhankelijk van de
elasticiteitsmodulus, die gelijk is voor
alle soorten staal.

2.4.6 Doorbuiging
De doorbuiging is de elastische vervorming van de roosters die onder
belasting optreedt.
Na het ontlasten moet het rooster zijn oorspronkelijke vorm weer
aannemen.
Bij beloopbare roosters bedraagt de maximale doorbuiging 1/200 van
de overspanning, maar ten hoogste 4 mm, om struikelgevaar te vermijden.
De toelaatbare doorbuiging f bij roostertreden bedraagt 1/300 van de
overspanning, maar ten hoogste 6 mm.

www.gitterroste-online.de
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2.5 Slipvastheid

2.5.1 Geaccepteerde hoek

Voor normaal buitengebruik zijn roosters doorgaans voldoende slipvast.

Om de slipvastheid van roosters te testen, wordt een beroep gedaan op
normatieve regelingen (DIN 51130).
Bij deze methode wordt de te testen ondergrond door een proefpersoon
belopen. Deze loopt in een rechte houding voor- en achteruit op de te
testen ondergrond, waarvan de hellingshoek vanuit horizontale toestand
geleidelijk wordt vergroot tot de geaccepteerde hoek.
De bereikte gemiddelde geaccepteerde hoek dient ter beoordeling van
de graad van slipvastheid.
Subjectieve invloeden op de geaccepteerde hoek worden door een
ijkmethode beperkt.

De profilering van de draag- en vulstaven wordt – naargelang de klasse van
slipvastheid – verschillend uitgevoerd, zoals blijkt uit volgende voorbeelden.

2500

Wanneer echter door de omgang met glibberige stoffen (bijv. vuil, olie,
vet, water, levensmiddelen enz.) een verhoogd slipgevaar en in bepaalde
omstandigheden ook gevaar voor ongelukken bestaat, moeten aan de
roosters strengere eisen op het gebied van slipvastheid worden gesteld.

Valbeveiliging

2.5.2 Beoordelingsklassen

Tabel 5: Klassen van slipvastheid – geaccepteerde hoek

Afb. 13: Rooster zonder uitsparingen

Totale geaccepteerde hoek

Klasse van slipvastheid
(beoordelingsgroep)

> 6° ≤ 10°

R9

> 10° ≤ 19°

R 10

> 19° ≤ 27°

R 11

> 27° ≤ 35°

R 12

> 35°

R 13

Hoekmeter
Aandrijving

930

De gemiddelde totale geaccepteerde hoek wordt in verschillende klassen
verdeeld volgens onderstaande tabel.

2120

Afb. 16: Proefopstelling voor het bepalen van de
slipvastheid

Zie ook DGUV-Regel 108-003, uitgave 10-2003, tabel 1

2.5.3 Verdringingsruimte

Afb. 14: Rooster met uitsparingen in de vulstaaf

De geaccepteerde hoek is niet
hetzelfde als de hellingshoek.

Naast de beoordelingsgroep voor de slipvastheid wordt bij de hierboven
beschreven testmethode ook de verdringingsruimte (V 4 tot V 10) gemeten,
d.w.z. het vermogen van de vloerbedekking om vloeistoffen naar beneden af
te voeren.
Door hun constructie bereiken roosters in elk geval de hoogste klasse van
verdringingsruimte, V 10.
De beoordelingsgroepen voor de slipvastheid en de verdringingsruimte
worden afhankelijk van de plaats van inzet gedefinieerd.
Zie ook DGUV-Regel 108-003, uitgave 10-2003,
tabel 2 ‘Indeling van de benaming van de
verdringingsruimte volgens de minimumvolumes’

Roosters zijn bijzonder geschikt
voor omgevingen waar glibberige
stoffen (bijv. olie of vloeistoffen)
kunnen voorkomen.

DGUV-Regel 108-003 geeft voorbeelden van te kiezen slipvastheidsklassen.

Afb. 15: Rooster met uitsparingen in de draag- en vulstaaf

18
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Roosters die bijv. voor reiniging
worden verwijderd, moeten vervolgens
weer juist worden ingelegd.
Alleen zo kan de antislipwerking van
de roosters worden gegarandeerd!

Tabel 6: Beoordelingsgroepen en verdringingsruimte (uittreksel)
Nr.

Werkruimten,
-omgevingen en verkeerszones in bedrijven

0

Algemene werkruimten
en -omgevingen

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Entreezones, binnen

R9

Entreezones, binnen

R 11 of
R 10

Trappen, binnen

R9

Buitentrappen

R 11 of
R 10

Sanitairruimten (bijv.
toiletten, kleedruimten en
wasgelegenheden)

R 10

Pauzeruimten
(bijv. recreatieruimten,
bedrijfskantines)

R9

EHBO-kamers
1

1.1

Beoordelingsgroep
slipvastheid
(R-groep)

Verdringingsruimte
met cijfer voor het
minimumvolume

V4

Hellende looppaden (bijv. aan transportinstallaties of soortgelijke
bedrijfsinstallatie) met een hellingshoek tot 6° kunnen met
standaardroosters worden uitgerust. Hellende looppaden van
6° tot 10° dienen van slipvaste roosters te worden voorzien.
Bij een hellingshoek van 10° tot 20° zijn roosters met dwarslatten
over de gehele loopbreedte voorgeschreven (bijv. U 20/20/20/2,0).
Bij een hellingshoek van meer dan 20° dient de helling door middel
van traptreden te worden overbrugd.
De afstand tussen de dwarslatten resp. de afmetingen van de traptreden
moeten aan de staplengte worden aangepast. Voor de staplengte
geldt hier dezelfde formule als voor trappenhuizen: 600 ≤ g + 2 h ≤ 660
(g = aantrede, h = optrede).

V4

Afstand

tussen

tten

dwarsla

R9

ster

ant roo

Bovenk

lat

Dwars

Helling

Productie van margarine,
spijsvet, spijsolie
Vetsmelten

2.5.4 Hellingshoek van een looppad

°

0
10° à 2

Afb. 17: Hellingshoek van een looppad

R 13

V6

(...)

Zie ook DGUV-Regel 108-003, uitgave 10-2003,
bijlage 1. De complete tabel kan daar worden
geraadpleegd
De meetresultaten van de testmethode voor het bepalen van de
slipvastheid van vloerbedekkingen in bedrijfstoestand volgens DIN 51131
(glijweerstandscoëfficiënt) kunnen niet direct met de meetresultaten van
de test volgens DIN 51130 (hellingshoek op hellend vlak) worden
vergeleken. De glijweerstandscoëfficiënt kan dus niet worden gebruikt
voor de indeling bij een R-groep.

Afb. 18: Dwarslatten

Hogere beoordelingsgroepen (bijv. R 11 tot R 13) worden bij roosters
bereikt door uitsparingen in de draag- en/of vulstaven.
De fabrikanten bieden voor het betreffende gebruiksdoel altijd
overeenkomstig geteste roosters aan.

20
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2.6 Bijzonderheden van de uitvoering
Om het rooster aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen, zijn o.a.
volgende elementen en vormgevingen mogelijk:

Schoprand

De schoprand voorkomt de voorwerpen van het rooster glijden of vallen.
Hiervoor wordt gewoonlijk een 100 mm naar boven uitstekende rand aan
het rooster gelast.
Hoofdstuk 4.1 en 4.4 bevat meer
informatie hierover …

Inhanghoek

De inhanghoek (hoekkraag of Z-kraag) is een hoek die aan de uiteinden van
de draagstaven wordt vastgelast en die dient om het rooster in te hangen.
Afb. 19: Inhanghoek (hoekkraag)

Verlaagde rand

Bij een verlaagde rand wordt een naar onderen uitstekende rand aan het
rooster gelast. Zo wordt een hoogtecompensatie gecreëerd.

Snijwerk

Bij snijwerk in roosters gaat het om schuine snedes, afsnijdingen of
uitsparingen, waarbij de snijranden later voorzien worden van een
omranding. Het snijwerk kan zich zowel aan de buitenzijde als binnen
in de roostercontour bevinden.
Hoofdstuk 4.5 biedt meer informatie
over snijwerk 4.5 …

Geperforeerde plaat, lasplaat

Aan de roosters vastgelaste geperforeerde platen of lasplaten dienen
voor de directe (vorm- en krachtgesloten) bevestiging aan een constructieelement.

Uitkepingen in de oplegrand

De uitkeping in de oplegrand dient als hoogtecompensatie voor
situaties waarin niet voldoende bouwhoogte voor de opleg beschikbaar is.
Dergelijke toepassingsgevallen dienen statisch te worden gecontroleerd.
Voor zulke situaties bieden de roosterfabrikanten geschikte
hulpmiddelen aan.

Afb. 20: Inhanghoek (Z-kraag)

Afb. 25: Geperforeerde plaat
(horizontaal in het rooster)

Afb. 26: Lasplaat

Afb. 27: Uitkeping
Afb. 21: Voorbeelden van verschillend
snijwerk

Afb. 22: Roosters met schuin snijwerk

Afb. 23: Voorbeeld van een schoprand

Afb. 24: Voorbeeld van een verlaagde rand

22
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HOOFDSTUK 3
Eisen aan roostertreden

3. Eisen aan roostertreden
3.1 Grondslagen
Roostertreden – volgens DIN 24531-1 – bestaan uit
een veiligheidsaantredeprofiel, waarvan het oppervlak (aantredestaaf)
een slipvastheid heeft van ten minste beoordelingsgroep R10 volgens
DGUV-Regel 108-003;
Hierbij moet de onderzijde – bijv. door een afschuining – zo uitgevoerd
zijn, dat het risico op letsel wordt geminimaliseerd. Het veiligheidsaant
redeprofiel kan met een perforatie worden uitgevoerd.
een trede, bestaande uit een rooster, dat als gedruklast rooster (SP)
of persrooster (P) kan worden uitgevoerd;

Afb. 28: Foto van een trede (isometrisch aanzicht)

schetsplaten, die het vastschroeven aan een bestaande constructie
mogelijk maken. Deze worden gemaakt van een vlak materiaal en
voorzien van gaten zoals in afbeelding 29. Onderstaande tabel geeft de
constructiematen weer.
Tabel 7: Tredediepten en bijbehorende n-waarde
Diepte roostertrede
(mm)

n
(mm)

240

120

270

150

305

180

Afb. 29: Afbeelding van een traptrede met schetsplaatdetails (grafische doorsnede)

Bij roostertreden die van de bovenstaande tredediepten afwijken,
wordt de maat n aangepast.
De breedte van roostertreden wordt bepaald door de gebruikswijze
van het gebouw en het aantal trapgebruikers. In overeenstemming met
DIN 24531-1 worden standaard (normatieve) breedten van 600 mm,
800 mm, 1000 mm en 1200 mm uitgevoerd. Andere breedten
resp. afwijkingen zijn mogelijk.
www.gitterroste-online.de
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3.2 Uitvoering
Op de uitvoering van roostertreden wordt hier niet dieper ingegaan.
Informatie over de uitvoering is bij. te vinden in de normen
NEN-EN-ISO 14122, DIN 18065, DGUV-Regel 108-003 of in
DGUV-Informatie 208-007.

3.3 Bevestiging
Treden moeten duurzaam bevestigd zijn.
Bij de montage dient erop te worden gelet dat toleranties tussen
trapbomen en schetsplaten met behulp van geschikte afstandhouders
worden gecompenseerd. Zo wordt een beschadiging van de treden –
bij de montage en het latere gebruik – vermeden.

3.4 Toelaatbare belasting
Roostertreden voor machines en/of machinale installaties moeten
voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 14122-3.
Afwijkende belastingen dienen bij de bestelling van de betreffende
roostertreden te worden overeengekomen.
Bij de welbepaalde belasting mag de toelaatbare doorbuiging volgens
NEN-EN-ISO 14122-3 niet worden overschreden.

Binnen in gebouwen dient het aantredevlak ten minste een slipvastheid
van beoordelingsgroep R 9 te hebben. In omgevingen waar door de aard
van het werk glibberige stoffen kunnen voorkomen (bijv. olie, vet, water,
stof, afval), is naargelang de aard en hoeveelheid van deze stoffen een
hogere beoordelingsgroep (R 10 tot R 13) noodzakelijk.
Bij buitentrappen zijn ter bescherming tegen gladheid die door
weersomstandigheden wordt veroorzaakt (bijv. door regen, bladeren,
ijs en sneeuw), evt. extra bouwkundige maatregelen noodzakelijk.
Deze bouwkundige maatregelen kunnen bijv. een voldoende grote
overkapping of afscherming zijn.

3.6 Bijzonderheden van de uitvoering
Trappen als permanente toegangsmiddelen tot machines

Trappen naar machines worden dikwijls gebruikt als toegangsmiddelen
naar werkbordessen, tussenplatforms, looppaden en andere hooggelegen
inrichtingen. Hierbij wordt als materiaal bijv. staal, roestvrij staal,
aluminium of ook kunststof gebruikt.
Bij de keuze van de materialen dient erop te worden gelet dat:
een vermindering van de sterkte door corrosie of andere
omgevingsinvloeden uitgesloten resp. verhinderd wordt;
de treden voldoende slipvast zijn;
de dimensionering van de draagconstructie op de te verwachten
belastingen is afgestemd.
De hoofdstukken 2.5 en 5
bevatten meer informatie hierover …

spacer

Trapgebruik en -onderhoud

Bij uitgelopen of beschadigde trederanden en bij oneffen aantreden
is een reparatie noodzakelijk, om de veiligheidstechnisch onberispelijke
toestand te herstellen.

Afb. 30: Duurzaam bevestigde trede

Afb. 31: Proefopstelling voor de belasting

Na bouwkundige veranderingen
of na een latere aanpassing door
de eigenaar moeten de toelaatbare
belastingen worden gecontroleerd.

De horizontale versteviging van de treden wordt in de berekening
van de trapconstructie niet opgenomen.
Op basis van de uitgevoerde proeven voldoen de gangbare roostertreden
van de lidbedrijven aan de eisen van NEN-EN 1991-1-1.

3.5 Slipvastheid van roostertreden

Beschadigde treden moeten
onverwijld worden vervangen.

De oppervlakken van aantreden moeten slipvast zijn.
De beoordeling en classificatie van de vloerbedekkingen gebeurt volgens
DGUV-Regel 108-003 ‘Vloeren in Werkruimten en werkomgevingen met
slipgevaar’.

Hoofdstuk 2.5 biedt meer nuttige
informatie over slipvastheid …

26

www.gitterroste-online.de

www.gitterroste-online.de

27

HOOFDSTUK 4
Plaatsing, montage

4. Plaatsing, montage
4.1 Onderconstructie, opleg
Bij het plannen van de onderconstructie moet een opleglengte L van ten
minste 30 mm in acht worden genomen.
In ingebouwde toestand mag de opleglengte niet minder dan 25 mm
bedragen.
Uitzonderingen zijn alleen toegestaan, als door technische maatregelen
een verschuiven van de onderconstructie absoluut verhinderd is.
Hiervoor zijn volgende technische maatregelen nuttig:
het inleggen van roosters in omlopende hoekframes,
aangelaste aanslagen.

Afb. 32: Weergave van een roosteroplegging in een
hoekframe

Afb. 34: Aangelaste aanslag

Schoprand

Afb. 33: Weergave van een roosteroplegging in
ingebouwde toestand
Afb. 35: 				
Schoprand op de constructie 		

Afb. 36:
Schoprand aan het rooster

Om de door de fabrikant opgegeven belastingen van het rooster te kunnen
overdragen, is het noodzakelijk dat alle uiteinden van de draagstaven
ondersteund zijn. Bij onderbrekingen van de draagconstructie moeten
adequate maatregelen worden getroffen, bijv. een versterking van de
omranding.
De onderconstructie moet voldoende bestand zijn tegen breken onder
invloed van buig- en torsiekrachten. Opgelegde en bevestigde roosters
leiden niet tot een versteviging van de onderconstructie.

www.gitterroste-online.de
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4.2 Legschema, voegbreedte

4.3 Bevestigingssystemen

De plaatsing van roosters op grote oppervlakken dient volgens een vooraf
opgesteld legschema te gebeuren. Doorgaans worden deze legschema’s door
de fabrikant van de roosters opgesteld.

Roosters moeten altijd worden bevestigd om te voorkomen dat ze kunnen
verschuiven. In omgevingen met valgevaar (hoogteverschil > 1000 mm)
moeten roosters vormgesloten – ten minste aan de 4 hoekpunten –
worden bevestigd om verschuiven en uitlichten te voorkomen.
Roosters moeten onmiddellijk na het leggen worden bevestigd.
De bevestigingen van roosters moeten in dergelijke omgevingen
regelmatig op hun doeltreffendheid worden gecontroleerd.
In de praktijk komt het dikwijls voor dat uit gesloten roosteroppervlakken
tijdelijk afzonderlijke roosters worden weggenomen, bijv. om een
doorgang te creëren. De omliggende roosters moeten dan door middel
van een betrouwbare bevestiging die rondom de opening is aangebracht,
tegen verschuiven beveiligd zijn.
Zonder een adequate bevestiging kan het rooster verschuiven onder invloed
van horizontale krachten (die bij het belopen of berijden optreden).
Dit verhoogt het risico op ongelukken!
De roosterfabrikanten bieden voor het bevestigen van roosters zeer
uiteenlopende bevestigingsmaterialen aan.
Hierna worden de meest gangbare bevestigingsmaterialen nader
beschreven.

Basisinformatie

Hiervoor heeft de fabrikant gegevens nodig over o.a.:
dragers (onderconstructie),
buitenste omranding,
statische randvoorwaarden en
eventuele bijzonderheden.

Technische tekeningen

Als modellen kunnen losse schetsen of tekeningen dienen waarop de
belangrijkste informatie is weergegeven.
Bij het gebruik van elektronische tekeningen (bijv. met behulp van
CAD-software) dienen vooraf met de betreffende fabrikant de bruikbare
gegevensformaten te worden besproken.

Afb. 37: Legschema

Informatie uit het legschema

Het legschema geeft informatie over contouren, positienummers,
draagstaafrichting en uitvoeringsdetails.

a=
ma voeg
xim bre
aal edt
4m e
m

Voegbreedte

De voegbreedte tussen afzonderlijke roosters mag niet meer bedragen
dan 4 mm (in ingebouwde toestand).
In het legschema wordt deze voegbreedte in de meeste gevallen niet
weergegeven.

Afb. 38: Voeg tussen twee persroosters

Vierkante roosters

Vierkante roosters dienen over het algemeen te worden vermeden, om
een verwisseling van de draagstaafrichting bij het leggen uit te sluiten!
Uitzonderingen zijn alleen toegestaan, als de vierkante roosters rondom
ondersteund zijn of als door technische maatregelen een verkeerde
legrichting is uitgesloten.
te
eed
gbr mm
voe al 4
a = xima
ma
a=
ma voeg
xim br
aal eed
4 m te
m

Randstaaf

Draagstaaf

Vulstaaf

Afb. 39: Voeg tussen vier gedruklaste roosters

Afb. 40: Voorbeeld van een (achteraf aan te brengen)
technische maatregel die het verkeerd inleggen van een
vierkant rooster verhindert.
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Bevestigingssystemen moeten
regelmatig worden gecontroleerd.

4.3.1 Standaardbevestiging
De standaardbevestiging biedt slechts beveiliging tegen uitlichten.
Dit is geen veiligheidsbevestiging!
De bevestiging bestaat uit een bovenklem of schotel, een passende
onderbeugel en een schroefverbinding M8. De veiligheidsrelevante
beveiliging tegen verschuiven moet – bij gebruik van deze bevestigingsmethode – door andere bouwkundige maatregelen plaatsvinden.
Bij een maaswijdte van 33 x 33 mm (of groter) kan deze bevestiging
van bovenaf door de mazen worden gemonteerd. Ze moet met een
aanhaalmoment van ca. 5 - 8 Nm handvast worden aangedraaid.
De onderbeugels zijn doorgaans voorzien op een flensdikte tot 15 mm.
Bij een grotere flensdikte zijn overeenkomstig aangepaste onderbeugels
benodigd. Deze zijn verkrijgbaar bij de roosterfabrikanten.

Afb. 41: Standaardbevestiging – beveiliging tegen
uitlichten

4.3.2 Veiligheidsbevestigingen
De veiligheidsbevestigingen bieden bescherming tegen uitlichten en
verschuiven. Ze bestaan uit een speciale bovenklem met een naar
onderen uitstekende aanslag, een onderbeugel met vingergat en een
schroefverbinding M8.
Deze bevestigingen kunnen bij een maaswijdte > 33,33 mm net zoals de
standaardbevestigingen van bovenaf door de mazen worden gemonteerd.
Het is belangrijk dat de bovenklemmen krachtgesloten met het rooster
worden verbonden.
Hierbij wordt bij persroosters een aan de twee, naar onderen uitstekende
lippen om de draagstaaf gebogen.
Bij gedruklaste roosters worden de beide vormdelen die de vulstaven
bedekken, omgebogen, zodat het bovenstuk vast met het rooster
verbonden is.
Bij beide bevestigingen blijft de bovenklem bij een eventueel loskomen van
de bevestigingen vast met het rooster verbonden. Als het rooster dan onder
invloed van de optredende horizontale krachten in de draagstaafrichting
verschuift, verhindert de naar onderen uitstekende aanslag dat het rooster
van de draagbalk kan vallen. De onderbeugels zijn doorgaans voorzien op
een flensdikte tot 15 mm.
Bij een grotere flensdikte zijn overeenkomstig aangepaste onderbeugels
benodigd. Deze zijn verkrijgbaar bij de roosterfabrikanten.

Afb. 42: Voorbeeld van een veiligheidsbevestiging aan
een persrooster
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Afb. 43: Schietboutbevestiging

4.3.3 Schietboutbevestigingen

4.3.7 Zelfsnijdende, -borende schroef

De schietboutbevestigingen bieden bescherming tegen uitlichten
en verschuiven. Hierbij wordt een schroefdraadbout in de stalen
onderconstructie geschoten. Op het draaduiteinde kan dan een passend
bovenstuk worden geschroefd.
Voor het gebruik van schietboutbevestigingen moeten de instructies
van de fabrikanten van de schietbouten en schietapparaten in acht
worden genomen, met name met betrekking tot de veiligheidsbepalingen,
bijv. DGUV – Voorschrif 56 (vroeger BGV D 9) en NEN EN 15895.
In elk geval dient ook de geschiktheid van de onderconstructie te
worden gecontroleerd, met name met betrekking tot de sterkte, dikte
en randafstanden. Als aanbevolen maat wordt voor de onderconstructie
een minimale dikte van 6 mm vastgelegd.
De bevestigingen kunnen al bij een maaswijdte > 18 mm van bovenaf door
de mazen worden aangebracht.

Deze bevestiging biedt bescherming tegen uitlichten en verschuiven.
Bij het gebruik van zelfborende of zelfsnijdende schroeven dient rekening
te worden gehouden met de materiaaldikte van de onderconstructie.
Ook de voorschriften van de schroevenfabrikanten moeten in acht
worden genomen!

De lasboutbevestigingen bieden bescherming tegen uitlichten
en verschuiven.
Hierbij wordt eerst een bout M8 op de onderconstructie gelast.
Aansluitend kan een bovenklem worden opgezet. Een borgmoer M8 rondt
deze bevestigingsmethode af. Dit type bevestiging is vooral geschikt voor
toepassingen waarbij dynamische belastingen (bijv. trillingen) optreden.

4.3.5 Ingelaste geperforeerde platen
De bevestiging met behulp van een ingelaste geperforeerde plaat en
schroefverbinding biedt bescherming tegen uitlichten en verschuiven.
Al bij de productie van de roosters wordt in de latere bevestigingsgedeelten
een – naargelang de maaswijdte – geperforeerde plaat horizontaal ingelast.
Bij de latere montage kan dan direct een schroefverbinding met de
onderconstructie tot stand worden gebracht.
Dit type bevestiging is bijzonder geschikt voor toepassingen met
rijverkeer. Optredende horizontale krachten kunnen door een dergelijk
bevestigingssysteem naar de onderconstructie worden afgeleid.
Ook voor roosters die verticaal worden ingezet (bijv. als wandbekleding)
is dit bevestigingssysteem bijzonder geschikt.

Afb. 45: Ingelaste geperforeerde plaat

4.3.6 Dubbele klembevestigingen

Afb. 46: Dubbele klembevestiging

Een dubbele klembevestiging dient als verbinding tussen twee naast
elkaar liggende roosters. Deze bevestiging biedt geen beveiliging tegen
verschuiven of uitlichten!
Het komt dikwijls voor dat roosters met uitsparingen moeten worden
gelegd. Deze uitsparingen leiden doorgaans tot een plaatselijke
vermindering van het draagvermogen.
Om struikelgevaar (randen van meer dan 4 mm hoog) aan de nietondersteunde delen te voorkomen, zijn dubbele klembevestigingen
geschikt. Deze bestaan uit bovenklemmen of schotels, een klembeugel
en schroefverbindingen M8.
De toepassing is echter alleen binnen bepaalde grenzen geschikt.
Hiervoor dient per geval de fabrikant te worden geraadpleegd.

Hoofdstuk 4.5 biedt meer informatie
over uitsparingen …
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Om te voorkomen dan voorwerpen tussen de randen of uitsparingsranden
van metalen roosters en de aanpalende gebouwdelen of door de
uitsparingen lopende onderdelen (bijv. buizen, reservoirs of kolommen)
kunnen vallen, is een schoprand noodzakelijk, wanneer de afstand tussen
metalen rooster en gebouwdeel meer dan 20 mm bedraagt.

Afb. 47: Zelfborende schroeven

Tabel 8: Afstanden tot gebouwdelen – veiligheidsmaatregelen

4.3.4 Lasboutbevestigingen

Afb. 44: Lasboutbevestiging

4.4 Afstanden tot gebouwdelen

Afstand tussen roosterrand
en aanpalend gebouwdeel
(mm)
0 ≤ 20

Te nemen
veiligheidsmaatregel
(voorbeeld)
geen maatregel (absoluut)
noodzakelijk

> 20 ≤ 120

Schoprand

> 120

Balustrade

Meer informatie vindt u ook in hoofdstuk 2.4.3
en in het volgende hoofdstuk …

4.5 Aanbevelingen bij uitsparingen
Uitsparingen in metalen roosters, bijv. voor het doorvoeren van buizen,
leiden tot een plaatselijke vermindering van het draagvermogen.
Om deze vermindering te compenseren, is het noodzakelijk dat de
snijranden weer worden ingefreesd.
Daarnaast dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen:

Afb. 48: Aanvullende veiligheidsmaatregel
(schoprand) bij een afstand tot de aanpalende
gebouwdelen van > 20 ≤ 120 mm.

De afstanden moeten bijv. na
bouwkundige wijzigingen opnieuw
worden gecontroleerd.

ondersteuning van de roosters door aanvullende onderconstructies,
versterkte omranding van de roosteruitsparingen door bijv. aangelaste
schopranden,
onder de roosters gelaste of geschroefde profielen,
verbindingen met de omliggende roosters door schroefbare
stootverbindingen of dubbele klemmen.
Voorbeelden van uitsparingen – voor beloopbare roosters –
zijn te zien op de volgende pagina’s.
Alle voorbeelden of aanbevelingen gaan uit van volgende
veronderstellingen:
de roosters zijn aan alle vier de hoeken tegen verschuiven en
uitlichten beveiligd
roostertype: persrooster
afmetingen: maaswijdte 33 x 33 mm, draagstaaf 30 x 2 mm
materiaal: S235JR
oppervlak: thermisch verzinkt
www.gitterroste-online.de
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U-vormige uitsparing in een rooster resp. tussen
twee roosters

Dubbele klem

Afb. 49: U-vormige uitsparing in een rooster (geen gescheiden roosters)

Met roostervoeg
Roostervoeg indien
mogelijk vermijden

Afb. 52: U-vormige uitsparing (> 300 mm ≤ 500 mm) tussen twee roosters met dubbele klembevestiging (bij gescheiden roosters)

Cirkelvormige uitsparing tussen twee roosters

Met roostervoeg
Roostervoeg indien
mogelijk vermijden
Dubbele klem

Afb. 50: U-vormige uitsparing (≤ 100 mm) tussen twee roosters (bij gescheiden roosters)
Afb. 53: Cirkelvormige uitsparing (> 200 mm < 300 mm) tussen twee roosters
(symmetrische positie) met dubbele klembevestiging (bij centrale positie)

Hoekprofiel
Dubbele klem

Met roostervoeg
Roostervoeg indien
mogelijk vermijden

Afb. 51: U-vormige uitsparing (> 200 mm ≤ 300 mm) tussen twee roosters met
dubbele klembevestiging (bij gescheiden roosters)
Afb. 54: Cirkelvormige uitsparing (> 300 mm < 500 mm) tussen twee roosters
(symmetrische positie) met hoekprofielverbinding tussen de roosters (bij centrale positie)
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Schoprand 100 mm boven
bovenkant rooster

Afb. 55: Cirkelvormige uitsparing (> 300 mm < 500 mm) tussen twee roosters
(symmetrische positie) met schoprand (bij centrale positie)

Schoprand 100 mm boven
bovenkant rooster

Afb. 56: Cirkelvormige uitsparing (> 300 mm < 500 mm) tussen twee roosters
(asymmetrische positie) met schoprand (bij positie dicht bij de ondersteuning)

Rechthoekige uitsparing tussen twee roosters

Dubbele klem

Schoprand

Afb. 57: Uitsparing tussen twee roosters (bijv. vanwege een dubbele T-drager) met schoprand
en zonder ondersteuning aan de roostervoeg (roosteruitsparing met schopranden)

Voorbeeld van een ondergeschroefde versteviging bij roosters
met uitsparingen
J-haak

Hoekprofiel

Afb. 58 en 59: J-haak
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HOOFDSTUK 5
Corrosiebescherming door thermisch verzinken

5. Corrosiebescherming door thermisch verzinken
5.1 Proces
Thermisch verzinken produceert een zinkcoating met zeer langdurige
corrosiebescherming.
Bij thermisch verzinken wordt staal na een geschikte voorbehandeling in
een vloeibare zinkmassa (smeltpunt van 419 °C) gedompeld en zo aan de
oppervlakte gelegeerd en met zink bekleed.

5.2 Laagdikten
De dikte van de zinkcoating wordt in de eerste plaats door de laagdikte
bepaald en wordt in μm (1 μm = 1/1000 mm) gemeten en aangegeven.
De norm NEN-EN-ISO 1461 legt o.a. minimale laagdikten voor zinkcoatings
vast, zoals deze naargelang de materiaaldikte bij het stukverzinken moeten
worden geleverd.
In de praktijk worden echter zinkcoatings geproduceerd met laagdikten die
boven de minimumeisen van deze norm liggen.
Tabel 9: Laagdikten
Staal en dikte
(mm)

Staal en dikte
(mm)

Gemiddelde laagdikte
(minimumwaarde) in μm

≤ 1,5

35

45

> 1,5 ≤ 3

45

55

> 3 ≤6

55

70

>6

70

85

Volgens recente onderzoek bedraagt de gemiddelde slijtage door corrosie
(corrosiebestendigheid) van zink in Duitsland nog slechts ca. 1 μm per jaar.
Dit betekent dat de daadwerkelijke beschermingsduur van een zinkcoating
doorgaans veel langer is dan de theoretische en door de norm bepaalde
minimale laagdikte.

5.3 Nabewerking, reparatie
Fouten dienen te worden gerepareerd door thermisch bespuiten met
zink of door middel van een geschikte zinkstofcoating. In elk geval dient
een aanvullende dikte van ten minste 30 μm boven de vereiste minimale
laagdikte te worden aangebracht.
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Titanium Ti2+

-1,63

Chroom Cr2+

-0,91

Zink Zn2+

-0,76
-0,44

IJzer Fe

2+

Nikkel Ni

-0,23

Tin Sn2+

-0,14

2+

Lood Pb

-0,13

Waterstof H+

0

Koper Cu2+

+0,34

+

Zilver Ag

+0,8

3+

Goud Au

1,42

2+

Afb. 62: Spanningsreeks van ‘edele’ en ‘onedele’ metalen
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G
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G
M

v
G

Koper

klein
groot

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

G
G

M
G

M
G

S
M

Roestvrij staal

klein
groot

G
G

G
G

G
M

G
G

G
G

G

G
G

G
G

G
M

G
M

Roestvrij
staal

-1,66

Aluminiumlegering

Koper

Aluminium Al3+

G
G

Tin

-2,38

M
G

Lood

Magnesium Mg2+

klein
groot

Chroomstaal

-3,01

De verschillende metalen hebben verschillende fysische en chemische
eigenschappen. Hiertoe behoort onder andere ook hun elektrochemische
potentiaal in verhouding tot de standaard waterstofelektrode.
In de elektrochemische spanningsreeks van de metalen kunnen deze
verhoudingen worden weergegeven.
De spanning tussen de metalen is groter naarmate deze in de
elektrochemische theorie en praktijk verder van elkaar staan.
Zink is een relatief onedel metaal, dat in geval van blootstelling aan
corrosie het elektrochemisch edelere staal beschermt. Men spreekt dan van
een kathodische bescherming van de zinkcoating. Door de vorming van
deklagen van basisch zinkcarbonaat wordt de zinkcoating in een dergelijk
geval nauwelijks aangetast. Dit effect is gewenst en nuttig (bijv. bij krassen
of schrammen in de corrosiebescherming).
Er zijn echter nog andere metaalcombinaties gebruikelijk, die men in de
metaal- of staalbouw in aanmerking dient te nemen, bijv. zink en koper,
zink en aluminium of zink en roestvrij staal. Hierbij kan de metaalcombinatie onproblematisch zijn; het is echter ook mogelijk dat er
corrosie optreedt, zogenoemde contactcorrosie.
Ook de milieuomstandigheden spelen een belangrijke rol bij contactcorrosie.
Terwijl in droge binnenruimten contactcorrosie nauwelijks een rol speelt, is
bij buitentoepassingen de aard van de corrosie afhankelijk van de duur van
de vochtinwerking. De omstandigheden zijn het ongunstigste, als er sprake
is van een intensieve bevochtiging en elektrolyten met een hoge geleidbaarheid, bijv. bij zoute zeelucht of zeewater.
De oppervlakteverhouding van de beide metalen die met elkaar in
contact staan, heeft eveneens een grote invloed. De verhouding van de
oppervlakte van het metaal met anodische (positieve) potentiaal ten
opzichte van het metaal met kathodische (negatieve) potentiaal moet hoog
zijn. Voor de praktijk betekent dit dat een groot thermisch verzinkt
oppervlak dat in contact staat met een klein oppervlak van een edeler
metaal, gunstiger is dan een omgekeerde oppervlakteverhouding.
Dit betekent ook dat er geen bezwaren zijn tegen de combinatie van een
thermisch verzinkt stalen rooster met schroeven van roestvrij staal.

Thermisch verzinkt
staal

Gietstaal

Lithium Li+

toenemend onedel

ε 0 [V]

toenemend
edel

Metaal/kation

5.5.1 Achtergrond

M
G

Laaggelegeerd staal

Het optreden van wit roest en/of
grauwsluier is geen reden tot
afkeuring of reclamatie.

klein
groot

Bouwstaal

Afb. 61: Grauwsluier

Zink

Cadmiumcoating

Thermisch verzinkt staal wordt meestal vanwege zijn duurzaamheid,
robuustheid en metalen uitstraling gebruikt en dikwijls met andere
materialen gecombineerd. Als hierbij verschillende soorten metalen worden
gebruikt, kan eventueel corrosie ontstaan. Metalen kunnen op basis van hun
elektrochemische eigenschappen en de omgevingsvoorwaarden namelijk
onderling ‘onverdraagzaam’ reageren.

klein
groot

Aluminiumlegering

5.5 Contactcorrosie –
thermisch verzinkt staal in combinatie met andere metalen

Magnesiumlegering

Thermisch
verzinkt staal

De vorming van wit roest hangt niet samen met het verzinkingsproces en is
ook geen maatstaf voor de kwaliteit van de verzinking.

Met betrekking tot
contact corrosie
beschouwd
materiaal

Zink

Afb. 60: Wit roest

S = sterke corrosie van het beschouwde materiaal
M = matige corrosie van het beschouwde materiaal (in zeer vochtige atmosfeer)
G = geringe of geen corrosie van het beschouwde materiaal
Magnesiumlegering

De vorming van wit roest (witachtige of donkere corrosieproducten)
kan na thermisch verzinken optreden door opslag in vochtige
omstandigheden of bij een hoge luchtvochtigheid.
Onder ‘wit roest’ verstaat men de witte, meestal volumineuze
corrosieproducten van zink (zinkoxide) die naargelang de aard van de
corrosiebelasting kunnen verschijnen met een algemeen verschillende dikte.
Onder ‘grauwsluier’ verstaat men grijswitte veranderingen van zink of
zinklegeringen, d.w.z. een zwakke visuele verandering zonder volumineus
karakter. Deze veranderingen zijn niet zonder meer verwijderbaar.
Ze hebben echter geen nadelige invloed op de corrosiebescherming.

De volgende tabel geeft een overzicht van metaalcombinaties met hun
elektrochemische reacties, die in combinatie met zink of thermisch verzinkt
staal kunnen optreden.

Oppervlakteverhouding

5.4 Wit roest of grauwsluier
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Afb. 63: Corrosie bij verschillende materiaalcombinaties
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5.5.2 Materiaalcombinaties
Thermisch verzinkt staal in contact met ...
Aluminium: Het risico van contactcorrosie tussen deze beide metalen
is klein. Een uitzondering zijn echter grote aluminium bekledingen
die in een vochtige omgeving worden gemonteerd op een kleine
oppervlakte thermisch verzinkt staal (onderconstructie).
Koper: Vanwege het grote potentiaalverschil tussen zink en koper
dient direct contact tussen deze beide metalen te worden vermeden.
Roestvrij staal: De meest voorkomende combinatie van roestvrij staal 		
met zink en de verzinking is het gebruik van roestvrijstalen schroeven
en moeren in verzinkte staalconstructies.
In normale atmosferische omstandigheden is deze metaalcombinatie
onproblematisch.
In zeer geleidend water dienen de metalen echter te worden geïsoleerd
(bijv. door sluitringen van kunststof en kunststoffolie tussen de beide
metalen vlakken).

Samenvatting
Het contact tussen verschillende metalen is in de bouwtechniek gebruikelijk
en meestal onproblematisch. Contactcorrosie kan echter een rol spelen,
wanneer de gebruikte metalen onderling een hoog potentiaalverschil
hebben en in een zeer geleidend elektrolyt (vocht, water) worden ingezet.
De oppervlakteverhouding van de beschouwde metalen dient in elk geval
duidelijk in het voordeel van zink of de verzinking te zijn. In uitzonderlijke
gevallen, wanneer het risico van contactcorrosie bestaat, dienen de metalen
elektrisch van elkaar te worden gescheiden, bijv. door kunststoffolie.

5.6 Vreemd roest
Onder vreemd roest verstaat men de afzetting van corrosieve deeltjes op
thermisch verzinkte oppervlakken, waarbij deze deeltjes bijv. door een
verspanende bewerking (zagen, boren, schuren enz.) vanuit de directe
omgeving – maar ook uit de verdere omgeving – op het oppervlak
terechtkomen. Bij voldoende vochtinwerking zal zich aan deze deeltjes
roest vormen, die corrosief werkt en door een roodbruine verkleuring het
aanzicht van het oppervlak negatief beïnvloedt.
Los zaagsel, boorstof of losse resten (bijv. schuurstof) kunnen relatief
eenvoudig met een borstel worden verwijderd. Hete ijzerdeeltjes die bij
het doorslijpen worden gevormd, branden in het oppervlak, kunnen de
corrosiebescherming beschadigen en kunnen niet met eenvoudige middelen
worden verwijderd. In dit geval dient de corrosiebescherming te worden
vervangen.
Door eenvoudige beschermende maatregelen, zoals bijv. een geschikte
afdekking of onmiddellijk verwijderen van de deeltjes van het thermisch
verzinkte oppervlak, kan vreemd roest worden voorkomen.
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HOOFDSTUK 6
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6. Terminologie en normenlijst
6.1 Lijst van normen en technische regels
RAL-GZ 638
Kwaliteitsborging roosters RAL-GZ 638
(publicatiedatum september 2008)
DGUV-Information 208-007 (vroeger BGI/GUV-I 588-1)
Roosters – Keuze en bedrijf (publicatiedatum januari 1996,
actuele versie mei 2013)
DGUV Regel 108-003 (vroeger BGR 181)
Vloeren in werkruimten en werkomgevingen met slipgevaar –
BGR 181 (publicatiedatum april 1994, actuele versie oktober 2003)
DGUV Voorschrift 56 (vroeger BGV D 9)
Voorschrift ter voorkoming van ongevallen, werken met schietapparaten
(publicatiedatum april 1990, actuele versie januari 1997)
DIN 1072 bijlage
Verkeers- en loopbruggen, ontwerpbelastingen, toelichtingen
(publicatiedatum mei 1988)
DIN 18065
Trappen – begrippen, meetregels, hoofdafmetingen
(publicatiedatum maart 2015)
DIN 24531-1
Roosters als treden – Deel 1: Roosters van metalen materialen
(publicatiedatum april 2006)
DIN 24537-1
Roosters als vloerbedekking – Deel 1: Roosters van metalen materialen
(publicatiedatum april 2006)
DIN 51130
Controle van vloerbedekkingen – Bepaling van de antislipeigenschappen
– Werkruimten en werkomgevingen met slipgevaar, beloopmethode –
Hellend vlak (publicatiedatum februari 2014)
DIN 51131
Controle van vloerbedekkingen – Bepaling van de antislipeigenschappen
– Methode voor het meten van de glijweerstandscoëfficiënt
(publicatiedatum februari 2014)
NEN EN 1991-1-1
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1:
Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en
opgelegde belastingen voor gebouwen
(publicatiedatum 2002 + C1:2009 resp. december 2011)
NEN EN 1991-1-1/NB
Nationale bijlage – Nationaal vastgelegde parameters – Eurocode 1:
Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen –
Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen
voor gebouwen (publicatiedatum december 2011)
NEN EN 15895
Handgereedschap met schietpatronen – Veiligheidseisen –
Gereedschappen voor bevestigen en hard markeren
(publicatiedatum augustus 2018)
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NEN EN ISO 1461
Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen
voorwerpen – Specificaties en beproevingsmethoden
(publicatiedatum oktober 2009)
NEN EN ISO 14122-1
Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot
machines – Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen
twee niveaus
(publicatiedatum Nederlandse versie 2016)

6.2 Terminologie / glossarium
A

B

NEN EN ISO 14122-2
Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot
machines – Deel 2: Werkbordessen en looppaden
(publicatiedatum Nederlandse versie 2016)
NEN EN ISO 14122-3
Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot
machines – Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen
(publicatiedatum Nederlandse versie 2016)
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kg = kilogram
t = ton
kp = kilopond (verouderd)
N = newton
daN= decanewton
kN = kilonewton

St

T

Omrekentabel
1 kg

~ 1 daN

= 10 N

= 1 kp

100 kg

~ 1 kN

= 100 daN
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1t

~ 10 kN

= 1000 daN

= 10000 N
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Technische inhoud
De informatie waarop deze publicatie gebaseerd is, werd met de
grootste zorg opgezocht en redactioneel bewerkt.
De in dit informatieblad beschreven technische oplossingen sluiten
andere, minstens even betrouwbare oplossingen niet uit, die eventueel
ook beschreven zijn in technische regels van andere lidstaten van de
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Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Iedere aansprakelijkheid is echter uitgesloten.
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