
#1.302. 

afdeling binnenklimaat 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het lnstituut voor Gezondheidstechniek TNO. 



V 0 0 R W 0 0 R D 

Het onderzoek, dat door de heer A. Lugtenburg bij de Afdeling 
I 

.~ Binnenklimaat werd verricht, houdt nauw verband met het eveneens 

als afstudeeronderwerp verrichte onderzoek door de heer J.T. Dopper 

naar de werking van schoorsteenkqppen. 

In de windt unnel van het IG-TNO werd door de heer Lugtenburg aan 

een schaalmodel de druk gemeten aan afvoerkanalen van woningen 

als funktie van de hoogte, de plaats en de dakhelling. 

Nadat hem het probleem was voorgelegd, heeft hij in de hem voor 

een dergelijk onderzoek vrij kort~ ter beschikking staande tijd, 

na het controleren van de literatuur, het oorspronkelijke door 

hem opgestelde meetprogramrna zover kunnen uitbreiden en uitvoeren, 

dat uit ~e resultaten voor de praktijk van onmiddellijk belang 

zijnde "C'i)nclusies konden worden getrokken. 
,. 

De heldere verslaggeving heeft daartoe zeker bijgedragen. 

Ook voor dit verslag bestond dan ook alle aanleiding het in de 

serie Werkrapporten van onze Af deling onder nr. 302 op te nemen. 
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DRUKMETINGE4'1 AAN AFVOERKANALEN 

0. 1. VOORWOORD 

Hierbij een woord van dank, gericht aan de mensen werkzaam bij 

het IG-TNO afdeling JHnnenklimaat, voor de prettige sfeer en 

de genoten gastvrijheid, waardoor het mogelijk is geweest mijn 

afstudeeropdracht te vervullen. 

Met speciale dank aan de heren H.Ph.L. den Ouden en w.F. de Gids 

die mij, daar waar nodig was, terzijde gestaan hebben. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Naar aanleiding van moeilijkheden die zich onder bepaalde omstan

digheden voordoen bij de afvoer van gassen en ventilatielucht uit 

afvoerkanalen, is mij door het IG-TNO een af studeeropdracht voor 

de H.T.S. aangeboden. 

Het betreft hier een onderzoek aan de druk bij de mond van afvoer

kanalen aan een model van een blok van vier eengezinswoningen in 

de windtunnel. 

Ondanks de bestaande voorschriften voor uitmonding van gasafvoer

kanalen volgens art. 118 uit de GAVO (zie figuur 1) treedt onder 

bepaalde omstandigheden onvoldoende trek of zelf s terugslag op 

van rookgassen bij schoorstenen. De werking van schoorstenen 

berust op trek, die bestaat uit thermische trek en trek t.g.v. de 

wind. 

Onderzocht wordt welke invloeden de volgende f actoren hebben op 

de trek t.g.v. de wind bij afvoerkanalen: 

- ,de dakhelling 

- de plaats van het afvoerkanaal op het dak 

- de hoogte van het afvoerkanaal 

- de windsituatie 

Aan de hand van de resultaten, zal getracht worden, richtlijnen 

te geven omtrent plaatsing en hoogte van bet afvoerkanaal bij 

een bepaalde dakhelling, opdat bij elke windsituatie de wind zo 

veel mogelijk een positieve bijdrage levert bij de afvoer van 

gassen of ventilatielucht. 

1.2. Werking van afvoerkanalen 

De werking van afvoerkanalen berust op trek, die bestaat uit 

thermische trek en trek van de wind. 

De thermische trek ontstaat door het ver$chil in gewicht van de 

warme gaskolom in het afvoerkanaal en een even hoge kolom koude 
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buitenlucht (zie figuur 2). Naarmate de temperatuur van de gassen 

of de lucht in het afvoerkanaal hoger is, zal de soortelijke massa 

hiervan dalen, met als gevolg dat het gewichtsverschil met de kolom 

buitenlucht en hiermede de thermische trek, groter zal worden. Door 

de hoge temperatuur van de rookgassen in de schoorsteen t.o.v. de 

lage temperatuur van de buitenlucht zal de thermische trek gewaar

borgd zijn. Anders is het bij ventilatiekanalen, waarbij de ther

mische trek veel meer klimaatgevoelig is. 

Vooral 's winters zal, door de hogere temperatuur van de lucht in 

het huis t.o.v. de temperatuur van de buitenlucht, thermische trek 

aanwezig zijn. 

's Zomers bij "warm weer" kan het voorkomen, dat door naijlen van 

de temperatuur van de lucht in het huis t.o.v. de temperatuur van 

de buitenlucht, waarbij de temperatuur van de lucht binnenshuis 

dus lager is dan de buitenlucht, een gedeelte van de dag een nega

tieve thermische trek ontstaat. 

In dit geval is de werking geheel afhankelijk van het drukverschil 

dat de wind veroorzaakt. 

Orn een inzicht te krijgen in de rol die wind bij de gasafvoer ver

vult, zal hier verder op ingegaan worden. 

1.3. Beschouwing van het drukverschil in afvoerkanalen t.g.v. de wind 

Plaatsen we in een buis loodrecht op een stroming een U-vormig 

pijpje met water, dan ontstaat t.g.v. deze stroming een statisch 

drukverschil in het pijpje t.o.v. de in rust zijnde omgeving (zie 

figuur 3). 

Heeft de stroming een snelheid V , dan is de totale druk in de 
w 

buis gelijk aan: 

= Pstat. + Payn. 
l 2 = p + '2•P•V stat. w 

(p soortelijke massa van het medium in de buis) 
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Omdat volgensBernouilli de som van statische druk en dynamische 

druk constant is, neemt met het toenemen van de snelheid in de 

buis, de statische druk af. 

Is er geen stroming in de buis (V = O), dan zal 'het statisch 
w 

drukverschil in het pijpje t.o.v. de omgeving nul zijn. 

(p - p = O) . b stat. 
Bij een snelheid V 

w 
zal het statisch drukverschil in het pijpje 

. 2 
met de omgeving dus toenemen tot.:. pd · = \ p • V = lilfiiond· 

yn. w / 
De statische onderdruk in het pijpje neemt dus evenredig met het 

kwadraat van de snelheid toe. 

Op hetzelfde principe berust de trek t.g.v. de wind bij afvoer-
; 

kanalen. Indien een afvoerkanaal in een ongestoorde windstroom, 

met snelheid V , uitmondt, dan zal indien er geen gasafvoer plaats 
.M ' 2 

vindt, eveneens een statische onderdruk ontstaan van een ~ ~.v . 
. ~ . ~F W 

De richting en grootte van de wind wordt t.g.v. de aard van de 

omgevende bebouwing, de situering van het huis e.d. echter zodanig 

bernvloed dat er een andere druk in bet afvoerkanaal gaat heersen. 
2 

Geven we deze win4 aan als q.\.p V , dan is q een factor die de 
w 

invloed van de aard van de bebouwing, de situering van het huis, 

plaats en boogte van bet afvoerkanaal op bet dak op de druk in bet 

afvoerkanaal aangeeft. 

Deze factor q is dimensieloos en wordt bepaald door het quotient 

te nemen van bet verschil van de druk in bet afvoerkanaal met de 

statische druk op een referentiepunt, zicb bevindend in de onge 

stoorde stroming en de dynamis,che druk in hetzelfde referentiepunt, 

of: 
p - p mond stat. 

q = ---"-'--------2--- = 
\p . v w 

tiP mond 
l 2 
'i•P •V w 

Een antler punt van invloed bij afvoer van gassen, is de druk t.p.v. 

de instroomopening van het afvoerkanaal. Deze druk wordt eveneens 

bepaald door de wind, die aan de loef zij~e van het huis een overdruk 

en aan de lijzijde een onderdruk geeft (zie figuur 4). De grootte 

van de drukken aan lij- en loefzijde is een functie van de windsnel

heid en windrichting en is verder afhankelijk van de aard van de om

gevende bebouwing en de afmetingen van het huis. 
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Al naar gelang de invloed van de kieren van ramen en deuren,en de 

stand hiervan, wordt een druk in het huis gecreeerd, die de 

lij- en loefdruk als uiterste grenzen heeft. M.b.v. een elek

trisch ventilatie analogon is bij gegeven lij- en loefdruk de 

drukverdeling in een huis te bepalen bij verschillende standen 

van ramen en deuren. 

Het meest kritisch voor de werking van de kanalen is de situatie 

indien in de ruimte t.p.v. de instroomopening van het afvoerka

naal de laagste druk heerst, dit is de druk die heerst aan de 

lijzijde van het huis, welke bijv. kan ontsta~n door het open

staan van een raam aan de lijzijde. 

Het geheel in ogenschouw genomen, kan men dus het volgende op

merken: Wil de totale invloed van de wind op de trek, slechts 

positief zijn, dan moet het afvoerkanaal bij een bepaalde hoogte 

zodanig uitmonden, dat de druk bij de uitmonding lager is dan de 

druk in de ruimte t.p.v. de instroomopening van het afvoerkanaal. 

2. VOORBEREIDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Bij de opzet van het modelonderzoek in de windtunnel is uitgegaan 

van een rij van 4 eengezinswoningen. 

De keuze van de afmetingen van de woning is tot stand gekomen door 

het raadplegen van het boek "Keuzeplannen 5" van de Stichting 

Studiegroep Efficiente Woningbouw, waaruit een woning met "gemid

delde afmetingen11 is gekozen .• Deze afmetingen luiden: 

- totale lengte blok 

- hoogte tot dak 

- breedte 

25,20 m (4 x 6,30 m) 

5,40 m 

7,40 m 

Voor het afvoerkanaal werd een buitendiameter gekozen van 0,16 m. 

Aangenomen werd dat dit blok huizen zich bevindt in de buitenwijk 

van een stad, hetgeen volgens Jensen [1] overeenkomt met een ruw

heidspararneter van 2000 mm. Aanname hiervan is noodzakelijk om de 

relatie tussen modelonderzoek en werkelijkheid te vergroten. 



c 302 

- 6 -

Het verloop van de windsnelheid in de onderste Luchtlagen boven 

de aarde is nl. te beschouwen als een grenslaagstroming; het 

hangt dus in grate mate af van de ruwheid van het oppervlak (zie 

figuur 5). Door aanname van de ruwheidsparameter van het omliggen~ 

de gebied, kan in de windtunnel een ruwheid aangebracht warden, 

die ongeveer hetzelfde snelheidsverloop geef t, als voorkomende in 

de werkelijkheid. M.b.v. bovenstaande gegevens werd een houten 

model vervaardigd. 

De modelschaal werd gekozen op grand van de toelaatbare verminde 

ring van de tunneldoorsnede t.p.v. het model, die maximaal ca. 

15% mag bedragen. De tunnel heeft t.p.v. het model een doorsnede 

van 1,10 x 1,10 m, zodat de modelschaal op 1:40 kwam. Het ontwerp 

van het model is te zien in fig. 6, aangegeven zijn de werkelijke 

maten in men tussen haakjes de modelmaten in mm. Het bestaat uit 

een vaste houten onderbouw, aangebracht op een draaischijt (zie 

figuur 7), waarbi j in eerste instantie daken met dakhell.i ngen ver

vaardigd werden van resp. 0°-13°-30°-45°, Aan de hand van de re

sultaten zijn bier in een later stadium dakhellingen bijgekomen 

200 250 van resp. en , nog later een dakhelling van 22,5°. Klemmii:ig 

en geleiding van het dak in de houten onderbouw geschiedde door 

een geleidplankje, aangebracht aan de onderkant van het dak. 

Vari~ren van de plaats van het afvoerkanaal gebeurde door het aan

brengen van 5 boringen van 0 4,1 mm aan een zijde van het dakvlak 

op afstanden van 21 mm. Op deze manier kon voor een stand van h~t 

model, ~en dakvlak afgewerkt warden, terwi j 1 het andere dakvlak 

afgewerkt kon warden door het gehele model d.m . v. de draaischijf 

180° te draaien. Di t was mogelijk vanwege de symmetr.i e van het 

model. 

De geleiding van het pijpje door het dak en d.m.v. een geleidings

blok aangebracht aan de onderzijde van de dra~ischijf was zodanig, 

dat geen speciale voorzieningen nodig waren voor het instellen van 

een bepaalde hoogte boven het dakvlako In het pijpje waren op ver

schi llende afstanden groefjes gedraaid ter vereenvoudiging van de 

bepaling van de hoogte boven het dak9 deze afstanden wareng O, 

12,5, 25~ 37,5, 50, 75, 100, 125,;o 150, 200 mm , overeenkomend met 

hoogten van resp. 0,0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 , 8 min de werke

lijkheid. 
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lnstellen van het pijpje (afvoerkanaal) op een 

bepaalde hoogte boven het dakvlak gebeurde door 

het pijpje zover omhoog of omlaag te schuiven, 

tot een ingedraaid groefje nog half boven het 

dakvlak zichtbaar was (zie fig.). 

Om de gemeten druk met het pijpje zoveel mogelijk te beperken tot 

de statische druk, werd aan het begin een propje aangebracht met 

een gaatje van 1 mm. 

In de gevel van het huis was op halve hoogte een meetpunt aange

bracht ter bepaling van de druk aan resp. de lij- en loefzijde 

van het huis. Deze lijdruk dient als referentiedruk voor het 

geven van de reeds eerder genoemde richtlijnen. Evenals het ge

beurde bij de druk boven een dakvlak, werd na het meten van bijv. 

de druk aan de lijzijde de druk aan de loefzijde gemeten door het 

model m.b.v. de draaitafel 180° te draaien. 

Voor het verkrijgen van de reeds eerder genoemde ruwheidsparameter 

(Zo k 
1

. 'k = 2000 mm) werden in de tunnel latjes aangebracht met 
wer e lJ 

een hoogte van 50 mm. De hoogte van deze latjes volgt uit de ge-

kozen ruwheidsparameter en modelschaal, waardoor ongeveer hetzelf

de snelheidsverloop verkregen wordt als voorkomende in de werke

li jkheid. De latjes werden in een zigzag patroon geplaatst om een 

gelijkmatig ritme van de wervelingen, zoals dit in de natuur ook 

niet voorkomt, te vermijden. Bij het onderzoek werd de windsnel

heid op een constante waarde van 8 m/s ~ 40 N/m
2 

(= 4 mmWK) ge

houden. Deze snelheid is niet in overeenstemming met de model~ 

regels volgens het getal van Reynolds, hetgeen tot een zeer hoge 

snelheid zou leiden. Afwijking hiervan is mogelijk, omdat bij bet 

gebruik van scherpkantige modellen de stromingsvorm bepaald wordt 

door het loslaten van de stroming aan de scherpe hoeken en dus 

nagenoeg onafhankelijk van het getal van Reynolds. 

2.1. Proefopstellin.g 

Figuur 7 geeft een beeld van de opstelling, zoals deze tijdens het 

onderzoek gebruikt is. 
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De pitotbuis, waarvan bet meetpunt voor de statiscbe druk direct 

op de manometer (type Betz) is aangesloten, bevindt zicb in de 

ongestoorde stroming. De andere drukpunten, t.wo de totaaldruk 

t.pov. de pitotbuis, de druk in de mond van het afvoerkanaal en 

de druk aan lij- en loefzijde zijn aangesl.oten op een druk

scbakelaaro 

Met de drukschakelaar geeft de manometer naar keuze aang 

- de stuwdruk t.pov. de pitotbuis via totaaldrukleiding (2) en 

statische drukleiding (1) van de pitotbuis, nl.: 

- de druk in de pijpmond t.o.v. de statiscbe druk t.p.v. de 

pitotbuis via de leidingen (1) en (3), nl.g 

- de druk van resp. 1.ij- en loefzijde t.o.v. de statische druk 

t.p.v. de pitotbuis via de leidingen (1) en (4), nlog 

Plij/loef = pstat. = APlij/loef 

2.2. Relatie tussen bet modelonderzoek en de werkel~jkhei.2_ 

Wat betreft het verband tussen de praktijk en de wijze waarop dit 

onderzoek is opgezet, kan het vo 1.gende warden opgemerk: o 

a. Door gebruik te maken van de windtunnel komen fluctua~. ies van 

de windricbting en de windsnelheid niet voor. In de natuur 

komen, indien men spreekt van een bepaalde windrichting, fluc 

tuaties voor over een hoek van minimaal 30° . Voor het model= 

onderzoek houdt dit in dat de druk in het afvoerkanaal en de 

druk aan lij= en loefzijde gaat varieren tussen bepaalde 

minimum en maximum waarden die beiden bij een bepaalde wind

aanstroomhoek in bet fluctu;;ttiegebied van de wind liggen. 

Door bij het opstellen van de richtlijnen voor plaatsing en 

hoogte van het afvoerkanaal bij een bepaalde dakhelling ui t t'2 

gaan van de meest kritische windaanstroomhoek zullen wind-
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fluctuaties geen kritischer situatie kunnen doen ontstaan (de 

druk in het afvoerkanaal is gelijk aan of is lager dan de druk 

aan de lijzijde vanhet huis). 

b. Bij de gebruikte proefopstelling vond geen gasafvoer plaats 

door het afvoerkanaal en was de thermische trek nul. Gaan we 

er van uit dat het afvoerkanaal, waardoor geen gasafvoer plaats 

vindt, zodanig uitmondt dat er t.g.v. de wind een onderdruk in 

heerst t.o.v. de statische druk t.p.v. de pitotbuis, dan zal 

onder dezelfde omstandigheden waarbij echter wel gasafvoer 

plaats vindt in het afvoerkanaal een hogere druk heersen. Dit 

houdt echter niet in dat de trekwerking t.g.v. de wind vermin

derd is, omdat dit drukverschil is gebruikt voor het overwinnen 

van resp. de snelheids-, instromings-, uitstromings- en leiding

verliezen. 

c. Het ontbreken van een dakrand (goot) bij het model kan als een 

bezwaar worden opgemerkt. De dakrand aan het begin van het dak 

zal het stromingsprofiel en daarmede de druk in het afvoerkanaal 

kunnen veranderen. Naar mijn mening zal dit echter voornamelijk 

van invloed zijn op de grenslaag op het dakvlak en in mindere 

mate voor de praktische pijphoogten groter dan 0,5 m. De invloed 

zal nader moeten warden onderzocht. 

2.3. Uitvoering van het meetprogramma 

Tijdens het onderzoek werd de tunnelsnelheid constant gehouden op 

8 m/s. 

Bij rechte aanstroming (S = O) werd het drukverloop in het afvoer ~ 

kanaal gemeten tot een hoogte 8 m bovendaks t.p.v. de reeds eerder 

genoemde meetpunten (zi e model), bij daken met dakhellingen van 

0° 3° 20° 2 ° 2 ° o0 
45° , L , , 2 , 5 , 5 , 3 en . • De pi jphoogten waren hi er bi j 

resp. O, O,S, 1, 1, 5 , 2, 3, 4, 5, f> en 8 m. 
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Om betrouwbare druklijnen te kunnen aangeven tot aan de gevel 

(speciaal de druk die heerst aan de lijzijde) werden metingen 

met het pijpje gedaan op een af stand van 1 m van de gevel (zie 

bijlage 1,2,8,16,18,20,22 en 24). 

d d h 11 0°, 30° en 45° d d Bij e ak e ingen is tevens e win aanstroom-

hoek gevarieerdo De windaanstroomhoeken, waarbij gerneten is, zijn 

0°, 30°, 60° en 90° ( d d · · d · ver ere raaiing was vanwege e syrnmetrie 

niet nodig). 

Hierbij is de druk in de pijpmond gemeten bij pijphoogten van 

resp. O, 0,5, 1, 1,5, 2 en 3 m bovendaks. 

Tevens is bij al.le genoernde gevallen de bijbehorende druk aan 

lij- en loefzijde van het huis gemeten. 

De meting is beperkt gebleven tot de scheidingslijn van de zich 

in het midden bevindende huizen van het blok. 

De gebruikte manometer (type Betz) heef t. een schaalverde

ling van 0,1 rrunWK [ca. 1 N/m
2
], hierdoor geldt voor elk 

meetresultaat, uitgedrukt in mmWK, een afleesnauwkeurig

heid van ± 0,05 mmWK. 

De instelling van de snelheid van de tunnel aan de hand 

van de manometer aanwijzing heeft een nauwkeurigheid van 

± O, 1 mmWK. 

Meetfouten gemaakt tog.v. het afwi.jken van de rechte 

stand van het pijpje boven het dakvlak zi jn moeiLijk te 

geven. Wel kan gezegd worden dat in het meetgebied van 

0 - 3 m (0 - 75 mm) deze fout lag in de orde van grootte 

van de af leesnauwkeurigheid. 

3. UITWERKING VAN DE RESULTATEN 

Voor rechte aanstroming (6 = O) zijn de drukken~ zoals deze zijn 

gemeten~ uitgezet in rrunWK (zie bijlage 1,2,8,16,18~20,22 en 24). 
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Het drukverloop, m. b.v. lijnen van geli jke druk, is hierin aange

geven. Daarbij is het gebied gearceerd, waarin een overdruk in 

bet afvoerkanaal heerst t.o.v. de druk die heerst aan de lijzijde 

van het huis. 

Tevens zijn voor alle onderzochte gevallen de waarden van de 

drukken in het afvoerkanaal voor pijphoogten van O, 0~5, 1~ 1~5, 

2 en 3 m, dimensieloos in tabellen verwerkt en in grafi eken ui t

gezet in de vorm van de factor q. 

A Pinond 
q = 2 

-12 P• vw 

Hierbij kunnen we zeggeng 

- Heer st er t.g.v. de wind een overdruk in het afvoerkanaal 

t.o.v. de statische druk in het referentiepunt~ q>O 

- Heer st er t.g.v. de wind een onderdruk in het afvoerkanaal 

t.o.v. de statische druk in het referentiepunt~ q < 0 

3.1. Beschouwing van de resultaten 

Aan de hand van de grafieken zal een beschouwing worden gegeven 

t.a.v. de statische druk in de mond van het afvoerkanaal bij de 

verschi llende dakhellingen. Indi en daarbi j wordt gesprnken over 

druk, dan wordt hiermede bedoeld een drukverschil van de desbe~ 

treffende druk met de statische druk t.p.v. de pitothuis (onge~ 

stoorde stroming). 

Bij het varieren van de windaanstroomrichting, onderzocht voor 

de dakhellingen van 0°, 30° en 45°, blijkt de onderdruk aan de 

lijzijde van het huis in eerste instantie met het toenemen van 

de draaiingshoek toe te nernen (zie bijlagen 7, 13 en 19). 

Bij dakhelling 00 over een draaiingshoek van 00 -+ ca. 48° (bi j 1. 

30° 00 0 
(bij 1. Bij dakhel ling over een draaiingshoek van -+ ca. 33 

Bij dakhelling 45° over een draaiingshoek van 00 -+ ca. 30° (bi j 1. 

19) 

13) 

7) 
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Na het bereiken van de maximale onderdruk bij de genoemde wind-

h k 48° 33° 30° d b d aanstroom oe en van resp. , en tree t ij ver ere 

draaiing van de windaanstroomrichting een snelle afname van de 

onderdruk aan de lijzijde van het huis op. 

~~~~:!!~~~-~~~ (bijlagen 1 t/m 7) 

In bijlage 1 en 2 is het drukverloop bovendaks te zien bij aan-

h k 0° en 30°. stroom oe en van resp. 

De overdruk in de mond van het afvoerkanaal t.o.v. de druk aan 

de lijzijde van het huis, strekt zich in beide gevallen tot 

hoog boven het linker dakvlak uit. 

Bij rechte aanstroming (S = 0) is op een deel van het naar de 

wind toegekeerde dakvlak zelfs een overdruk in het afvoerkanaal 

aanwezig t.o.v. de statische druk t.p,.v. de pitotbuis. 

Plaatsing van het afvoerkanaal aan de gevel zou een pijphoogte 

betekenen van ca. 10 m. Naarmate het afvoerkanaal meer naar de 

nok geplaatst wordt, kan deze pijphoogte afnemen, tot resp. 

0,34 m bij S = 0 en 0,88 m bij S = 30° op de nok. 

Bij een dakhelling van 45° blijkt een windaanstroomhoek van 

ca. 30° het meest kritisch te zijn. 

Bij draaiing van de windaanstroomhoek van 0 ~ ca. 30° blijkt de 

onderdruk aan de lijzijde van het huis sneller toe te nemen dan 

de onderdruk in het afvoerkanaal bij pijphoogten van 0,5 en 1 m 

op de nok (zie bijlage 7). 

De invloed van de grenslaag komt vooral tot uiting bij het naar 

de wind gekeerde dakvlak waar een belangrijk drukverschil op

treedt bij een afvoerkanaal dat uitmondt in het dakvlak en bij 

een uitmonding 0,5 m boven het dakvlak (zie bijlage 3, 4, 5 en6). 

Bij het van de wind afgekeerde zijde van het dakvlak valt dit 

grote drukverschi :l bi j deze genoemde pi jphoogten weg, vanwege 

het hier aanwezige wervelgebied. De grootte van het wervelgebied 

wordt bepaald door de richting van de stroomlijnen die op het 

naar de wind gekeerde dakvlak worden gevormd en die bij het be

reiken van de nok in deze richting willen volharden. Een gesche

matiseerd beeld van deze stroomlijnen is te zien in bijlage 30. 
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Uit bijlagen 3, 4 en 5 volgt dat op meetplaats 6 de invloed van 

het wervelgebied verdwenen is bij een pijphoogte van 1
9

5 m en op 

meetplaats 7 bij een pijphoogte van 3 m, hetgeen volgt uit het 

grate drukverschil in het afvoerkanaal met de hier onderliggende 

pijphoogten. 

De tendens voor het drukverloop in het afvoerkanaal voor een 

pijphoogte van 0 , 5 m is aangegeven in bijlage 30 (geschematiseerd 

in fig. a). Hierin is te zien dat de druk in de mond van het 

afvoerkanaal sterk daalt naarmate het afvoerkanaal de nok nadertJ 

om achter de nok in het daar aanwezige wervelgebied ongeveer 

constant te blijven. 

~~~~~!!~~~-~~~ (bijlagen 8 t/m 15) 

In vergelijking met dakhelling 45° is het gebied, waarin een 

overdruk heerst in het afvoerkanaal t.o.v. de lijdruk, aarunerke

lijk kleiner geworden (vergelijk bijlagen 1 en 2 met bijlage 8) a 

Plaatsing van het afvoerkanaal aan de gevel betekent echter 

altijd nog een pijphoogte van ca. 6 m. 

In tegenstelling tot een dakhelling van 45°, is het bij een dak ~ 

helling van 30° mogelijk om met redelijke pijphoogten het 

afvoerkanaal terzijde van de nok te plaatsen en wel tot een af

stand van 0,9 m bij een pijphoogte van 0,5 m. 

Een ander verschil met de dakhelling van 45° is dat d 2 meest 

kritische situatie optreedt bij rechte windaanstroming (S = O)u 

Dit blijkt uit bijlagen 13, 14 en 15, waar te zien is dac over 

een draaiingshoek van 0 -+ ca. 33 ° de onderdruk in het afvoer

kanaal sneller toeneemt dan de onderdruk aan de lijzijde over 

dezelfde draaiingshoek. 

Ook blijkt het gebied verdwenen te zijn waar een overdruk in het 

afvoerkanaal heerst t . o . v . de statische druk t.p.v. de pitot (zie 

bijlage 8). 

De tendens van het drukverloop in het afvoerkanaal is weergegeven 

in bijlage 30 (geschematiseerd in fig. b). Hierin is te zien dat 

de druk i.n het a.fvoerkanaal afneernt naarmate het afvoerkanaal de 

nok nadert, om achter de nok door het aanwezige wervelgebied con

stant te blijven. 
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De daling van de druk in het afvoerkanaal bij gelijke pijphoogten 

is echter minder sterk en strekt zich minder ver uit dan bij de 

dakhelling van 45°. Blijkbaar is de verstoring van het stromings

patroon t.g.v. het dakvlak minder dan bij een dakhelling van 45°. 

~~~~~~!~~~-~~~ (bijlagen 16 en 17) 

Met het afnemen van de dakhelling wordt de situatie gunstiger en 

kan de afstand van het afvoerkanaal tot de nok grater warden. 

Bij een pijphoogte van 0,5 m is de toelaatbare afstand vanaf de 

nok ca. 1,5 m en ca. 1,8 m bij een pijphoogte van 1 m. Plaatsing 

aan de gevel vereist een hoogte van ca. 4,20 m. Hierbij er van 

uitgaande dat rechte aanstroming de meest kritische situatie geeft. 

Omdat de rechte windaanstroomrichting (S = O) bij dakhelling 30° 

en zoals later zal blijken bij dakhelling 0° het meest kritisch 

is, is het reeel aan te nemen dat dit ook voor de tussenliggende 

dakhellingen het geval zal zijn. 

Bij beschouwing van bijlage 17 is te zien dat de invloed van het 

wervelgebied boven het van de wind afgekeerde dakvlak, zich minder 

hoog uitstrekt dan bij de daken met dakhellingen van 30° en 45°. 

De pijphoogten waarbij voor een bepaalde meetplaats de invloed van 

het wervelgebied is verdwenen zijn~ 1 m - meetplaats 6 

1, 5 m - meetplaa·~ s 7 

2 m - meetplaats 8 

3 m - meetplaats 9 

De tendens van het drukverloop in het afvoerkanaal voor een pijp

hoogte van 0,5 m is aangegeven in bijlage 30 (geschernatiseerd in 

fig. c). Hierin is te zien dat de druk in het afvoerkanaal afneemt 

naarmate het afvoerkanaal de nok nadert, om achter de nok door het 

aanwezige wervelgebied constant te blijven. De daling van de druk 

in het afvoerkanaal bij gelijke pijphoogten is echter aanzienlijk 

minder sterk dan bij dakhellingen van 30° en 45°. 
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0 I 

~~~~:!!~~~-~~-~2 - (bijlagen 18 en 19) 

Zoals is beschreven werd het onderzoek opgezet met dakhellingen 
0 0 O J 0 

van resp. 0 , 13 , 30 en 45 • 
·'1· 

Uit de resultaten blijkt dat dakhellingen 30° en 45° moeilijkheden 

geven t.a.v. de plaatsing van het afvoerkanaal op het dak in 

tegenstelling tot de dakhellingen 0° en 13°, waarbij zoals later 

zal blijken het afvoerkanaal bij een pijphoogte van 0,5 mop elke 

gewenste plaats op het dak kan worden aangebracht. 

Noodzakelijk was het nu voor het opstellen van richtlijnen t.a.v. 

plaatsing en pijphoogte van het afvoerkanaal bij een bepaalde dak

helling, om de dakhelling te vinden waarbij de moeilijkheden be

ginnen op te treden. Aan de hand van (de) drie tussenliggende 

dakhellingen, t.w. 20°, 22°301 en 25°, is komen vast te staan 

dat deze situatie optreedt bij een dakhelling van 22°301
• 

Met een pijphoogte van 0,5 mis nog net het gehele dak geschikt 

voor plaatsing van het afvoerkanaal~ De tendens voor het drukver

loop in het afvoerkanaal voor een pijphoogte van 0,5 m is aangege

ven in bijlage 30 (geschematiseerd in fig. d). Hierin is te zien 

dat de drukdaling in het afvoerkanaal bij vergroten van de af stand 

van het afvoerkanaal tot de gevel niet optreedt (zie bijl.age 30, 

vergelijk a, b, c en d), 

In eerste instantie blijft de druk in het afvoerkanaal bij een 

pijphoogte van 0,5 m tot ongeveer de helft van het naar de wind 

gekeerde dakvlak constant, waarna even een kleine drukdaling op

treedt die aanhoudt tot het afvoerkanaal op de nok geplaatst is. 

Vlak achter de nok treedt een drukstijging op in het afvoerkanaal 

bij een pijphoogte van 0,5 m, die aanhoudt tot de afstand van de 

nok zover is dat de invloed van het wervelgebied zich doet gelden 

en het drukverloop dus constant blijft, 

~~~~:~!~~~:~-~2~~ - !~~-:~-2~ (bijlage 20 t/m 29) 

Bij dakhellingen kleiner dan 22°30 1 doen zich geen moeilijkheden 

meer voor en kan het afvoerkanaal met een hoogte van 0,5 mop elke 

gewenste plaats op het dakvlak worden aangebracht. 
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De tendens voor bet drukverloop in bet afvoerkanaal voor een 

pijpboogte van 0,5 m is aangegeven in bijlage 30 (gescbematiseerd 

in fig. e, f en g). 

De onderdruk in bet afvoerkanaal is vooral bij dakbelling 0° en 

13° bij plaatsing aan de naar de wind gekeerde gevel bet grootst 

en loopt snel terug naarmate de van de wind afgekeerde gevel 

bereikt wordt. 

Indien men geen uitspraken kan doen omtrent de meest frequent 

beersende windricbting wordt de meest optimale toestand bereikt 

bij plaatsing van bet afvoerkanaal op de nok. 

Bij draaiing van de windricbting bij een dakbelling van o0 
treedt, 

zoals reeds eerder is vermeld, de meest ongunstige (indien we 

bier van ongunstig kunnen spreken) situatie op bij recbte wind

aanstroming (S = O) (zie biertoe bijlage 29). 

Bezien we voor alle onderzocbte dakbellingen bet drukverloop in 

bet afvoerkanaal bij een pijpboogte van 0,5 m, dan kunnen we bet 

volgende opmerken (zie bijlage 30, fig. a t/m g). 

Voor bet naar de wind toegekeerde dakvlak verloopt de druk in het 

afvoerkanaal van de gevel naar de nok voor de dakbellingen 45° 

0 ' tot 22 30 van een hoge naar een lagere druk om op bet van de 

wind afgekeerde vlak constant te blijven. 

Bij dakbelling 22°30' ontstaat een omslagpunt, waarna voor dak

bellingen 22°30' tot 0° bet omgekeerde geval zicb voor gaat doen, 

nl. een verloop van lage druk in bet afvoerkanaal bij plaatsing 

aan de gevel naar een bogere druk naarmate bet afvoerkanaal de 

nok bereikt en bier zelf s een doorgaande drukstijging in bet 

afvoerkanaal optreedt naarmate bet afvoerkanaal de van de wind 

afgekeerde gevel nadert. 

Met bet draaien van de stroomlijnricbting van 

1 naar 2 (zie fig.) loopt, naar mijn mening, 

de druk in bet afvoerkanaal op, zodat voor 

I 

0 0 ' dakbelling 0 tot 22 30 gezegd kan worden dat 

de stroomricbting van voorgevel tot achtergevel 

steeds meer op bet dakvlak gericbt is. 

c:i 

~ (---o--r.:*fi--- -
~ 
0 
~ 

afvoerkanaal 
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Dit kan slechts indien de stroomlijn aan de voorgevel loslaat. 

Van dakhelling 22°30 1 tot 45° ligt de stroomlijn aan op het dak

vlak en loopt de druk van voorgevel tot nok af door het toeknij

pen van de luchtstroom waardoor een snelheidsverboging ontstaat. 

De druk in bet afvoerkanaal bij een pijpboogte van 0,5 m blijft 

bij dakbellingen 22°30 1 t/m 45° op het van de wind afgekeerde 

dakvlak constant door bet bier aanwezige wervelgebied. 

Het onderzoek is slecbts gedaan 

voor bet in de figuur dubbel 

gearceerde gebied. Met vrij 

grote zekerheid is aan te nemen 

dat voor bet enkel gearceerde 

gebied dezelfde uitkomsten war-

den gevonden als bij het onder-

zochte gebied. 

l~ I 

Anders wordt bet voor het gebied aan de uiteinden van bet blok 

waar de verstoringen kunnen optreden die van <lien aard zijn, dat 

zonder een onderzoek geen bepaalde uitspraken over de druk bij 

uitmondingen kunnen warden gedaan. 

~~~~~~~~~~~~ 

Voor daken met dakhellingen tussen 0° en 45° is in bijlage 31 

een grafiek weergegeven voor plaatsbepaling en hoogte van het 

afvoerkanaal op het dak bij een bepaalde dakhelling. 

De bier gegeven grafiek kan dan als vervanging dienen van de 

oude voorscbriften (art. 118 GAYO, fig. 1) omtrent plaatsing 

van het afvoerkanaal op het dak. 
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3.i. Conciusie 

Odl. bij afvoerkanalen te streven naar een goede werking, is het 

nodig dat de wind slechts een positieve bijdrage levert bij de 

afvoer van verbrandingsgassen of ventilatielucht. Dit boudt in 

dat de gassen slechts vanuit de woning naar buiten stromen en 

niet omgekeerd (terugslag). Hiertoe moet bet afvoerkanaal boven

daks zodanig uitmonden, 4at de dtuk in de uitstroommond lager is 

dan de druk die beerst in de ruimte van de woning waar de in

stroomopening van bet afvoerkanaal is gelegen. 

De wind bepaalt zowel de druk in de mond van bet afvoerkanaal, 

als de druk in de woning, die als grenzen de drukken beersende 

aan lij- en loefzijde van de woning beeft. 

Het afvoersysteem is het meest kritisch indien in de ruimte van 

de instroomopening van het afvoerkanaal de laagste druk heerst 

(de druk die heerst aan de lijzijde van het buis), welke bijv. 

kan ontstaan door bet openstaan van een raam aan de lijzijde van 

ae woning. Uit dit oogpunt wordt de lijdruk als criterium geno

men voor de plaatsbepaling van het afvoerkanaal en de hoogte 

hiervan boven het dakvlak bij bepaalde dakhellingen. Met deze 

g'stelde noxrn is uit het onderzoek gebleken dat zich mo~ilijk

heden voor gaan doen bij daken met dakhellingen boven ca. 22°30'o 
0 ' Bij dakhellingen kleiner dan 22 30 kunnen afvoerkanalen hoger 

dan 0,5 m op elke plaats boven het dak uitmonden. 

Bij daken met .dakhellingen die boven 22°30' liggen, wordt dit 

gebied beperkt en wel meer naarmate de dakhelling toeneemt (de 

vereiste af stand van bet afvoerkanaal tot de nok wordt kleiner)~ 

Men kan door de toenemende pijphoogte boven het dakvlak toe te 

passen, de sf stand van het afvoerkanaal tot de nok wederom ver

grote~. Esthetisch en praktisch zijn hier echter de nodige be

zwaren aan verbonden~ In bijlagen 1, 2, 8, 16, 18, 20, 22 en 24 

zijn de gebieden boven het dakvlak gearceerd, waarin uitmonding 

van afvoerkanalen beter kan warden vermeden. 
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Bij een dakhelling van 45° is de situatie dusdanig verslechterd, 

dat slechts de nok in aanmerking komt voor het aanbrengen van het 

afvoerkanaal, waarbij voor rechte windaanstroming (S = O) een 

pijphoogte van 0,5 m vereist is. Bovendien is gebleken bij een 

dakhelling van 45°, dat bij draaiing van de windrichting een nog 

kritischer situatie optreedt bij een windaanstroomrichting van 

30° <a = 30°). 

In bijlage 7 is nl. te zien dat de druk die heerst aan de lijzijde 

van het huis bij een windaanstroomrichting van o0 ~ 30° sneller 

daalt dan de druk in de pijpmond over dezelfde hoek bij pijphoog

ten van 0,5 en 1 m, Hierdoor is voor een windaanstroomrichting 

van 10° ~ 42° de druk aan de lijzijde van het huis lager dan de 

druk in de pijpmond. Door toepassing van een pijphoogte groter 

dan 0,8 mop de nok wordt deze situatie voorkomen. 

Bij vari~ren van de windaanstroomrichting bij daken met dakhellin

gen van o0 en 30° deed deze situatie zich niet voor en bleek de 

situatie slechts gunstiger te worden t.o.v. rechte windaanstroming 

(S = O). 

Een volledig beeld van de plaatsing van het afvoerkanaal op het 

dak, met de bijbehorende hoogte bij de bepaalde dakhelling geeft 

de grafiek op bijlage 31. 
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2 1 - l),v5" - (),II 7 J - .2, 9'tJ -4JtJ 
-- ----,_ 

ts - 4S"O -1!,13 /, .f -.2, so -a6~ , 
- -- - -- - · --

,2 -4~0 -(1/S 2 - 2, StJ -~63 
--

·'3 -o,go -423 J -3,lo -4/S 

() + ~,l.() t40S /J -.2,2tJ -1),SS 
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1 -~95" -4.lf' 
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I -1,.f"I) -463 
3 -

!S ' -tlJS" - tJ,2J ts - 2,so -0.63 
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2 -1,20 - tJ30 2 -1,so -ao3 , 
- 1----- - · 

.3 - ~/{I) -435" 3 - 1,StJ -403 

tl -4Jo -408 ~ -.2,35 - qsg 
----

···-1 qs -600 - 4¥'1 4s -~'IS - -~61 
- -·-

I -1,lo -4~5' I -),so -q6a 
I; - g -

tS- -~is -tU6 /,S - .?,so - 46'j 

2 -110 - (J4-8 2 -1,so - ~63 
-· -

3 - .l, /f) - (),S3 .3 - .2,SO - ~6J 

() -.l,IS -(),54' 

. ' 
~s -2,ltJ - t),5S" 

~ I - .2, f'() - (), 0/) hi .. 5 
?S - .l, so - IJ. 03 \,j 

I 113" 1>189 ---
.2 -.t,ss ,-469 

3 - .Z, fS - 4 01 
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~ = DtJO J1., Id tP "% AA ·· ·~=-~b() a.= ~s tnm.vA .4~1. .. :::: t-4 StJ 1n1r1w.f. 
. :11:; 7:;dr 

mutpv11t A (lhJ 4~ ..... fM•//lkJ tj- 4fJ .. on,/ 
. - f't1v• 

meet punt A [m) J,/),.,
00

; fi11 .. 111r} t/"' L1f>,.o•tl 
.Ptt!J•· -

t) -f ~ltJ + I),() s tJ - .l,os -qs1 

qs -0,70 . -qlt! qs - .2,IS -tJS'f 

1 
I - tJ, 1/) -413 

b 
/ - .2,IS -4S/f 

t5 . - I, /)0 -IJ,.25" t5" -.J,JS -1),11 

,2 -101> -42S 2 - .J, 95" -4K6 

3 - I, .21) -4$tJ J -9,/S" -~09 

() + t?,I() NJtJ3 /) - 2, /(} -4SJ 

tjS - qt!S' -421 ~s - 2,20 -f1SS 

1 I -~OS -/),,lb 
7 

I -1, 20 -4ss 

t5" ~I, 20 - (/JO /,S -.2,lo -o,ss 

,2 -~J5" -4JI 2 - .2, 1,10 -460 

3 - /, S"I) -439 3 - ~().] -1,0/ 

t) -qos -401 t) -.2, /() -4SJ 

fjS -1,IS - 1),.2.f ~5' -1,25 - l),S6 

3 
I -13S -4JI{ 

c9 
I -1,.JS -4s6 

!S -t~tJ -IJJS ts · - ,/,2S -q,fo 

2 - /,SS -4.1.f 2 -./,2S' -4s6 

.3 -1,7S - 4'1/1 J -.2,6S -466 

tJ -49tJ -4/tJ tJ -1,10 -4"19 ·-
tf S -1,'/tJ -~l/j 4s -.(..;Jo -4s! 

.. • 
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f - I, fl/ - 4-¥! j 
I -2,2S' - 4s6 

tS- - .l, /)() - 4so 1,5" - 2,ltJ -(1SS 

2 - -.2,IS" 2 
. 

- },IS -4.;-r -4S.Y 

3 -.l,~S -461 .3 - ,/,OS -4S"I 

tJ -1,go - 41/J 

~s 
.. 

- .2, ()/) -1), S"tJ 

~ I - .2,.20 - 455' Lj~ 5 
is -.J; l/P . -1),~0 Ill+ 6'111 

\) 

.2 - .2,6t'J -46s 

3 -,.f/S - 4'/! 

1node/ scln2al I: 40 
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Z-1" Jlw. t = !),~~ 11? 
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hJe•ffJVllt /J fmJ "'~ ...... j,..¥.fj tj 4A, •• .; 

: "'""~· 
meefp"''t ;, [1nj IA fo"'"'lr} "'•l'ld 

fjs %.,ua' 
'<11.J~. 

tJ -;. 41{) f~/)j () 

qs -o,so -1),13 tf S 

1 
J -Q,70 -1),ltf 

b 
I ,\ 

ts -/195" -429 tS" . 1 -1,/() - tJ,.!B 2 

3 -/.6S , - O,/fl J 

. () r ~10 +403 /) 

t;s -qso -~/J ~s 

1 1 - tJ)ftJ -~20 

7 I 

ts -1tJO -tJ,.lS /,S . 

,2 -1.20 -qJo ; 

3 -/,tfS -~'16 J 

tJ I- q10 f tJ,03 /) 

~s - qt5o -~IS" ~s 

3 
/ -~gs -~.2/t 

c9 
I 

/S -1Jo -~.B ts 
2 -too -~fo 2 
3 -.1,30 -~stf 3 
(/ + t{,10 -f 403 ~ 

;s - tJ,!O -0,.20 4s 

I; 
f -~.20 - tJ,JO g I 

t' -16s - IJ/f I l,S. 

}, -".2,00 -4so 2 

3 - .2,6S -466 J 

tJ - 410 -403 

/1S -1,tJS - tJ..26 , 

~ 1 -1,90 -435' ~~ 5 
is -/,J'S -tH·6 1.ll + 61n 
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.2 - 2,.2 S" -0,Sb 

... ·· If 3 - 2,9o -4JfJ 
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a. = .:Joo ~ = 1)0 r.,ld I"% ' ..:1A .. .... = -1,60 1111n.vA 4~~ .. = + /J,9S" ,,,,,,,.,,f, 
:Jl:J "11dr 

h1UtjJUHt A Im} ~.fl ....... fn-"*l tj llf.,on1I 
"' ,LJ~!/11. . 

meelpu11t ;, [1nj IA,ono' fo1rr vlr} f~ '% ... ~; 
'<llJn. 

() -~IS -4()/f -
() -1,SS" -~Jg 

t),S" -4S'O -413 t?S -1,7/) -IJ, ~.J 

I -~SO -~/j 
6 

I -~.J() -4S'I 
/ 

~5 - l{l>IJ -~IS tS - ,!,SO -at~ -; 

1 -~70 -418 2 -i;Js -1166 ' , . 

3 -1),/S" - ~.J/{ J -.l, /IJ -P;!J 

() -1),()S -4()1 () -1,S() -4J8 

t;s- - P,/() . -rVI ~s -·1,l>s -1), n . 

· ~ 1 / -4/() -4.l() l 
I -1,71J -~ /l.J 

ts -' tt!P -1),1$ /,S -./,{)() -1), so 

2 - 1,()0 -4.2.f" 1 - ~ SIJ -41J 
< 

3 - l,.lS -4.JI 3 - .l,9S" - (),}'It 

() - 4.J() -~()8 () -tDO -1), f'() 

IJS -~OS -tJ..16 .,, ~s -/,?/) -~f.J ... 
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1 -/,JO. -1),.J() 
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I -1,7s -4'1+' 

!S - /,JO - 4.3.J ts -1,7s -4'19 

2 - ~It() -~JS" 2 -1,Bo -4 .P.f" 

.3 -1,6s -41/I 3 -.!.BS' -; -q71 
(} -4,f() -1),JIJ tJ -t~S -o,w 
IJS -I.JS' 

" 
-4~1 4s -1,j!s -~¥9 

I; 
I -1,'/P -4~.J j 

I -tfS -1), 'If' 

tS- -191J -1),'IS" l,S -/,7S" -4 /If' 

2 -{ftJ -4/t8 2 -/,f.f" -1), '14' 

3 - .2, IS" -4S9' J · -.2,'IS - P,61 

Cl -'/,SS" -4.J/ 

't!S -1,lo -4¥S' 

~ - I -/,/5" -4/lf hi .. 5 
~s -.l,tJS . -4SI 11 Jt 6111 

\) 

.2 - .l;lO . -~SS' 

3 -.2, .f() -P,l>J .. 
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-: a. = 30° /3 = .J()o Yv- if~ AA .. ·~= -110 hlmvA . ..4~ 1. .. =.,..~go ,,,,,,/NA-. 
!JI// .., l:;ll'P 

17>,et,t>vnt /J lmJ "fk,,..,. /m•v,t} t;- .4f..,,~t1 
- ,a.%. h?t'effJV/7.t ;, [mj IA far"'•4r} 

"'""d' 
'j:: 4/3mtl 

pd'.Jh 

tl -0..25" I , - a o/J I tJ -19() -q1,1/ 

qs- - I,()() -4JS f?S -~!$ - 4'1.9 

I -1()0 - 4.25" 
6 

I -J,fa'tJ -~69 •' 
/ 

~5 -100 -4.2S" t5" -.2,/S -q79 
,2 -1 ()$" -IJ.J/J I 2 - 3,, ¥() -445" . 
3 - /. .21) 

~ . -4JIJ J -J,70 -4fJ 
() -41/) -403 /) -1,gs- -4't9 

4s- -1.zo -4JI) ~.f - .2, //) -4 S.J 

,( 
I -~.2$" -431 7 I - 2,1() -tJ,S3 

/5 -~J() -4JJ I, s -.2, IS -4?1 

,2 -~JS -q.:Jt' 2 -3,'IO -qls 

3 -~SS -t09 J -~gs -o,gg 

tJ -4~() -IJI() /) - ~go -q9B 

!JS -~SS" -~Jg ~,, -2,10 -4S3 ,_____ 

3 
1 -~}'() -4fJ 

cP 
I -.2, 10 -4S"3 

!S -1,7s -q'l'I ts -.2,1() -453 

2 -~IS - 4/./0 2 -~SO -463 

.3 -,!, 05" -qs1 3 -.:J,tfS -1116 
tJ -475" -41g tJ - .2, ()() -~50 

ljS -2,IS - (JS9 4s -.2,20 -4SS" 
I 

I -.!,10 -4.f"S" I -.2,lo -4S5 
. 

I; J . tj - ~'I() -460 l,S - .2, /{) -qsJ 

2 - .2. so 'I ' -46J 2 -2,oS - tJ,SI 

3 -~oi" -a6' I .3 - .3, StJ -1499 

tJ -i,.or -qs-1 

~s -.2,ltJ -f1SJ 

~ 1 - .z, l/IJ -(Jb() hJ i-5 ..... 
?S -4SS" -461( 113+ 6789 

\) 

2 -2,tf() -~70 

- .;J -~/() -471 

"'"o'el jcl/aat !:~o 

a= 5,lto 111 j, = ,, ~/) h1. c::. 2S,10 m ~ 
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t::: l),f.f h? 
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0 /3 = 60° Yvz J' ~ AA ·· ;,p = - 1,30 mmvA- '1/). 1. .. ;;:: + 4so ,,,,,,wA-a= Jo 

!JI!/ ,.,. l:;dr 

mretpv11t A /1nj """ ... "' ;,,,.., v.f/ 
i;- A(3..ond 

- ,Ll,;!/h. 
tneef jJ vn t /, [m) JA_O•<f' (mm 11R) tj- 4,P.,Md 

- p"'.I" 

CJ -1!,H) -(),otf tJ -2,2() -(),S"S' 

qs- -1,20 -{JJ() qs -~SS" -().b'I , 

! 
! - I, j() -433 

b 
I -~3S -0,<fll 

ts -1,'IO - ~3S' tS" -~!S' -(),96 

i -1,so -tJ,38 2 -~~o -1,/() 

3 -1,J() -(),'IJ J - l,IJS' -1,t?~ 

tJ - /),IJ() -(),{)() () - .!,7S -(),6.9 

tjS -1,JtJ -~JJ ~s -J.6s .,, -491 

2 ! - /. +-tJ I . -(),JS J 
! -2,.95" - t), 7+' 

ts- -1,StJ -4.J&' /,S -~7() -(),f .3 
-~-

2 ..:.1,60 -1!,'I() 1 -f,10 -1()3 

3 -1!s- -4y6 3 -~,/S -10'1 

CJ -1!,'llJ -/!,/() () - ~60 - (),I{/) 

!JS -1,SS -439 ~s -.l,9() -0,13 -·-
3 

1 -1,7s -0,~~ 
c9 

I -~Jo - asJ I 

!S - 1,90 -4f8 ts - 1, 21J -4ss 

2 - ,Z,10 -/1S3 2 -2,1~ -t16.9 

.3 - .l,SO -atJ .,, j -~20 -{)!() 
' 

tJ -(), 7() -IJ.I&' .,, tJ -470 -41tf 
·-

!JS - .~/(} -4SJ 4s -1.1ts -()36 
" 

~ 
j - 2,.UJ -(JSS 

j 
I -11s -429 I 

t' -.l,SO -IJ,6.i. 1,S -110 - ~ 26' 

2 -.2,JS' -a6.9 .,, 2 -l,6S -~91 

3 - ~'It>- ~alls 
I J -£,?() -a6J .,, 

tJ - .!, 'IS' -461 

'f{S -1,90 -°'73 

~ I -~'IS -o,tf6 
~~ 5 

?S -.3,g() . -493 11l4' 6719 
\) 

.2 - .3,90 - (),fltf 
-

j - ~90 -(),99 

model .sdaa! !:.Ito 

a= 5,itO h1 ,& ::: /,, fP In c =. .2S, 10 m ~ 
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a: = Jo" /3 = jo" Y..-..s J'~ AA ·· .• = (JOO 111m41A LI/), 11 .. ;:: 400 1r11r1w.f 
!Jl!J lo# !/'6 ' 

hlUtfJUHt A [mj ~;; ..... fo·v# tj- 4f.,ond - p,., •. meetp1"'t ;, fmj J~ono' fofll i,11r} t/ '1,P., ... .1 =-
Pc1'.I•· 

I) + ~10 -1-403 () 

. 
l),S' -4SO -IJ/3 If S 

/ 
J - 4!0 -q20 

6 
I 

~5 .-100 -425" t5" 
1 -120 -4Jo 2 

3 -1t:fo 
~ -4fs J 

() 'f ~ /0 1- ~03 /) 

4s- -4.fS -~/~ ~s 

1 / -4t!o -4.20 
7 I 

ts -1 /() - 0. 21! /,5 .,, 

i -1fs -a.36 .,, 2 

3 -~()J -!JS"/ 3 

I) -1-410 +403 /) 

fjf" -0.60 . -4/S" ~5" .,, -

3 
1 -4go -423 

&> 
I 

/S -~IS -4.2.9 ts 
2 -~SS" -439 . 

. 
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3 -~10 -4S3 3 

tl f 410 -r403 I) 

fJS -470 . -418 !JS 
I 

I - /OS -426 I 
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j 

tf" -~¥() -4JS l,S 

2 - 171J -4.r3 2 

3 -2,25' -4s6 .3 

() ~00 400 

1),5" -/190 -42J 

~ I .. -12t> -430 k_-f 5 
... 

is -~SS -4.Jg J 1'J + ,,...,, \) 

.2 -~BS · -4¥6 
3 -~35' -4S'9 

' 

m" o't>I .s c ln:z a I I: Ito 

a= 5,itO In "=,, ~p In c.: 2s,10 m ~ l 
IX 

t = o,J>~ m Yv. 
t;j -
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ex. = .zso /3 = ()" Yvz !%' 

hi ee t ,1u111t /J lmJ "'f...," jm,,,vif) tj _ .4/>..on./ 
- ,a#l'jn 

0 -~70 -q1J' . 
q6 -1tJ.5 -4J6 

I -1tJS -t?,26 
I - -

~5 -110 -{12&' 
- -

1 -1,IS -1),29 
·-~ 

3 -!,.J() -~J3 

0 - t),.JS - 0, tJ.9 

tj6 -11s -0,.29 __ .._ 

1 ! -t2S -tJJI 
--- -

f 5 -/,.JS -0, j /y' 
- ---

.2 -~9S -a J6 , 

3 -16s -q4'1 

0 -~so -ql.3 

t}S -t9tJ -tµ,S" 
>----· - ---- -

1 -/,.50 -t),39 
3 I-

!S -1,6s -q /{/ - -

2 -~7s -44'9 
~ -

3 - ..z,os 

tJ -49tJ -
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I; 
I -~gs 

tf" - .2,10 

2 -2,20 

3 -.2,ITS 

tJ -~SJ 

qs -~go 
---

I - .2,10 
5 

is -.2,JO 

2 - ~50 

.:J -2,fS 

mode!scAaa( 1 : 40 

a : 5,itO In /, = J, f() 117 
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tJ -1,JS -o,.H 

tJS -~so -43'9 

6 
I -2,ltJ -4SJ 
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tJ - /,.3 s -IJ,J~ 

~s -1,StJ -tptf 

J I -1,ss -4Jg 

/,5 - ./,2S - ~s6 - ,..___ .. -
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3 -~OS -476 
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-·-
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~ ~~ 
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a=22·10';1.3= ()
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Jlv11:1 ti 7{ AA .... = -?.YS" 111m,.,A .d~~ .. = -1-t),!/S ,,,,,,,.,,f. 
!Jl!J "l!I~ 
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- '°"':fA, 
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