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WAAROM DILATEREN?
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Waarom dilateren?

Metselwerk = uitstekend gevelmateriaal: 

mooi

robuust

onderhoudsarm

duurzaam

goedkoop

flexibel 

eenvoudig uitvoerbaar 

laat creativiteit toe
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Waarom dilateren?
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Waarom dilateren?
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Waarom dilateren?
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Waarom dilateren?

Maar dit beeld willen we zeker niet,,,
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Waarom dilateren?

Scheurvorming beheersen?

= beheersing opgelegde 
vervormingen

- Thermische 
vormverandering

- Hygrische vormverandering

- Krimp

- Kruip
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Waarom dilateren?

Scheurvorming beheersen?

= vermijden van verhindering van vervormingen
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Waarom dilateren?

Oplossingen?

Dilateren? 

Wapenen? 

Andere?

Hoe doen we dit?

 



 
PAGE 11

GANGBARE PRAKTIJK



GANGBARE PRAKTIJK
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Gangbare praktijk voor dilateren in NL

CUR 71 en CUR 82

NA EC6, NL
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Ervaringen: meestal gaat het goed doch soms 
gaat het verkeerd zelfs bij kleine dilatatie-
afstanden

maar steeds

• niet mooi
• verlies van structurele samenhang
• niet gewenst door de opdrachtgever, 

aannemer en architect,
• vragen ze onderhoud
• en kosten ze geld

GANGBARE PRAKTIJK
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overdaad aan dilatatievoegen - esthetiek

GANGBARE PRAKTIJK
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onlogische positie van dilatatievoegen

GANGBARE PRAKTIJK
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Terwijl het 
soms ook 
anders kan 
zonder 
dilatatievoegen

28,5 m

GANGBARE PRAKTIJK
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25 m

GANGBARE PRAKTIJK
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WAAROM NIEUWE DILATATIETOOL?
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Nieuwe dilatatietool

Geen eenduidige voorschriften

 EC6 = ondergrens van de oude nationale regels

 Er zijn geen wetenschappelijk onderbouwde 
voorschriften

 De voorschriften zijn onafhankelijk van 
tijdgebonden effecten
gebruikte materialen
sterkteontwikkeling
detaillering van het metselwerk

 Geen rekenregels voor gewapend metselwerk
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Nieuwe dilatatietool

Maximum spacing of movement joints according 
to former Belgian masonry standard: t < 140 mm

Type of masonry lm (m) 
Clay brick masonry 30 
Calcium silicate masonry 8 
Aggregate concrete and manufactured 
stone masonry 

8 

Autoclaved aerated concrete masonry 6 
 

Maximum spacing of movement joints according 
to Schubert (Schubert, 1988)

Type of masonry lm (m) 
Clay brick masonry 12-30 
Calcium silicate masonry 7.5-9 
Aggregate concrete and manufactured 
stone masonry 

12-15 

Autoclaved aerated concrete masonry 6-8 
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UITGANGSPUNTEN
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Uitgangspunten

Nieuwe rekenmethode gebaseerd op:
 Wetenschappelijke literatuur (Peter Schubert, ...)

 Persoonlijke ervaringen in de praktijk en input van de 
bedrijven

 Het aanvaarden van scheurwijdtes (tot 0,3-0,4 mm) 

 Ondersteuning van de wanden op stijve fundering

 Effect van verlenging en verkorting van het metselwerk

 Dilatatieafstand : > 1,5 Hwall
≤ 30 m voor baksteen metselwerk
≤ 20 m betonsteen metselwerk
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Uitgangspunten

scheurvorming is aanvaardbaar

U. Meyer
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Uitgangspunten

Beperking van de opgelegde vervormingen

Stenen: gebruik stenen met beperkte krimp

respecteer voldoende verhardingstijd

gebruik stenen met beperkte vochtexpansie

Mortel: gebruik mortel met beperkte krimp

Uitvoering:vermijd uitvoering bij lage en hoge 
temperaturen

Randvoorwaarden om de 
dilatatieafstand te verhogen
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Uitgangspunten

Verhindering van de vervorming:

Geen starre verbinding tussen binnen- en 
buitenspouwblad (ramen!)

Gebruik een DPC-folie (damp proof course) 
onderaan de wand ter beperking verhindering

Vermijd verhindering van de vervorming aan meer 
dan 1 rand van de wand

Respecteer een minimum tussentijd tussen metselen 
en voegen

Voorzie voldoende brede dilatatievoegen
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Uitgangspunten

Sterkte en stijfheid van het metselwerk

Gebruik stenen met hoge treksterkte (scheuren 
door stenen vermijden)

Gebruik mortel met lage stijfheid maar goede 
hechting

Pas een metselwerkverband toe  met voldoende 
overlapping (halfsteens)

Een hoge hoogte-lengte verhouding is gunstig

Pas lintvoegwapening toe in kritische zones



 
PAGE 27

OPPORTUNITEITEN MET DILATATIETOOL
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Dilatatieafstanden afhankelijk van de oriëntatie,  de 
kleur van de steen,  het toepassen van DPC,  de 
verhardingstijd van de stenen,  de tijd tussen 
metselen en navoegen,  het morteltype en de 
temperatuur tijdens metselen

Opportuniteiten met dilatatietool
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reinforcement type not for thin layer mortar

acceptable mean crack width =
2 bars with diameter 5 mm

number of layers between reinforcement 4 - at least 1
yield strength  reinforcement

E-modulus reinforcement
 percentage of bed joint reinforcement 0,165 %
minimum percentage of reinforcement 0,050 %

mean tensile strength//bed joints 0,419 MPa
calculated mean crack width 0,260 mm

Invloed van lintvoegwapening
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Opportuniteiten met dilatatietool
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Invloed van lintvoegwapening

Opportuniteiten met dilatatietool
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Afstand horizontale dilatatievoegen

Opportuniteiten met dilatatietool

Berekening verticale verschilvervorming tussen 
binnenspouwblad en buitenspouwblad

Berekening van spanningen in spouwankers ten 
gevolge van verschilvervormingen

max verticale dialatieafstand



Meer info over de 
dilatatietool bij de 

participanten

en 

op de website
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