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SERVICE LIFE PREDICTION  

• Identificeer de significante gebreken 

• Formuleer ‘limit states’ voor elk type 

gebrek. 

• Identificeer de factoren die een invloed 

hebben op de mogelijke gebreken. 

• Inschatting van de faalkans met de tijd 

• Evalueer de betrouwbaarheid  
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KRITISCHE LIMIETWAARDEN - ENQUÊTES 

Wat is aanvaardbaar, wat niet… 

• Door bevraging – subjectief 

 

 

 

 

 

 



KRITISCHE LIMIETWAARDEN - TESTEN 

Wat is aanvaardbaar, wat niet… 

• Door testen – objectief  
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• Kunstmatige verwering 

• Onderhoud 

 

 

 

 

• Nieuwe cyclus van verwering 

• Resultaat = kritische limietwaarde 

 

 

 

 

 

Matige schade  

 

limiet voor 

onderhoud 

Uitgesproken schade   
limiet voor 

renovatie 



INVLOEDSFACTOREN - 

MATERIAALKARAKTERISTIEKEN 

Service Life ~ de resistentie van het materiaal 

 

Resistentie 
van het 

materiaal 

Materiaal 

karakteristieken 

vochtdynamiek 

biologische 
agentia 

Van Acker et al., DBMC 2017 



INVLOEDSFACTOREN 

Verweringsfenomenen 

Kunstmatige verwering 

Waterschade 

Testen van vochtdynamiek 

Micro-organismen 

Schimmel 

Labotest 
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KUNSTMATIGE VERWERING 

Effect van benatting en belichting 

Aan de hand van UV-licht of ‘kunstmatig zonlicht’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  degradatiefenomenen:  

 barstvorming, verkleuring, ruwheid 



VOCHTDYNAMIEK 

CEN TS16818 bepaalt balans tussen 

vochtabsorptie en -desorptie 

= Time of Wetness (ToW) 
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BIOLOGISCHE AGENTIA 

Bepaald aan de hand van  

• “basidiomycetes”-testen:  

• NBN15083-1 / EN113 cfr. UC3 

• “Micro-cosm”-testen 

• NBN15083-2 / ENV807 cfr. UC4 

• massaverlies =  

 maat voor de natuurlijke 

 duurzaamheid 



INVLOEDSFACTOREN -  

OMGEVING EN DESIGN 

Service Life ~ het risico op falen 

 

Blootstelling 
van het 

materiaal 

macroklimaat 

microklimaat 

design 

Van Acker et al., DBMC 2017 



INVLOEDSFACTOREN 

Verweringsfenomenen 

Natuurlijke verwering Kunstmatige verwering 

Waterschade 

Natuurlijke verwering Testen van vochtdynamiek 

Micro-organismen 

Natuurlijke verwering Schimmel 

Veldtest/praktijk Labotest 
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NATUURLIJKE VERWERING 

De Referentielevensduur -  tRSL 
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MICROKLIMAAT 

• oriëntatie 

• hellingsgraad 
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DESIGN 



DE GESCHATTE LEVENSDUUR -  tESL 

Gebaseerd op ISO150686-8 

 

 

- Factormodel met als factoren 

- Een distributie 

- Een vaste waarde 

- Uitgaande van een referentie 
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BETROUWBAARHEID VAN HET MODEL 

Bilinga: DC1 

 

 

 

Resultaat na 16 jaar… 

  

  model + error (ε) 
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TOEPASSING 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMALISATIE VAN DE LEVENSDUUR  

IN DE GEBRUIKSFASE  

 

• ‘Fit for Purpose’ – tool 

 

• Lijst van eisen ter garantie 
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Goverse, et al., 2001. 

Resources, conservation and recycling 




