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Woord vooraf 

De nadruk van het afstudeerwerk l igt op de konstruktieve aspekten bij het ont-  
werpen van een kantoorgebouw uitgevoerd in staal. Dit afstudeerwerk is een 
bundeling van theoretische en praktische kennis geworden. De reden o m  zo'n 
onderwerp te  kiezen voor de scriptie is dat er duidelijke raakvlakken zijn met  de 
praktijksituatie van een konstrukteur in het  bedrijfsleven. Ik beschouw deze 
scriptie als een oefening voor de praktijksituatie waarin ik terecht kom na mijn 
studie. 

Een woord van dank is verschuldigd aan de begeleiders die waardevolle adviezen 
en opmerkingen hebben gegeven o m  de scriptie t o t  een beter einde t e  brengen. 
Verder wil ik de volgende heren bedanken: Dr. Ir. R Hamerlinck van het  Staal- 
bouw  Instituut voor het  aanreiken van een bestaand kantoorgebouw uitgevoerd 
in beton en de projektmanager J.H. Goossens van Nemeog B.V. voor het  verkrij- 
gen en toesturen van de tekeningen van het  bestaande kantoor. 
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1 INLEIDING 

Het onderwerp van het afstudeerverslag is een high tech konstruktieontwerp. 
High tech konstrukties hebben vaak een konstruktievorm die uitdagend, inspire- 
rend en telkens afwisselend is. Bijna alle high tech gebouwen zijn ontworpen met  
staal als basismateriaal. Een bestaand kantoor uitgevoerd in beton dient als 
uitgangspunt voor een eigen ontwerp in staal. Het is de bedoeling dat het nieu- 
w e  ontwerp een high tech uiterlijk krijgt. De term high tech heeft vooral betrek- 
king op de konstruktie van het  gebouw. 

In het volgende tekst gedeelte worden de diverse hoofdstukken samengevat. 

Hoofdstuk 2 
De eerste stap van het  afstuderen is begonnen met een aftastend beschrijvend 
onderzoek naar high tech architektuur en dan vooral het onderdeel konstrukties. 
In het vooronderzoek komen in chronologische volgorde enkele vroege voorbeel- 
den van high tech gebouwen aan de orde. Die gebouwen roepen vragen op, 
zoals w a t  zijn de voornaamste beweegredenen o m  high tech konstrukties toe te  
passen. Of anders gezegd w a t  wi l  men met high tech konstrukties bereiken? 
Voor de opdrachtgever gaat het uiteindelijk om de uitstraling van het gebouw, 
die in overeenstemming met de funktie van dat gebouw moet zijn. Vaak is de 
opdrachtgever ook de huurder. De architekten en de konstrukteurs willen vaak 
een eigentijdse opvallende konstruktie ontwerpen en als het even kan een geheel 
eigen technologie in materiaalkeuze en konstruktievormen toepassen of  zelfs 
ontwikkelen. De konstrukties zijn vaak van buitenaf zichtbaar, waardoor het 
gebouw met  de konstrukties een aanschouwelijk spel vormt voor de toeschou- 
wer. 

Hoofdstuk 3 
Voor het  ontwerp zijn er doelstellingen en uitgangspunten opgesteld. Deze 
informatie is op te  vatten als een programma van eisen voor het n ieuw te  ont- 
werpen kantoor. 

Hoofdstuk 4 
Het bestaande kantoorgebouw wordt  beschreven en wordt  verduidelijkt met  
tekeningen en foto's. Eerst is begonnen met het ontwerpen van de vleugels. Het 
meest opvallende aan het ontwerp is dat de kolommen buiten het gebouw ge- 
plaatst zijn. Daar zijn twee  redenen voor; de konstruktie moet in het zicht blijven 
en bij brand staan de kolommen op een veilige plaats. Aan de kolommen komen 
consoles die de afstand naar de gevel overbruggen. Aan de consoles worden de 
vloerliggers bevestigd. De vloerkonstruktie dient als een stijve schijf te  werken, 
o m  de horizontale belastingen af te  dragen naar de stabiliteitsverbanden. Op de 
kopse kanten van de vleugels en nabij de liften zijn de stabiliteitsverbanden 
gedacht. De vluchttrappen staan buiten het gebouw aan de kopse kanten van de 
vleugels. 



Hoofdstuk 5 
Verschillende vloersystemen worden nader beschouwd. De belangrijkste criteria 
zijn: hoe wordt  de ruimte voor de luchtkanalen gerealiseerd, hoe is de overspan- 
ningsgrootte en hoe kan de vloer horizontale krachten overbrengen naar de 
stabiliteitsverbanden. De uiteindelijke keuze is een staalplaat-betonvloer gewor- 
den. Door de vele voordelen die voortkomen uit  de samenwerking tussen de 
betonvloer en de stalen liggers. De konstruktie-hoogte van de vloer is voldoende 
klein o m  de luchtkanalen onder de ligger t e  plaatsen. 

Hoofdstuk 6 
De kolommen staan buiten het  gebouw op een afstand van 0,9 meter vanaf de 
gevel gemeten. Voor de kolommen zijn er vier verschillende varianten bedacht. 

Variant 1 heeft geen consoles, doordat de liggers rechtstreeks aan de kolommen 
verbonden zijn. De momenten op de kolommen blijven beperkt, waardoor de 
afmetingen van de kolommen klein kunnen blijven. Echter de vloeroverspannin- 
gen worden dusdanig groot dat  dit  problemen geeft met  de beschikbare ruimte 
voor de luchtkanalen. De kolommen eindigen op de laatste verdieping, waardoor 
de belasting van het  dak eerst wordt  afgedragen op de laatste verdieping. 
De overige varianten hebben consoles die t o t  de gevel lopen. Aan het uiteinde 
van de consoles worden de vloerliggers scharnierend bevestigd. 

Bij variant 2 lopen de consoles t o t  de gevel. Aan de uiteinden van de consoles 
worden de liggers scharnierend bevestigd. Ook de kolommen eindigen op de 
laatste verdieping. De momenten in de kolommen zullen minstens drie keer 
groter worden dan bij variant 1. De afmeting kan beperkt worden door een grote- 
re wanddikte t e  kiezen. 

Bij variant 3 heeft de kolom aan beide zijden een console. De liggers worden net 
als bij variant 2 bevestigd aan consoles. Aan de consoles worden trekkabels 
bevestigd. De trekkabels worden zo geplaatst dat de momenten in de kolommen 
kleiner worden. De trekkabels worden voorgespannen o m  voldoende effekt te  
krijgen. De kolommen eindigen ook op de laatste verdieping. 

Variant 4 li jkt op variant 2 met het verschil dat  bij variant 4 de kolom eindigt bij 
het dak, zodat de belasting van het dak centrisch op de kolom terecht komt. 
Deze variant heeft de voorkeur boven de andere varianten. 

Hoofdstuk 7 
In d i t  hoofdstuk wordt  de stabiliteit nader bekeken. In hoofdstuk 4 zijn de posi- 
ties gegeven van de stabiliteitsverbanden. In d i t  hoofdstuk wordt  berekend of  
het aantal voldoende is en welke afmetingen daarbij horen. Voor de vorm van de 
stabiliteitsverbanden zijn K-verbanden gekozen. 



2 HIGH TECH KONSTRUKTIES 

2.1 BEGRIPSBEPALING 
High tech staat voor high technology; dat vrij vertaald betekent; een hoogwaar- 
dige (nieuwe) techniek. Ten dele is de term high tech toegespitst op de bouw  
misleidend. De tegenwoordige nieuwe techniek van gebouwen wordt  vaak 
overschat. Zo ziet men ongewone konstrukties die niets met high tech te  maken 
hebben, maar hoogstens met  prefabrikage. High tech heeft te  maken met  indus- 
trialisatie en materiaal-optimalisatie, wetenschappelijke ondersteuning en proces- 
matige fabrikage. Men heeft aan deze architektuurvorm de term "high tech 
architektuur" gegeven: een betere benaming zou "technische architektuur" zijn. 
Een high tech gebouw is een produkt van de jaren tachtig en negentig. 

Het begrip high tech heeft verschillende betekenissen voor verschillende mensen. 
Voor architekten heeft het  begrip vooral betrekking op het gebruik van konstruk- 
ties en installaties als architektonisch expressiemiddel. Veelal gaat het o m  een 
sportgebouw of  o m  een multifunktioneel gebouw, zoals een research- en deve- 
lopment-afdeling naast kantoorruimten. De verschillende bouwdelen zijn zo 
gesitueerd dat  ze zo min mogelijk afhankelijk van elkaar zijn. Bijvoorbeeld worden 
de installaties aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst, omdat ze een korte- 
re levensduur hebben dan het gebouw zelf. De installaties zijn gemakkelijk ver- 
vangbaar zonder de overige ruimten te  betreden. Deze filosofie is toegepast bij 
het  Lloyd's-gebouw te  Londen (afbeeldingen 2.1 en 2.2) .  
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Afbeelding 2.1 Plattegronden Lloyd's-gebouw L2.1 l 

Ook zijn de vloeren zo gezoneerd dat de aan- en afvoerleidingen op één niveau 
liggen, zodat bij een noodzakelijke wijziging alleen op die etage de employées 
daar hinder van ondervinden. 
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Afbeelding 2.2 Satelliet-toren, Lloyd's-gebouw [2.1] 

Voor gebouwbeheerders of  facility-management heeft het  begrip high tech onder 
andere betrekking op geïntegreerde informatie-systemen, efficiënte communica- 
tie-systemen, minimalisatie van de gebruikskosten. Dit wordt  in Amerika een 
"intelligent building" genoemd; intelligent in service en gebruik. De produktiviteit 
van de gebruiker hangt af van het geboden niveau aan voorzieningen. Het zal 
duidelijk zijn dat  in de toekomst alle gebouwen intelligent of  high tech zullen zijn 
t o t  een bepaalde graad; alleen al w a t  betreft de energie-efficiëntie, de commu- 
nicatie, de brand- en veiligheidsvoorzieningen. 

Voor de elektro-technici slaat het begrip high tech op een automatisch controle- 
systeem o m  het  gebouw te  laten funktioneren. Dit controlesysteem is in staat 
o m  alle data van de verschillende apparaten te verwerken en te  koppelen. 

Voor de bouwkundig- en civieltechnisch inqenieur heeft het begrip high tech 
uiteraard te  maken met de konstruktie. Die konstruktie heeft een hoge technolo- 
gische inbreng op details, samenstelling en materiaalgebruik. Veelal is de kon- 
struktie uitdrukkelijk in het  zicht gelaten. De elementen van de konstruktie zijn 
slank, waardoor het geheel een elegant uiterlijk heeft. De krachtenlijnen van de 
verschillende elementen zijn duidelijk afleesbaar. De konstruktiewijze is meestal 
praktisch maar niet standaard. In het verdere schrijven wordt  er steeds over high 
tech geschreven vanuit de konstruktieve invalshoek. 



2.2 GESCHIEDENIS 
In de vorige eeuw was de ingenieurs-benadering van grote invloed op het bou- 
wen, vooral door het gebruik van ijzer. De ingenieurskunst was een door techni- 
sche vooruitgang bepaalde stijl, die vooral t o t  uit ing kwam bij bruggen, stations 
en tentoonstellingshallen en die geleidelijk haar weg  vond in de eigenlijke archi- 
tektuur. De doelstellingen van ingenieurs waren: eerlijke toepassing van de 
materialen, overzichtelijke strukturen en funktionele oplossingen. Door die inge- 
nieurs-benadering was de architekt niet in staat zich de vaardigheden eigen te  
maken die voor het  ontwerpen met de nieuwe materialen (gietijzer, beton) nodig 
waren. De architekt was onvoldoende op de hoogte van die konstrukties, die 
gebouwd waren met de nieuwe materialen. De architekt had onder andere moei- 
te  met  de  mechanika en de materiaaleigenschappen. Hij beperkte zich meer t o t  
het  toepassen van reeds bekende konstruktieve oplossingen en legde zich meer 
toe op ruimtelijke aspekten. De ingenieur hield zich meer bezig met de dimensio- 
nering en de kwantif icering van de draagkonstruktie. Hij leverde geen wezenlijke 
bijdrage aan het  ruimtelijk ontwerp en de architekt benutte de inbreng die de 
konstruktie kan hebben onvoldoende. leder vervulde zijn eigen taak hoewel er 
eigenlijk beter samengewerkt kon worden. De samenwerking ontwikkelde zich 
wel  en mondde na verloop van ti jd uit  in het oprichten van ingenieursbureau's 
die met architekten samenwerken. 

Hierna volgen enige voorbeelden die iets gemeen hebben met high tech gebou- 
wen. 

2.2.1 Een gotische kathedraal 
Een kathedraal heeft een duidelijke visuele konstruktie. Het krachtenspel van die 
konstruktie is helder en kenbaar. Bijvoorbeeld de funktie van de steunberen met  
de luchtbogen die nodig waren voor de horizontale krachtsafdracht. Of het  
Engelse waaiergewelf (afbeelding 2.3). 

Afbeelding 2.3 Engelse waaiergewelven 



De druktrajectorïen (krachtsafdracht afgebeeld in druklijnen) zijn als het ware 
duidelijk afleesbaar in de konstruktie. In die tijd hadden kathedralen slanke kon- 
strukties die zorgvuldig waren gedetailleerd. De konstruktieve verschijningsvor- 
men waren toen wat beperkter doordat de konstruktie alleen uit steen bestond. 
Als men de mogelijkheden van nu vergelijkt met toen dan is er nu heel wat meer 
mogelijk, bijvoorbeeld het "Pavilion of the future" in Spanje (afbeeldingen 2.4 en 
2.5). 
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Afbeelding 2.4 Pavilion of the future L2.21 



jfbeelding 2.5 Pavilion of the future i2.21 

2.2.2 De Eiffeltoren te Parijs (gebouwd 1887-89) 
De Eiffeltoren liet in zijn ti jd zien wa t  voor grote mogelijkheden het  bouwen in 
ijzer had. Het hoofdmotief was een konstruktie tonen o m  zijn visuele kwaliteiten. 
De funktie is als het ware de expressie van de konstruktie zelf (afbeelding 2.6). 

I I 
Afbeelding 2.6 Eiffeltoren [2.31 



2.2.3 Centre Pompidou te Parijs (gebouwd 1971  -77) 
Dit gebouw is ontworpen door de architekten Richard Rogers en Renzo Piano. De 
konstruktie is zeer duidelijk in het zicht gelaten, zodat het lijkt op een groot 
Meccano-achtig geheel (afbeelding 2.7). Doordat de installaties en de leidingen 
aan de buitenkant zijn geplaatst is het vervangen eenvoudiger en de inwendige 
ruimte kan ingericht worden zoals de gebruiker dit  wenst. Het gebruik van kleu- 
ren is zeer belangrijk. De kleuren die gekozen zijn voor Centre Pompidou zijn 
rood, w i t  en blauw, de drie kleuren van de Franse vlag. Iedere kleur is gebruikt in 
een bepaald gebouwonderdeel. 

Afbeelding 2.7 Centre Pompidou 



2.3 HECH TECH IN DEZE TIJD 
Voor de high tech periode was er geen sprake van een integrale aanpak van de 
verschillende vakdisciplines. Het is daarom misschien één van de redenen waar- 
door de eigenlijke high tech zo lang op zich liet wachten. Tenslotte was alle 
technologische kennis toch reeds bekend. Bij high tech is er sprake van een 
gerichte integratie tussen de architektuur en de konstruktie. De konstruktie 
maakt in sterke mate de architektuur uit. Door de complexiteit en grootte van de 
hedendaagse bouwopgave is het  niet meer mogelijk die opgave alleen aan de 
architekt over te  laten. Hij vormt daarom een ontwerpteam bestaande uit  mensen 
van verschillende vakdisciplines. Dit ontwerpteam moet een efficiënte werkorga- 
nisatie hebben o m  de opgave t o t  een gewenst resultaat te brengen. De architekt 
leidt het  ontwerpteam, waarbij hij beschikt over een brede vakkennis en o.a. 
kennis heeft van de nieuwste ontwikkelingen in de bouw.  De architekt kan 
samenwerken met  een raadgevend ingenieursbureau, waarbij het ingenieurs- 
bureau kennis heeft van de verschillende vakdisciplines. De high tech architek- 
tuur heeft veel te  danken gehad aan de komst van de computer, die het vele 
reken- en tekenwerk uit  handen nam. Via de computer kan men veel en snel 
informatie uitwisselen naar alle participanten. 
In de zeventiger jaren van deze eeuw is in 
Engeland de high tech architektuur erkend. De 
eerste gebouwen waren in het  algemeen ont- 
worpen o m  de eenvoud, vlug en goedkoop, 
zoals Foster's hoofdkantoor voor IBM in 
Hampshire, 1971 (afbeelding 2.8). De gebou- 
wen  vanaf de jaren tachtig zijn sterk afwijkend 
van het begin-concept, namelijk ze zijn ingewik- 
keld en duur geworden. Dat ingewikkelde uit 
zich vooral in het  statische systeem en de de- 
taillering van de verbindingen van de elementen, 
waar vooraf veel onderzoek aan verricht is. Duur 
zijn de gebouwen onder andere door de brand- 
werende voorzieningen en in het onderhoud. De 
draagkonstruktie die in veel gevallen in staal 
word t  uitgevoerd heeft dikwijls aanvullende 
brandvoorzieningen nodig. Bij gebruik van geslo- 
ten profielen kan men bijvoorbeeld de brandwe- 
rendheid vergroten door de profielen te vullen 
met  een vloeistof; op het moment van brand 

Afbeelding 2.8 IBM hoofdkantoor te 
gaat de vloeistof circuleren. Hamashire 

Deze methode is o.a. gebruikt bij het Centre 
Pompidou. Een konstruktie in het buitenklimaat is meer corrosiegevoelig en moet 
vaker schoon gemaakt worden dan een konstruktie in het binnenklimaat, waar- 
door de onderhoudskosten hoger zijn. 



De Engelse architekten hebben de high tech architektuur verder uitgedragen. Ni 
zijn in allerlei verschillende landen high tech gebouwen herkenbaar, zoals de 
"Bank of Hong Kong" in Hong Kong van architekt N Foster opgeleverd in 1986 
(afbeelding 2.9). 

Afbeelding 2.9 Bank of Hong Kong c2.31 



2.3.1 Typen gebouwen in de high tech vorm. 
Er word t  onderscheid gemaakt in drie typen gebouwen [2.4]:  

-Het civieltechnische ciebouw, vaak met een buiten geplaatste draagstruktuur. 
Deze b o u w  vertoont overeenkomsten met  hallen en bruggen. Bijvoorbeeld het  
Renault distributiecentrum van architekt N Foster uit 1982  (afbeelding 2.10). 

-Het machinale qebouw met  een draagsysteem voor technische installaties 
verwijst naar de industrie, bijvoorbeeld de chemische industrie. 

-Het ciestroomliinde ciebouw, met een eenvoudige hoofdvorm en een gladde 
buitenkant. Dit gebouw toont niets maar suggereert alles omtrent de konstruk- 
tieve en technologische perfektie erachter. 

Het laatste type, het gestroomlijnde gebouw heeft een geheel ander uiterlijk in 
vergelijking met de andere twee typen. Bij de andere twee  typen is sprake van 
expressiviteit van konstrukties en installaties. Het gestroomlijnde gebouw stamt 
uit de begin-periode, begin jaren zeventig. Vanaf de jaren tachtig ziet men meer 
een kombinatie van de eerste twee typen. Veel voorkomende gebouwen in high 
tech zijn: fabriekshallen, musea, bankgebouwen, expositiehallen en kantoren. De 
opdrachtgever wi l  veelal een prestigieus gebouw dat duurzaam en degelijk moet 
zijn. De kosten van deze gebouwen zijn hoger dan gebruikelijk. In feite kan elk 
gebouw uitgevoerd worden met een high tech konstruktie. 

l I 

Afbeelding 2.10 Renault distributie centrum, isometrie konstruktie 



2.3.2 Esthetische funktie 
De esthetika vervult een belangrijke rol bij high tech konstrukties. Er kan onder- 
scheid gemaakt worden in zes verschillende funkties namelijk: 
l ) zichtbaarheid; 
2) technische prestatie; 
3) konstruktievorm; 
4) elementen; 
5) detaillering; 
6) kleur. 

Het zichtbaar maken van de konstruktie kan op twee  manieren: de konstruktie 
aan de buitenzijde of  aan de binnenzijde van het gebouw plaatsen. Bij de eerste 
manier heeft het gebouw vaak een groot volume, waarin een zo groot mogelijke 
vri j indeelbare ruimte is gecreëerd. De konstruktie bestaat vaak uit  een tui-kon- 
struktie. Bij de tweede manier is de konstruktie vaak in een atrium geplaatst. De 
gevel bestaat voor een groot deel uit glas, zodat de konstruktie van buitenaf 
zichtbaar is. Verder kan een high tech gebouw een belangrijke rol vervullen in de 
stedebouw als herkenningspunt door zijn expressieve uitdrukking. 

Een technische prestatie kan bijvoorbeeld een grote overspanning zijn, verwe- 
zenlijkt met  een minimum aan materiaal. Deze konstruktie laat zien dat  er alles 
aangedaan is o m  een optimum te  vinden tussen overspanning en materiaal. 

Konstruktievormen zijn: portaalspanten, vakwerkliggers, ruimtevakwerken, koe- 
pels, tuiwerken enzovoort. Alle hebben een geheel eigen invloed op de vormge- 
ving. Een konstruktievorm uitgevoerd met  gebogen lijnen is eleganter dan recht- 
lijnige vormen. 

De elementen waarmee de totale konstruktie is opgebouwd bestaan vaak uit  sta- 
len profielen. Me t  gesloten profielen zoals koker- en buisprofielen kan men de 
konstruktie een slank uiterlijk geven doordat deze profielen een minimale afme- 
t ing hebben. De buisprofielen tonen zich het slankst, omdat het l icht er als het  
ware omheen speelt. Open profielen laten praktisch de gehele doorsnede zien; 
die profielen tonen zich duidelijk. Om meer visuele lichtheid te krijgen worden 
vaak openingen in de profielen toegepast. 

Met  de detaillering wordt  de verbindingen tussen de elementen bedoeld, die grof 
t o t  zeer fijn kunnen zijn. Bij gebouwen langs de snelweg kan volstaan worden 
met grove details, wan t  vanuit de auto kan men minder details waarnemen dan 
wanneer men te  voet is. Als voetganger verlangt men naar meer details vanwege 
de lagere verplaatingssnelheid. Hoe fijner de detaillering is hoe eleganter de 
konstruktie ervaren wordt .  

Me t  felle kleuren kan de expressie van de konstruktie duidelijker en opvallender 
worden. Me t  kleuren kunnen bepaalde konstruktie-elementen duidelijker worden. 



2.3.3 Voorbeelden van high tech konstruktie-details 
Hoe komt  men t o t  een high tech konstruktie en wa t  zijn hierbij de overwegin- 
gen? O m  hier achter te komen is als voorbeeld een high tech gebouw uit de 
begin-periode genomen en dit  gebouw is als het ware ontleed in onderdelen. 
Voor elk onderdeel is de vraag gesteld welke funktie(s) dit  onderdeel heeft. Een 
zeer praktisch voorbeeld is de Inmos Factory in Newport, 1982  door Richard 
Rogers (afbeeldingen 2.1 1 t /m  2.13). 

Afbeelding 2.1 1 Aanzicht middenstuk, Inmos 

De ontwerpers zochten naar een konstruktie die met minder materiaal meer 
bruikbare ruimte en grotere overspanningen opleverde en streefden naar een 
optimale plattegrond, zodat de gebruikers het  gebouw effectief konden benutten. 
De high tech stijl sloot goed aan op de gebruiksfunktie namelijk een hoogstaande 
technologische industrie: te  weten een computerchipfabriek. 



Afbeelding 2.12 Details langs- en dwarsrichting, Inrnos 

De voordelen van de konstruktie naast de visuele kwaliteiten zijn: 
1) De ruimte is kolomvrij gehouden, waardoor de ruimte flexibel is in te  delen. 
2) De installaties zijn op het gebouw geplaatst, waardoor de installaties gemak- 
kelijker t e  onderhouden en te  vervangen zijn. Het leidingenverloop is ook aan de 
buitenzijde van het gebouw geplaatst; de leidingen zijn dan gemakkelijker te  



plaatsen en te bereiken en er komt meer ruimte binnen in het gebouw vrij. 
3) De hoofdligger heeft een slank uiterlijk en overspant een grote lengte, dit was 
alleen mogelijk doordat de hoofdligger op twee plaatsen is opgehangen. 
4) De vorm van het gebouw is doosachtig, dit geeft een besparing op het ener- 
gieverbruik. De gevelelementen zijn eenvoudig en gemakkelijk te verwisselen. 
5) Er zijn veel repeterende konstruktie-onderdelen waardoor er een beperkte 
hoeveelheid van tekeningen en berekeningen ontstaat. De bouwsnelheid is hoger 
naar mate men meer repeterende onderdelen gebruikt. 
6) De konstruktie is brandveilig doordat de draagkonstruktie is afgeschermd van 
de binnenzijde, waar de kans op brand het grootst is. 
7) De binnenzijde is glad afgewerkt; dit was nodig voor de chipfabrikage, door 
de konstruktie aan de buitenzijde te plaatsen is dit eenvoudiger te verwezenlij- 
ken. 

Afbeelding 2.1 3 Statisch systeem, Inmos 

De nadelen betreffen hoofdzakelijk onderhoudskosten. 
Een konstruktie aan de buitenzijde van het gebouw vergt extra maatregelen 
tegen corrosie en tegen vervuiling. Dit brengt extra kosten met zich mee. 



Het Britse Paviljoen, expo 1992 te Sevilla 
Een van de uitgangspunten was dat  het expositiegebouw een uitdrukking moest 
zijn van de hedendaagse techniek. Gebruikmakend van moderne materialen zoals 
staal, glas en plastic is het gebouw op een industriële wijze geproduceerd en 
geassembleerd als een meccano-achtig geheel. De architektuur is praktisch en 
funktioneel en niets is namaak: "what  you see is what  you get " .  Men veronder- 
stelt dat  de gebouwonderdelen geheel te recyclen zijn, zo niet nu  dan wel  in de 
toekomst. 

Een belangrijk onderdeel van het ge- 
bouw zijn de kolommen (afbeelding 
2.14). De kolommen zijn, niet heden- 
daags maar bekend ui t  de scheeps- 
bouw, het  zijn in feite masten. Deze 
konstruktie kon toegepast worden in 
het gebouw doordat de detaillering 
goed was  uitgezocht. 



3 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN 
Voor het  ontwerp zijn er doelstellingen en uitgangspunten opgesteld. Deze 
informatie is op te  vatten als een programma van eisen voor het nieuw te  ont- 
werpen kantoorgebouw. 

3.1 DOELSTELLINGEN 
OHet  gebouw krijgt een high tech uitstraling; hiermee wordt  bedoeld dat  de 

konstruktie-elementen het uiterlijk van het kantoor in sterke mate beïnvloeden. 

V De hoofdvorm van het  kantoor bli j ft in principe behouden. 

O De krachtsafdracht van het gebouw wordt  zoveel mogelijk afleesbaar 
gehouden. 

3.2 UITGANGSPUNTEN 
V De situering van het  gebouw ten opzichte van het terrein bli j ft hetzelfde. 

V Een bestaand kantoorontwerp uitgedacht in beton wordt  opnieuw ontworpen 
in staal. 

V De hoogte van de vleugels en van het middengebouw blijven ongewijzigd. 

O Het aantal nuttige vierkante meters blijft ongeveer hetzelfde. 

O De indeling van de kantoorruimte en de faciliteiten worden niet gewijzigd. 

V De bestaande installaties blijven voldoen in het nieuwe ontwerp van staal. 

O De vloerhoogte bedraagt 1 meter; in de vloerhoogte bevindt zich de 
vloerkonstruktie, de installatieruimte en de eventuele plafondkonstruktie. 

V De konstruktieve elementen zijn bij voorkeur uitgevoerd in staal: stabiliteits- 
verbanden, kolommen en liggers. Ook zijn kombinaties mogelijk met  andere 
materialen. 

O Het budget staat op voorhand niet vast. 

O De vloeroverspanning van de gebouw-vleugels is van gevel t o t  gevel, dus 
zonder tussen-ondersteuning. 

3.3 TOELICHTING 
De doelstellingen zijn voor en tijdens het ontwerpproces geformuleerd. Het kan 
voorkomen dat niet aan een doelstelling wordt  voldaan. Dan zijn twee  oplossing- 
en mogelijk. Mogelijkheid één is de doelstelling aanpassen en de tweede moge- 
lijkheid is het  kantoorontwerp aanpassen. Mogelijkheid twee  geniet de voorkeur. 



4 HET KONSTRUKTIEVE ONTWERP 

4.1 BESCHRIJVING BESTAAND KANTOORGEBOUW 
Het bestaande kantoorgebouw bestaat uit  een midden gedeelte en twee  vleu- 
gels. Het midden gedeelte is vijf lagen hoog en heeft een rechthoekige vorm en 
een oppervlak van 1 6  bij 3 6  meter. De vleugels zijn zes en vier lagen hoog. De 
vleugels zijn gekromd en hebben een lengte van ongeveer 3 6  meter. 
De plattegrond, de aanzichten van de gevels en de dwarsdoorsnede zijn in figuur 
4 .1  en figuur 4 .2  getekend. Opvallend is dat in de vleugels geen kolommen 
voorkomen; hier wordt  van gevel t o t  gevel overspannen. In het midden gedeelte 
zijn wel  kolommen in het gebouw geplaatst. De overspanning was kennelijk te 
groot, o m  op dezelfde manier als bij de vleugels te  bouwen. De gevelelementen 
bestaan uit  geprefabriceerde betonnen elementen. De buitengevel is geheel 
afgewerkt met  bakstenen. De vloerdikten in de vleugels zijn 3 7 0  m m  en 4 5 0  
mm, di t  is inclusief de afwerklaag. De installatie-hoogte is zo'n 400 mm, deze 
hoogte zal voornamelijk voor de luchtkanalen nodig zijn. De vloerhoogte in het 
midden gedeelte is ongeveer 3 0 0  mm. 

tra@"ia .n lift 

midden gedeelte 

plattegrond 

doorsnede A-A doorsnede B-B doorsnede C-C 

Figuur 4.1 Plattegrond en dwarsdoorsnede van bestaand kantoorgebouw 



vooraanzicht 

plattegrond 

achteraanzicht 

Figuur 4.2 Gevelaanzichten en plattegrond van bestaand kantoorgebouw 

De liften en het trappenhuis bevinden zich aan de achterzijde van het midden 
gedeelte. Aan de kopse kant van de vleugels bevinden zich de vluchttrappen, 
deze liggen inpandig. 



Hieronder zijn drie foto's van het bestaande kantoorgebouw gegeven. 



4.2 VOORONTWERP 
In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwerpmogelijkheden kort uitgewerkt. Er 
wordt gekeken welke ontwerpmogelijheid toepasbaar is in het definitief ontwerp. 
Er wordt rekening gehouden met de doelstellingen en uitgangspunten die in 
hoofdstuk 3 zijn geformuleerd. 

4.2.1 Brandwerendheid 
De hoofddraagkonstruktie, waaronder de stalen kolommen, zullen beschermd 
moeten worden tegen brand. De brandwerendheidseisen die voor kantoorgebou- 
wen gelden staan vermeld in tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Brandwerendheid van compartimenterende wanden en de 
hoofddraagkonstruktie (minuten) [4.1 l 

Voor kantoorgebouwen met een hoogte van 21 meter is de brandwerendheidseis 
120 minuten. Dit is de maximale eis. Er kunnen echter redukties verkregen 
worden op deze eis, door bepaalde veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Men 
kan denken aan een sprinklerinstallatie of een meldingssysteem die rechtstreeks 
verbonden zijn met de brandweer. Hoeveel minuten reduktie verkregen kan 
worden, wordt in overleg bepaald met de plaatselijke brandweer. 

Er zijn drie mogelijke basisprincipes om stalen kolommen te beschermen tegen 
brand: 
- de kolommen te bekleden; 
- de kolommen te vullen; 
- de kolommen buiten het gebouw plaatsen. 

<50 

60 
120 

60 
60 

gebouwtype 

kantoorgebouwen 

< 5  

30 
30 
20 
20 
30 
30 
60 

<70 

60 
120 

60 
60 

hoogste vloer op (m): 

brandcompartiment 
hoofddraagkonstruktie 
vloer 
trap 
vluchtmogelijkheid 
schachten en kokers 
naar andere gebouwen 

< l 3  

60 
90 

60 
60 



Kolommen die bekleed worden hebben als nadeel dat de zichtbaarheid van de 
konstruktie onvoldoende wordt, zoals in figuur 4.3a te zien is. In figuur 4 .3b is 
de kolom aan de buitenzijde van de gevel geplaatst, zodat er enigszins tegemoet 
wordt  gekomen aan de zichtbaarheid, maar nog in onvoldoende mate. Er zijn 
verschillende bekledingsmaterialen in de handel zoals plaatmaterialen, spuitlagen 
en opschuimende materialen. 

bekle 

Figuur 4.3 Kolommen in de gevel 

Het andere principe; de kolom vullen, dit  kan d.m.v. een vloeistof of  een vast 
materiaal. De vloeistof zal meestal water zijn, dat bij brand zal gaan circuleren. In 
figuur 4.4 is het principe weergegeven van deze bescherming. Het water accu- 
muleert de warmte en transporteert de warmte naar elders. Op deze wijze wor-  
den de kolommen gekoeld. Deze manier van protektie wordt  vooral toegepast bij 
gevels waar veel glas voorkomt. Bij het kantoorgebouw zijn er regelmatige 
openingen met glas, maar geen grote vlakken. 

Figuur 4.4 Kolommen gevuld met water 
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De kolom kan ook gevuld worden met een vast materiaal. Door de kolom te  
vullen met  beton en wapeningsstaal kan de brandwerendheid aanzienlijk ver- 
hoogd worden. Het beton zal het wapeningsstaal isoleren van de warmte bron, 
waardoor het  wapeningsstaal lange ti jd zijn volledige sterkte behoudt. Tevens 
wordt  door het vullen de draagkracht van de kolom verhoogd, waardoor er 
slanker gekonstrueerd kan worden. 
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Een andere mogelijkheid is de kolommen buiten het gebouw te plaatsen, zie 
figuur 4.3. 

kolom 

Figuur 4.5 Kolommen buiten het 
gebouw 

Door de kolommen ver genoeg naar buiten te  plaatsen zal de verhitt ing van de 
kolommen verminderen. De bereikbaarheid van de kolom is voor de brandweer 
zeer groot, zodat bij brand de kolom gekoeld kan worden met water. 
Men kan ook nog de basisprincipes kombineren. Bijvoorbeeld kunnen de buiten- 
staande kolommen gevuld worden met beton en wapeningsstaal en ook is het 
mogelijk de konstruktie te  verven met een brandwerende verf. 
Bij buitenstaande kolommen zullen de liggers of  de consoles die naar de gevel 
toelopen wel  aan een groter brandgevaar bloot staan. Een oplossing kan dan zijn 
een brandwerende verf aan te  brengen en geen ramen in de buurt te  plaatsen. 
De buitenstaande konstruktie wordt  van binnenuit afgeschermd tegen brand door 
de gevelbeplating. Op deze wijze van beschermen kan voldaan worden aan de 
zichtbaarheid van de konstruktie en aan de brandwerendheidseisen. De konstruk- 
tie aan de buitenzijde heeft de voorkeur boven de andere manieren, vanwege zijn 
zichtbaarheid. 



In tabel 4.2 is een indikatie gegeven van het bereik van de verschillende soorten 
beschermingsmaterialen tegen brand. 

Tabel 4.2 Beschermingsmaterialen tegen brand 

voorwaarde voor het  gebruik van tabel 4.2: 
- laag belastingsniveau; 
- lage waarde voor de profielfaktor; 
- hoge graad van statisch onbepaaldheid. 

Verklaring: 
Profielfaktor, deze faktor brengt de invloed in rekening van de geometrie van het  
staalprofiel op de opwarming. 

De opschuimende materialen en de onbeschermde kolom uit  tabel 4.2 bieden 
voor het  kantoorgebouw onvoldoende bescherming tegen brand. In de toekomst 
zullen de opschuimende materialen een groter effekt hebben dan nu  het  geval is. 



4.2.2 Hellende gevel 
In figuur 4.6 is een deel van het vooraanzicht en de dwarsdoorsnede getekend. 
De kolommen zijn aan beide zijden circa één meter vanaf de gevel geplaatst. Aan 
de voorzijde is een naar voren hellende gevel ontworpen. 

Figuur 4.6 Vooraanzicht en dwarsdoorsnede vleugels 

Om de afstand naar de gevel te  overbruggen zijn aan de kolommen, consoles 
bevestigd. De consoles lopen uit  elkaar en schuin omhoog. De reden voor het  uit  
elkaar laten lopen is o m  de vloerliggers op een kleine afstand t e  houden. De 



vloerliggers liggen maximaal 3,6 meter hart op hart. Dit is bijvoorbeeld een ideale 
afstand o m  staalplaat-betonvloer toe te passen. Het omhoog lopen van de con- 
soles dient o m  de krachtsafdracht duidelijk zichtbaar te maken. De consoles 
bestaan ui t  een gegoten stuk gietstaal. Om gietstaal toe te  passen zal er zorgvul- 
dig onderzocht moeten worden of de sterkte-eis, lasbaarheid en de betrouwbaar- 
heid o f  veiligheid (denk bijvoorbeeld aan brosse breuk) voldoende zijn. Het is 
gebruikelijk gietstaal in grote aantallen te  fabriceren i.v.m. de hoge produktiekos- 
ten. De gietvorm wordt  daarom vaak hetzelfde gehouden. In figuur 4.7 is een 
kolom-console detail getekend. 

I p r i n c i p e  detai ls 

Figuur 4.7 Detail console 

De afstand van kolom to t  kolom is in de dwarsdoorsnede van het gebouw onge- 
veer 15  meter. De consoles reduceren de vloeroverspanning to t  ongeveer 1 3  
meter. Er kunnen diverse liggers toegepast worden. Mogelijke ligger opties zijn: I- 



vormige profielen, plaatliggers, raatliggers, vakwerkliggers en deltaliggers. Welke 
ligger het beste gebruikt kan worden hangt onder andere af van de overspan- 
ningsgrootte en van de benodigde installatie-ruimte. De in aanmerking komende 
vloertypen worden in hoofdstuk 5.1 behandeld. 

3 

Een belangrijk aspekt vormt de verbinding tussen de console en de ligger, door- 
dat één van beide konstruktie-elementen de gevel doorbreekt. De plaats van de 
verbinding kan liggen: in het gebouw, in de gevel of buiten het gebouw. 

De verbindinq buiten of in het qebouw 
Deze verbinding heeft altijd to t  gevolg dat er een koudebrug ontstaat. Een maat- 
regel hiertegen is een verwarmingselement net achter de gevel te plaatsen. Dit 
verwarmingselement wordt om de ligger aangebracht, zodat de temperatuur van 
de ligger boven het kondensatiepunt van de aanwezige waterdamp komt te 
liggen. Deze maatregel is wel een dure oplossing in verband met hoge energie- 
kosten. Deze oplossing is een uitkomst als er slechts enkele gevel-doorbrekingen 
zijn, wat in dit ontwerp niet het geval is. 

De verbindinq in de qevel 
De verbinding heeft als voordeel dat een koudebrug voorkomen kan worden, 
door een isolerende laag tussen de beide konstruktie-elementen aan te brengen. 
Zo'n isolerend materiaal kan bestaan uit teflon. De plaats van de verbinding in de 
gevel hangt af van het kondensatiepunt van de gevel. Er zal een kleine koude- 
brug aanwezig zijn doordat er bouten nodig zijn om de verbinding to t  stand te 
brengen. Toch ook kunnen de bouten weer ge'isoleerd worden, door isolerende 
ringetjes te gebruiken, zodat de overdracht van warmte wordt onderbroken. De 
gevelbekleding moet wel aangepast worden, om ruimte te bieden aan de verbin- 
ding. 

Het idee van de naar voren hellende gevel is los gelaten in het definitief ontwerp 
door de volgende nadelen: 
-Bij brand is de brandoverslag niet gunstig, doordat de vlammen gemakkelijk 
naar de boven gelegen verdieping kunnen overslaan; 

-Grote liggeroverspanning op de boven gelegen verdiepingen; 
-Een schuine gevel is niet praktisch met aansluitingen tussen diverse 
gebouwdelen, zoals vloeren, binnenwanden; 

-Het kan storend zijn voor de gebruiker dat de gevel van binnenuit hellend is; 
-Een hellende gevel van buitenaf gezien kan dreigend zijn voor de toeschouwer; 
-Elke verdieping is anders van afmeting ; 
-De gevel is schuin en tevens rond. Dit is lastig voor de maatvoering van de 
gevelelementen; 

-Bij een hellende gevel kunnen geen draairamen worden toegepast; 



4.2.3 De kolom-liggerverbinding 
In het vorige hoofdstuk "4.2.1 " zijn de kolommen buiten het gebouw geplaatst, 
hierdoor zijn er veel gevel-doorbrekingen nodig om de vloer te verbinden met de 
kolommen. Om een koudebrug te voorkomen is het noodzakelijk om een teflon- 
plaat tussen de konstruktie-elementen aan te brengen. Een geschikte lokatie om 
de teflonplaat te plaatsen is in de gevel. 
De verbinding tussen kolom en ligger kan geplaatst worden bij de kolom of bij de 
gevel. Beide posities worden nader bekeken m.b.v. voorbeelden. 

De verbindins bij de kolom 
In figuur 4.8a en figuur 4.8b zijn een twee mogelijke oplossingen getekend voor 
een kolom-liggerverbinding. Beide verbindingen zijn in vertikale richting uitge- 
voerd als een scharnierverbinding. In de horizontale richting kan de verbinding uit 
figuur 4.8a nog een klein moment verbrengen. 

Figuur 4.8 Kolom- 

principe details ] r 

pin-verbinding 

-liggerverbindingen 

De ligger wordt bij de gevel ter plaatse onderbroken door een teflonplaat, om de 
koudebrug te voorkomen. De verbinding wordt uitgevoerd met bouten en moet 
bovendien momentvast zijn. 



Deze verbinding kan problemen geven, doordat er een aanzienlijk moment op de 
verbinding kan werken. Er is een overgang van twee verschillende liggertypen 
een ronde profiel met een I-vormig profiel. De ligger kan in zijn geheel worden 
geprefabriceerd, zodat de verbinding bij de teflonplaat onder goede omstandighe- 
den kan worden gemonteerd. Tijdens de uitvoering dient de pin bij de kolommen 
te worden aangebracht. 

De scharnier in het hart van de kolom geeft het kleinste moment op de kolom, 
maar een nadeel is dat de overspanning van de liggers het grootst is. De schar- 
nier net buiten de kolomdiameter, geeft een groter moment op de kolommen, 
maar het moment blijft echter klein. De scharnier in het hart of net buiten de 
kolom heeft op de kolomdiameter een uiterst geringe invloed, maar op de afme- 
tingen van de liggers heeft het wel degelijk invloed. 

De verbindinq bii de qevel 
In figuur 4.9 is een mogelijke oplossing gegeven van een verbinding bij de gevel. 
De console is 0,9 meter zodat er een groot buigend moment op de kolom werkt. 
De liggerlengte wordt ongeveer 13 meter. De kolom met de console wordt 
geprefabriceerd, zodat ook hier tijdens de uitvoering alleen de pin hoeft te wor- 
den aangebracht. 

I principe deta i ls  l 

Figuur Kolom-liggerverbinding nabij de gevel 



Keuze 
De keuze gaat uit naar een verbinding bij de gevel. Omdat de vloeroverspannin- 
gen beperkt blijven tot  circa 13 meter. Bij deze overspanningen kunnen de leidin- 
gen en de luchtkokers onder de vloerliggers worden aangebracht. De vertikale 
belasting vanuit de vloer zal op consoles terecht komen, waardoor een groot 
moment op de kolommen komt te werken. In hoofdstuk 6 worden de kolommen 
gedimensioneerd, waaruit zal blijken dat de kolomafmetingen beperkt kunnen 
blijven. 

De verbinding bij de kolom heeft liggeroverspanningen van circa 14,5 to t  15 
meter. De liggeroverspanningen zijn aan de hoge kant, waardoor de vloerliggers 
te groot van afmetingen worden. Om voldoende ruimte te behouden voor de 
leidingen en de luchtkokers dienen er sparingen in de vloerliggers aanwezig te 
zijn. Door deze sparingen kunnen de leidingen en luchtkokers doorgevoerd wor- 
den. 

4.2.4 De vluchttrap 
In het nieuw ontworpen gebouw zijn de vluchttrappen buiten het gebouw ge- 
plaatst aan de kopse kanten. Deze vluchttrappen worden zo geheel in het zicht 
gelaten. In een eerste ontwerp was de vluchttrap half in het gebouw geplaatst, 
zie figuur 4.10. De stabiliteitsverbanden worden gekombineerd met de vlucht- 
trap. De vloerkonstruktie leverde problemen op, zoals het ontstaan van koude- 
bruggen. 

In een later ontwerp zijn de vluchttrappen buiten het gebouw geplaatst, zie 
figuur 4.1 1. De stabiliteitsverbanden zijn ook verder uit het gebouw geplaatst, 
waardoor ze duidelijker in het zicht zijn gekomen. De verbindingen uit het vorige 
ontwerp, die koudebruggen veroorzaakten, zijn voor een deel komen te vervallen 

In de ontwerpfase is het onbekend hoe zwaar de stabiliteitsverbanden worden, 
daarom zijn er een paar uitbreidingsmogelijkheden ontworpen. Als het windver- 
band van deel 1 niet voldoende is, kan het tweede deel bijgeplaatst worden. Zijn 
de stabiliteitsverbanden te zwaar uitgevoerd, dan kunnen de diagonalen nog 
enkel uitgevoerd worden. In figuur 4.1 1 is een voorbeeld van een enkele en 
dubbele diagonaal getekend. 



Figuur 4.10 Vluchttrap half in de kopgevel geplaatst 



figuur 4.1 1 Vluchttrap met de stabiliteitsverbanden 



4.2.5 De gevel 
De gevel wordt  0,9 m vanuit het hart van de kolom geplaatst. Dit houdt in dat  er 
altijd een moment op de kolom aanwezig is. Om het moment zo klein mogelijk te  
houden, moet het  eigen gewicht van de gevel zo laag mogelijk zijn. De gevel 
moet goed aansluiten op het staalskelet en op de vloerkonstruktie. Een alumini- 
umgevel komt  in aanmerking door het lage eigen gewicht. Een aluminiumgevel 
wordt  dikwijls toegepast bij een staalskelet. 

Voordelen van een aluminium gevel: 
ODe gevel heeft een laag eigen gewicht, waardoor de kolommen slanker 

worden; 
O De gevel is goed t e  reinigen en bestand tegen corrosie en weersinvloeden. Bij 

regelmatige inspektie en onderhoud heeft de aluminiumgevel een lange 
levensduur; 

O Bij een regelmatige struktuur is de gevel snel te  bevestigen; 
O o m  de gevel te  plaatsen is alleen licht hijsmaterieel nodig. De platen zijn met  

mankracht te  tillen en te  plaatsen; 
O De gevel past bij een staalskelet. 

Op de volgende zaken moet men letten: geluidsisolatie, brandwerendheid, lucht- 
dichtheid, regendichtheid, warmte isolatie, bereikbaarheid, levensduur en kosten. 
Hoe precies de eisen zijn van voorgenoemde zaken, is in dit  verslag niet vermeld. 
Wel zijn er in de praktijk genoeg voorbeelden van het toepassen van een alumini- 
u m  gevel. 

Er zijn twee  principes bedacht o m  de gevel te  dragen; de eerste: de gevel laten 
steunen door kolommen doormiddel van gevelarmen. Het twee  principe: de gevel 
bevestigen aan de vloerrand. 

De qevel gedrasen door de kolommen, zie fiquur 4.12 
De afstand van de kolom naar de gevel wordt  overbrugd met  gevelarmen. De 
gevelarmen houden de gevel op afstand en verdelen deze in gelijke stukken. Aan 
de uiteinden van de gevelarmen worden vertikale stijlen bevestigd. Aan deze 
stijlen komt  de gevelbeplating. Het positioneren van de gevelarmen in  horizontale 
richting kan in de maatvoering een probleem geven. Is er een kleine maatafwij- 
king dan kan d i t  niet ondervangen worden. In vertikale zin is de maatvoering 
geen probleem, doordat deze bepaald wordt  door de stijl, en die stijl is vertikaal 
verstelbaar. De uitzetting van de gevel door temperatuurverhoging kan onafhan- 
kelijk gebeuren ten opzichte van de vloerkonstruktie, omdat de gevel bewegings- 
vri j word t  gehouden van de vloer. Wel wordt  de gevel gesteund door de vloer in 
horizontale richting. In vertikale richting is de gevel bewegingsvrij van de vloer 
gehouden. Het gewicht  van de gevel komt  niet op de vloer terecht, hierdoor 
hoeven er geen randliggers toegepast te  worden. De stijfheid van de vloerrand is 
geen bepalende faktor voor de gevel. Het grote voordeel is dus dat  de vloerkon- 
struktie onafhankelijk wordt  van de gevel. Wel zijn er extra gevelarmen nodig o m  



de gevel te  dragen, w a t  de gevelkonstruktie duur maakt. De gevelarmen kunnen 
op diverse plaatsen aan de kolommen bevestigd worden, waardoor de onderlinge 
afstand van de gevelarmen op de desgewenste maat geplaatst kunnen worden. 
De ongesteunde lengte van de stijlen kan afgestemd worden op de stijfheid van 
die stijlen. 

doorsnede A-A 

stijl 

Figuur 4.1 2 Kolom-gevelverbinding d.m.v. gevelarmen 

De sevel bevestiqen aan de vloerrand, zie figuur 4.13 
Wordt  de gevel bevestigd aan de vloerrand, dan moet deze rand voldoende stijf 



zijn. Een vloer zonder randligger kan een te  grote vervorming veroorzaken in de 
gevel. Aan de betonvloer worden bevestigingshulpstukken gemonteerd, waaraan 
vertikale stijlen worden bevestigd. Het hele systeem is in drie richtingen verstel- 
baar, waardoor allerlei maatafwijkingen ondervangen kunnen worden. Aan de 
vertikale stijlen worden de gevelbeplatingen opgehangen. Ook worden de alumi- 
n ium kozijnen aan die stijlen bevestigd. De stijlen kunnen alleen ter plaatse van 
de vloer bevestigd worden. De ongesteunde lengte van de stijlen staat dus vast. 
Deze is gelijk aan de verdiepingshoogte van 3,6 meter. 

stijl doorsnede A-A 

vloerligger 
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Figuur 4.13 Gevel bevestigd aan de vloerrand 



De keuze 
Het konstruktie-principe van "de gevel gedragen door de kolommen" is geen 
bestaand konstruktieprincipe. Dit maakt de uitvoerbaarheid van de konstruktie 
onzeker. Ook zijn de kosten een onzekere faktor, maar deze hoeven niet onover- 
komelijk te zijn. 

De voorkeur gaat u i t  naar het laatste principe; de gevel bevestigen aan de vloer- 
rand, omdat d i t  principe vaak is toegepast. Het principe van de gevel is eenvou- 
dig, wa t  uiteindelijk de kosten zal drukken. 

4.2.6 De stabiliteit 
Het gebouw bestaat u i t  een stalen raamwerk met  kolommen en liggers. Alle 
aansluitingen van de konstruktie-elementen worden aangemerkt als scharnierend. 
Dit betekent dat  het raamwerk van kolommen en liggers niet op zichzelf stabiel 
is. De stabiliteit van het raamwerk wordt  gewaarborgd door stabiliteitsverbanden 
tussen de kolommen aan te  brengen. Zo'n raamwerk wordt  een geschoord 
raamwerk genoemd. Een geschoord raamwerk kan nog onderscheiden worden in 
een flexibel of  star geschoord raamwerk. De grens tussen star en flexibel ge- 
schoorde raamwerken wordt  bepaald door het al of  niet gevoelig zijn voor twee- 
de-orde effekten. Het raamwerk kan opgesplitst worden in gesteunde delen en 
steungevende delen. De steungevende delen zorgen voor de stabiliteit van de ge- 
steunde delen. De steungevende konstruktie moet in staat zijn alle horizontale 
belastingen, inclusief de horizontale krachten ui t  de scheefstand en de tweede- 
orde effekten over t e  brengen naar de fundering. Elk onderdeel uit  het  raamwerk 
heeft zo zijn eigen funktie; dit  verduidelijkt de struktuur van het gebouw. Als er 
gesproken wordt  over het statische systeem dan wordt  hiermee bedoeld, de 
wijze waarop de stabiliteit van het gehele raamwerk t o t  stand komt. 

vleugel 

De stabiliteitsverbanden zijn aan 
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w n d v e r b a n d  de stabiliteitsverbanden. Door die 

w n d b e a s t i n g  horizontale krachten ontstaat er 

Figuur 4.14 Trek- en drukband in de vloer 

in de vloer een drukband en een 
trekband, zie figuur 4.14. De 
vloer is in horizontale richting te  
vergelijken met  een ligger die 
verend is opgelegd. Bij veel 
vloersystemen zullen aanvullende 

maatregelen nodig zijn o m  in de vloer een trekband te krijgen. 



De trekband kan bijvoorbeeld uit  een stalen randligger bestaan die aan de beton- 
vloer word t  bevestigd o f  er wordt  extra wapening in de betonvloer meegenomen. 

In figuur 4.15 zijn de lokaties gegeven waar de stabiliteitsverbanden kunnen 
komen. Het is nog niet precies te zeggen hoe groot deze zullen worden. En 
misschien kunnen op enkele plaatsen de stabiliteitsverbanden komen te  verval- 
len. Dit zal naar voren komen bij een stabiliteitsberekening. De berekeningen 
worden uitgevoerd in hoofdstuk 7. 
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Figuur 4.1 5 Mogelijke lokaties van de windverbanden 

De stabiliteit van de kolommen in de langsrichting van het gebouw wordt  ver- 
zorgd door de kolommen onderling te koppelen met liggers. Deze liggers worden 
gekoppeld aan de vloer indien mogelijk, als dit  niet mogelijk is dan worden tus- 
sen de kolommen stabiliteitskruizen aangebracht. Deze stabiliteitskruizen worden 
aan de vloer gekoppeld. Er is één kolomvariant waarvan de kolommen t o t  het 
dak lopen (zie hoofdstuk 6, kolomvariant 4), in figuur 4.1 6 is het konstruktie- 
schema getekend. De kolommen hoeven in de langsrichting niet op elke verdie- 
ping gefixeerd te  zijn. 
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Figuur 4.16 Konstuktieschema van de 
kolommen in z-richting 



Er zijn kolomvarianten waarvan de kolommen tot  de zesde verdieping lopen (zie 
hoofdstuk 6, kolomvarianten 1 t /m 3). De stabiliteit van die kolommen in de 
langsrichting van het gebouw wordt net als bij kolomvariant 4 verzorgd door de 
kolommen onderling te koppelen. De koppeling komt wederom tot  stand met 
liggers, die gekromd zijn in het horizontale vlak. Deze liggers zijn op elke verdie- 
ping aanwezig. Door op enkele plaatsen horizontale stabiliteitskruizen aan te 
brengen, worden de kolommen gefixeerd, zie figuur 4.17. Op de liggers worden 
looproosters bevestigd die langs de gevel lopen. 
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Figuur 4.1 7 Stabiliteit van de kolommen in z-richting 



4.2.7 Resumé 

O Geen hellende gevels en kolommen worden toegepast; 

O De meeste kolommen worden buiten het gebouw geplaats; 

Overbinding tussen kolom en ligger in de nabijheid van de gevel plaatsen met 
behulp van een console; 

O Koudebrug voorkomen door tussen de verbinding console en ligger een 
isolerende laag aan te  brengen; 

O Vluchttrappen worden buiten het gebouw gebouw geplaatst; 

Overbanden plaatsen voor de stabiliteit van het gebouw; 

OVloeren worden uitgevoerd als stijve schijven (trek- en trekband); 

O Gevelkolommen worden apart gestabiliseerd; 

O De gevel word t  bevestigd aan de vloerrand. 



4.3 DEFINITIEF ONTWERP 
In dit  hoofdstuk wordt  het definitief ontwerp uitgebeeld. De achtergronden van 
het definitief ontwerp zijn terug te vinden in de andere hoofdstukken, die hierna 
volgen. In de bijlage staan hoofdzakelijk rekentechnische zaken gegeven. 

In het voorontwerp is een aantal keuzes gemaakt, dat in hoofdstuk "4.2.6 re- 
sumé" is samengevat. Verder wordt  in hoofdstuk 5 uit  een achttal vloertypen 
een keuze gemaakt. Er zijn in totaal vier vloervarianten berekend, o m  een defini- 
t ieve keuze te  kunnen maken. De uiteindelijke keuze is een staalplaat-betonvloer 
geworden. In hoofdstuk 6 worden vier kolomvarianten nader bekeken. Er is een 
keuze gemaakt o m  de kolommen door te  zetten t o t  aan het dak. 

In figuur 4.18 wordt  de konstruktieve plattegrond van het  kantoorgebouw gete- 
kend. De vloerkonstuktie is een staalplaat-betonvloer. De betonvloer en de 
staalplaten werken samen met de vloerliggers. De staalplaat overspant van 
vloerligger naar vloerligger en de vloerliggers overspannen van gevel t o t  gevel. 
De hoofdvorm van het  gebouw komt  in grote lijnen overeen met het bestaande 
kantoorgebouw. De vluchttrappen aan de kopse kanten van de vleugels zijn als 
een draaitrap uitgevoerd. De ronde vorm van de trap staat beter bij de kromming 
van de vleugels. 

In figuur 4.19 zijn de aanzichten van het gebouw getekend. De stabiliteitsverban- 
den zijn zichtbaar als K-verbanden. Op elke verdieping worden vloerroosters 
aangebracht, die tussen de gevel en de kolommen lopen. Deze roosters dienen 
voor het  onderhoud van de gevel en het reinigen van de ramen. Tevens fungeren 
de roosters in  de zomermaanden als zonwering. 



Figuur 4.18 Plattegrond van het nieuw ontworpen kantoorgebouw 



Figuur 4.19 Vooraanzicht en achteraanzicht 



In de figuren 4.20 en 4.21 zijn de dwarsdoorsnede over één van de vleugels 
getekend. 
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Figuur 4 . 20  Dwarsdoorsnede over de vleugel 
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Figuur 4 .21 Details van de dwarsdoorsnede 



kolom-liggerverbinding 
De verbinding is iets gewijzigd in vergelijking met het voorontwerp, maar het 
principe met de teflonplaat en de afmetingen blijven ongewijzigd, zie figuur 4.22. 
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Figuur 4.22 Kolom-liggerverbinding 



5 VLOEREN 

Er kan uit  diverse vloertypen gekozen worden. Om het juiste vloertype te  selec- 
teren zijn de volgende ontwerpkriteria opgesteld: 

-Geen tussen-kolommen in het gebouw plaatsen; 
-De vloer dient als schijf te  werken; 
-De konstruktiehoogte mag niet groter worden dan 600 mm; 
-De verbinding tussen vloerligger en kolom mag geen grotere hoogte hebben 
dan 400 mm; 

-De vloerliggers zullen de gevel doorbreken, waardoor er een koudebrug kan 
ontstaan. Hiertegen zijn maatregelen nodig; 

-Het vloersysteem moet passen bij een staalskelet. 

5.1 VLOERTYPEN 
Hier volgt  een korte beschrijving van de vloertypen die in aanmerking kunnen 
komen o m  toegepast te  worden in het kantoorgebouw. 

5.1.1 Breedplaatvloer 
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Figuur 5.1 Breedplaatvloer 

Een breedplaatvloer, ook wel  bekistingsplaatvloer genoemd, is een halfprodukt 
[5.1 l .  De breedplaatvloer bestaat u i t  een dunne betonschil, waarin voorgespan- 
nen wapening is aangebracht. Deze betonschil is op maat geprefabriceerd. Op de 
betonschil wordt  " in het werk" een laag beton gestort (figuur 5.1). De elektralei- 
dingen worden in de te  storten laag meegenomen. De gestorte laag dient als 
druklaag. Voor verbindingen met andere vloervelden en stabiliteitsverbindingen 
zijn eenvoudige oplossingen denkbaar. Bijvoorbeeld het bijleggen van steun- 
puntswapening bij doorgaande vloervelden. De betonschil heeft " in het  werk" 
een tijdelijke ondersteuning nodig. Hiervoor worden jukken en stempels gebruikt, 
die op ongeveer 175  c m  afstand van elkaar worden geplaatst. De breedte van 
een element is 2,4 m en de lengte kan circa 1 0  m zijn. In de uti l i teitsbouw 
worden deze vloeren vaak gekombineerd met versterkte kolomstroken, waardoor 
er een grotere overspanning mogelijk is. Ook zijn er speciale breedplaatvloeren in 
de handel, die geschikt zijn o m  bij staalbetonvloeren toe te  passen. In de elemen- 
ten zijn aan de kopse kanten gaten uitgespaard o m  ruimte te  bieden aan de 
deuvels. 



5.1.2 Kanaalelementenvloer 

Dwarsdoorsnede  

Figuur 5.2 Kanaalelementenvloer 

De kanaalelementenvloer lijkt sterk op de kanaalplaatvloer, zie 5.1.5. Als de 
breedte kleiner is dan 0,9 m wordt  er gesproken over een kanaalelementenvloer 
(figuur 5.2). De overspanningsmogelijkheid is beperkt t o t  ongeveer 6 m, w a t  in 
de tegenwoordige bouw te  klein is. Dit vloertype wordt  nog wel  bij renovaties en 
als begane grondvloer toegepast. 

Om een trekband in de vloer te  krijgen is een druklaag nodig, waarin de nodige 
wapeningsstaven zijn aangebracht. In de uti l i teitsbouw worden kanaalelementen- 
vloeren verdrongen door de kanaalplaatvloeren. Voor verdere beschrijving zie 
hoofdstuk "5.1 .5 kanaalplaatvloeren". 

5.1.3 Ribben- I segmentvloer 

Dwarsdoorsnede  

Figuur 5.3 Ribcassettevloer 

Alle ribbenvloeren hebben langsribben onder de dunne spiegel, met  de spiegel; 
wordt  de bovenste betonschil bedoeld (figuur 5.3). Bij toepassing van dwarsrib- 
ben word t  er gesproken van een cassettevloer of ribcassettevloer [5.11. De 
langsribben staan haaks op de dunne spiegel. 

Een segmentvloer bestaat uit  naast elkaar gelegde balken. De balken zijn in de 
breedte boogvormig. De verbinding tussen de balken komt  t o t  stand door een 
voegvulling. De overspanningsmogelijken zijn t o t  7 m. De vloer is minder ge- 
schikt o m  horizontale krachten over te dragen. Deze vloeren worden niet in 
kombinatie met  een staalskelet toegepast, doordat de aansluitingen met andere 
konstruktie-onderdelen moeilijk is. 



5.1.4 T-liggers 1 dubbele T-liggers 

Dwarsdoorsnede 

Figuur 5.4: Dubbele T-ligger 

Een T-ligger heeft een betonnen balk die één geheel vormt met de betonschil 
(figuur 5.4). In de utiliteitsbouw is dit een veel toegepast type voor zowel de 
begane grond als bij verdiepingsvloeren. De overspanning kan wel tot  20  m gaan 
met een ribhoogte van ca. 0,8 m [5.21. Bij grote overspanningen worden T- 
liggers vooral toegepast in parkeergarages. Ook in kantoorgebouwen, waar over- 
spannen wordt van gevel to t  gevel. De T-liggers worden dan op betonnen ge- 
velelementen opgelegd. 
De T-liggers hebben in het algemeen een dunne betonschil. Dit kan problemen 
geven met de geluidsnormen in de woningbouw. Bij verdiepingsvloeren is een 
afwerklaag noodzakelijk om o.a. elektra-leidingen op te nemen. De konstruktie- 
hoogte is in het algemeen hoog, waardoor er weinig ruimte overblijft voor leidin- 
gen en luchtkokers. De plattegrond dient eenvoudig van vorm te zijn, doordat 
afwijkende afmetingen en sparingen moeilijk te realiseren zijn. De vloer is zonder 
druklaag minder geschikt om horizontale krachten over te brengen. T-liggers 
worden meestal bij een betonskelet toegepast. Hiervoor zijn enkele redenen te 
bedenken, zoals bouwtraditie, standaard aansluit-details en lagere kostprijs. 

5.1.5 Kanaalplaatvloer 
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Figuur 5 . 5  Kanaalplaatvloer 

De vloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen elementen, waarin open kanalen 
zijn aangebracht (figuur 5.5). De breedte van deze elementen zijn 1 ,2 m en de 
hoogte varieert tussen 150 mm en 400 mm. Al geruime tijd wordt dit vloertype 
verwerkt in de utiliteitsbouw. De groeiende vraag naar grote kolomvrije over- 
spanningen heeft dit gestimuleerd [5.1 l .  De maximale vrije overspanning is zo'n 
18 meter, met een dikte van circa 400 mm. Er zijn speciale stabiliteitsverbindin- 
gen noodzakelijk, om horizontale krachten af te dragen naar de stabiliteitkon- 
strukties. Een kanaalplaatvloer zonder veel extra voorzieningen heeft een hoge 
verwerkingssnelheid op de bouwplaats. 



5.1.6 Gei'ntegreerd vloersysteem 
Bij di t  vloertype worden de stalen liggers opgenomen in de betonvloer, hierdoor 
bli j ft de konstruktiehoogte klein. De totale vloerkonstruktie is praktisch gelijk aan 
de dikte van de vloerplaten, zodat leidingen niet worden gehinderd. Doordat de 
liggers zich tussen de vloerplaten bevinden zijn de liggers eenvoudig tegen brand 
te  beschermen. De liggers worden aan drie zijden omgeven door beton en aan de 
vierde zijde, dit  is de onderflens, kan de brandwerendheid verhoogd worden door 
een opschuimende verf of  een warmte isolerende beplating aan te  brengen. De 
betonnen vloer kan bestaan uit [5.31: 
- kanaalplaten met  een afwerklaag; 
- breedplaten met een in het werk gestorte betonvloer; 
- hoge staalplaten met  een in het werk gestorte betonvloer (staalplaat-beton- 
vloer). 

Er zijn twee  typen liggers te  onderscheiden, namelijk gesloten en open liggers 
(figuur 5.6). De gesloten liggers heten Q-liggers, ook wel  hoedliggers genoemd. 
De open liggers zijn enkel symmetrische I-liggers, samengesteld uit  strip- en 
profielstaal. 
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Figuur 5.6 Geïntegreerd vloersysteern 

In Zweden wordt  al geruime ti jd dit  type vloersysteem toegepast [5.41. De ver- 
wachting is dat kantoorgebouwen steeds vaker met dit  type vloersysteem wor-  
den uitgevoerd. 



In figuur 5.7 is een ontwerpgrafiek afgebeeld [5.51. De gerasterde horizontale 
banden vormen de economische begrenzing van het toepassingsgebied. De over- 
spanningsmogelijkheden van de liggers zijn zo'n 1 1 m.  De vloer kan horizontale 
krachten overbrengen, wanneer de betonvloer wordt  opgesloten tussen de stalen 
liggers, en voorzien is van een druklaag op de betonvloer. In de druklaag word t  
wapeningsstaal opgenomen o m  trekkrachten op te  kunnen nemen. 
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Figuur 5.7 Ontwerpgrafiek 15.51 

5.1.7 Betonvloer op stalen liggers 
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Figuur 5.8 Kanaalplaatvloer o p  stalen liggers 

De betonvloer kan op de bovenflens of  op de onderflens opgelegd worden. Het 
verschil tussen een geïntegreerd vloersysteem en di t  vloertype is dat  de stalen 
liggers in d i t  systeem een veel grotere hoogte hebben dan de betonvloer. De 
betonvloer kan uitgevoerd worden als een breedplaatvloer, een kanaalplaatvloer 
of  een " in  het  werk" gestorte vloer. De "in het werk" gestorte vloer zal niet zo 
vaak worden toegepast, doordat de uitvoering veel arbeid vergt. Er zijn veel 
keuze mogelijkheden voor de stalen liggers, zoals I-profielen, raatliggers, vak- 
werkliggers en deltaliggers. Het leidingen-verloop vormt vaak een probleem, 
doordat de stalen liggers een grote hoogte hebben. Dit kan deels ondervangen 



worden door een ligger te  kiezen waar de leidingen door de ligger gevoerd wor-  
den (figuur 5.8). Een betonvloer op de onderflens wordt  vaak toegepast in kom- 
binatie met  een verhoogde vloer, de zogeheten computervloer. De overspan- 
ningsmogelijkheden hangen af van de gebruikte liggertype. Er zijn overspannin- 
gen mogelijk van 1 5  m. De liggers zullen vaak beschermd moeten worden tegen 
brand; w a t  een kostbare zaak is. Er zijn speciale stabiliteitsvoorzieningen noodza- 
kelijk, o m  horizontale krachten af te  dragen naar de stabiliteitsvoorzieningen. 

5.1.8 Staalplaat-betonvloer 
De vloerkonstruktie is opgebouwd uit stalen liggers waarop een geprofileerde 
staalplaat word t  bevestigd. Op de staalplaat wordt  een betonvloer gestort met 
eventueel wapening (figuur 5.9). Kenmerkend voor een staalplaat-betonvloer is 
de samenwerking tussen de stalen ligger en de betonvloer. De samenwerking 
wordt  bereikt door het toepassen van deuvels. De deuvels brengen de schuif- 
krachten over tussen de stalen ligger en betonnen vloer. De deuvels worden op 
de stalen ligger gelast; di t  kan in de fabriek of  op het werk gebeuren. Het op- 
neembaar moment van zo'n vloer is hoger dan de twee  voorgaande vloertypen, 
door de samengestelde doorsnede. 

L I I I-ligger I 

Dwarsdoorsnede Langsdoorsnede 

Figuur 5.9 Staalplaat-betonvloer 

De staalplaat wordt  loodrecht op de liggers bevestigd; bij randliggers wordt  de 
staalplaat evenwijdig bevestigd. De staalplaat kan behalve als bekisting ook als 
wapening fungeren. Dit is mogelijk doordat staalplaat en beton zodanig zijn 
verbonden dat  verschuiven ten opzichte van elkaar wordt  verhinderd. De staal- 
plaat word t  veelal als twee- of  drieveldsplaat toegepast. De veldlengte kan 
variëren, waarbij de staalplaat t o t  3,6 m kan overspannen, zonder tijdelijke 
tussen ondersteuning. De hoogte van de staalplaat varieert van 3 8  t o t  1 0 0  mm.  
Is in het uitvoeringsstadium toch extra tussen-ondersteuning nodig dan kan deze 
op de staalkonstruktie worden aangebracht, door op de onderflenzen van de 
liggers hulpliggers te  plaatsen. Wordt  de staalplaat ondersteund dan is een over- 
spanning van 6 m mogelijk. Worden staalplaten met een grotere hoogte dan 1 0 0  
m m  toegepast, dan zijn zelfs overspanningen t o t  ongeveer 6 m mogelijk, zonder 
ondersteuning. 



De stalen liggers zullen beschermd moeten worden tegen brand, de tijdsduur van 
bescherming is afhankelijk van het type gebouw. Er kan extra wapening in de 
betonvloer nodig zijn, o m  een grotere brandwerendheid van de betonvloer te  
krijgen. 
Na bevestiging van de staalplaat ontstaat in de uitvoeringsfase reeds een stabili- 
serend effekt. De staalplaat fungeert ook nog als kipsteun voor de liggers. Aan- 
sluitingen met  andere konstruktie-onderdelen kunnen vaak op eenvoudige wijze 
gerealiseerd worden door voorzieningen in de te storten betonvloer aan te  bren- 
gen. Een trekband is te  verwezenlijken door wapeningsstaven in de trekzone op 
te  nemen. 
In figuur 5.10 is een grafiek getekend van de overspanningsmogelijkheden van 
een staal-betonligger [5.61. Staal-betonliggers worden zonder staalplaat uitge- 
voerd, in plaats daarvan wordt  vaak een prefab breedplaatvloer gekozen. 

-HEA-prof iel  

Figuur 5.10 Overspanningsmogelijkheden L5.61 



5.2 SELEKTIE VAN DE VLOERTYPEN 
De in aanmerking komende vloertypen kunnen in eerste instantie geselekteerd 
worden op overspanningsgrootte. In tabel 5.1 zijn de overspanningsgrootte van 
de verschillende vloertypen gegeven. De overspanningsgrootte hangt af van de 
situering van de kolommen in de plattegrond. De vloeroverspanningen kunnen 
variëren van 12,6 m tot  15 m, zie figuur 5.1 1. 

i. 
min ima le  v loeroverspanning 12,6  meter  

.I 

Figuur 5.1 1 Overspannningsgrootte vloerliggers 

- 

Als een vloertype de vloeroverspanning economisch niet kan overspannen, valt 
dit systeem af. Zodoende blijven er uiteindelijk een paar vloertypen over, deze 
zijn: 
1) T-liggers en dubbel T-liggers; 
2) kanaalplaatvloer; 
3) betonvloer op stalen liggers; 
4) staalplaat-betonvloer. 

I 

- 1 -  

Verder zijn in tabel 5.1 nog enkele opmerkingen gemaakt, die betrekking hebben 
op het leidingenverloop en het statische systeem. Voor het leidingenverloop 
dient er voldoende ruimte onder de betonvloer beschikbaar te zijn. Met het 
statische systeem wordt bedoeld, welke krachten moeten de verschillende 
gebouwdelen kunnen hebben, zonder dat het gebouw instabiel wordt. Ook 
moeten de gebouwdelen de krachten kunnen overbrengen op andere bouwdelen. 
Voor de vloer geldt dat deze als een schijf beschouwd moet kunnen worden, 
waardoor de vloer horizontale krachten kan afdragen naar andere gebouwdelen. 

- 1  
b 

mox imo le  v loeroversponning 1 S m e t e r  4 



Tabel 5.1 Vergelijking vloertypen 

vloertype 

3 ribben- I segmentvloer I 1 2 m  I a ) b )  d) I - I 

1 breedplaatvloer 

2 kanaalelementenvloer 

- 

4 T-liggers / dubbele T-liggers 1 2 0  m I b)  c)  d)  1 + 1 

1) 

5 kanaalplaatvloer A 5 m  I d 1 + 1 

l o m  

6 m 

opmerkingen 

v keuze 

keuze 

a) 

a) d 

6 geïntegreerd vloersysteem 

7 betonvloer op stalen liggers 

8 staalplaat-betonvloer 

I + goede keuze I 

- 
- 

I I 

1) schatting van de maximale vloeroverspanning in meters bij een beperkte vloer- 

I 1  m 

1 5  m 

1 7  m 

hoogte. De maximale vloerkonstruktie is geschat op 6 0 0  mm. 

Opmerkingen: 
a) overspanning niet voldoende; 
b) niet passend bij het  statische systeem; 
C) t e  weinig ruimte voor leidingen; 
d)  aanvullingen nodig o m  een trekband te  krijgen. 

a) d 

d ) 

Voor een verdere selektie is een meer alomvattende vergelijking nodig zoals: 
kosten (materiaalkosten, bewerkingskosten en uitvoeringskosten), uitvoerings- 
technische zaken (hijscapaciteit, bouwtempo, opslagruimte en uitvoerbaarheid), 
brandwerendheid, binnenafwerking, gevelaansluiting, verbindingen met andere 
konstruktiedelen, geluidwering en de esthetika. 
De esthetika neemt in het  rijtje een bijzondere plaats in, omdat deze als enige 
moeilijk te  kwantif iceren is. De definitieve keuze van een vloertype kan pas 
gemaakt worden als er een totaalconcept voor het bouwwerk aanwezig is. 

- 

+ 
+ 



5.3 OVERGEBLEVEN VLOERTYPEN 
Hier word t  gekeken op welke wijze het vloertype kan passen in het  hele bouw- 
systeem. Van belang is hoe de schijfwerking en de aansluiting van de vloer met 
de kolommen t o t  stand komen. 

5.3.1 Kanaalplaatvloer 
De kanaalplaten overspannen van gevel t o t  gevel. De kanaalplaten worden 
momentvast verbonden aan stalen randliggers; die evenwijdig aan de gevel 
lopen. Deze randliggers fungeren dan als trekband ten behoeve van de stabiliteit. 
Een probleem vormt  echter de verbinding tussen de vloer en de kolom. Omdat de 
kolommen buiten de gevel geplaatst worden kunnen de randliggers niet goed 
bevestigd worden aan de kolommen. In figuur 5.12 is het  principe van het  vloer- 
systeem getekend, indien de kolommen nabij de gevel geplaatst zijn. 

o r 

\ looraai?richt Doorsnede A-A 

Figuur 5.1 2 Kolom-vloer verbinding, met de kolom nabij de gevel 

Ook word t  d i t  vloertype vaak toegepast wanneer de kanaalplaten rechtstreeks op 
een dragende gevel kunnen worden opgelegd. De gevel bestaat meestal uit  een 
betonnen gevel. In de vloer zijn aanvullingen nodig o m  de vloer als een schijf te  
laten werken. De kanaalplaten dienen op enkele plaatsen onderling verbonden t e  
worden, indien er geen druklaag aanwezig is. Het koppelen van de kanaalplaten 
kan een mechanische verbinding zijn, bijvoorbeeld een deuvelverbinding (figuur 
5.13). 

2 beugels 012 

l 

konaalplaat 
- - - 

deuvelsparing 
I I 

Doorsnede A-A 

Figuur 5.13 Schuifvaste deuvelverbinding tussen de kanaalplaten 



In figuur 5 .14 is het  principe aangegeven, indien de kolommen buiten de gevel 
zijn geplaatst. Omdat onder de kanaalplaten geen stalen liggers zijn aangebracht, 
ontbreekt er een verbindingsstuk. Het idee is o m  dan de vloer door middel van 
consoles te  verbinden met de kolommen. Dit vloertype is geen bestaand vloerty- 
pe. Om d i t  vloertype toe te  passen dient meer onderzoek te  worden verricht, met 
name de verbinding tussen de vloer met de consoles. Omdat d i t  geen bestaand 
vloertype is, is de uitvoerbaarheid een onbekende faktor, t o t  het werkelijk wordt  
gemaakt. Het detail van figuur 5 .14  is een voorstelling van het vloersysteem, 
well icht zijn er verbeteringen mogelijk op de detaillering. 

- - - 
b o u t v e r b n d n g  

1 -1- "L, ,,,, I,,+, s t e k r ~ i i d ~ n  

1 aanvullen m e t  b r t o d ?  \\ '11 L ~ i i r i d p l  

l 
U U  y'lu" / T.- tef lonlaag 

I-'*- ~ o o r i n e c ì e  over  e geve /  

Figuur 5.14 Principe verbinding tussen de kolom met de vloer, indien de kolommen buiten de gevel 

staan 

5.3.2 Kanaalplaatvloer of een breedplaatvloer die op stalen liggers rusten 
De aansluiting tussen kolom en vloer kan eenvoudiger dan bij het  hiervoor be- 
schreven vloersysteem. Namelijk de stalen vloerliggers kunnen rechtstreeks aan 
de consoles verbonden worden. Ook hier zijn aanvullingen nodig die de schijf- 
werking van de vloer verzorgen. 

Er zijn twee  vloervarianten bedacht. Beide varianten worden met kanaalplaten 
uitgevoerd, waarbij de kanaalplaten bij variant 1 in de lengte-richting van het  
gebouw lopen en bij variant 2 in de breedte-richting. De hoofd-overspannings- 
richting van de stalen liggers is altijd in de breedte-richting van het gebouw. In 
de vloer dient onder andere een trekband te  kunnen ontstaan. Dit kan op twee  
manieren bereikt worden. Bij variant 1 wordt  de trekband verzorgd door een 
stalen randligger, die aan de betonvloer is verbonden. Verder dienen op enkele 
plaatsen de kanaalplaten in de langsvoeg gekoppeld te  worden. Dit kan een 
mechanische deuvelverbinding zijn, zie figuur 5.13. Bij variant 2 wordt  de trek- 
band verzorgd door een druklaag op de vloer te storten. De druklaag bestaat u i t  
een betonlaag van ongeveer 6 5  m m  dikte, waarin wapeningsstaven zijn aange- 
bracht die de trekkrachten kunnen opnemen. 
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Bijlage 5: Materiaalgegevens 

Druksterkte 

Algemeen 
"De druksterkte van beton wordt als referentiewaarde voor alle mechanische en 
zelfs voor fysische eigenschappen gebruikt. De druksterkte wordt meestal 
bepaald door middel van een kubusdrukproef met gestandaardiseerde proef- 
stukken; het resultaat is de kubusdruksterkte. Worden andere proefstukvor- 
men enlof afmetingen gebruikt, dan worden andere waarden gemeten. 
In Nederland is het gebruikelijk om voor het bepalen van de karakteristieke 
druksterkte kubussen met een ribbe van 150mm te gebruiken. In andere 
landen worden soms andere kubusafmetingen gebruikt, die tot andere resulta- 
ten kunnen leiden. Als de 150mm kubus als 100% aangehouden wordt, kunnen 
voor de 100, 200 en 300 mm kubus 110, 95 en 90% als resultaat verwacht 
worden. Naarmate de kubus groter wordt, wordt de gemeten sterkte lager. Dit 
hangt gedeeltelijk met de stijfheid van de gebruikte proefbanken samen. 
Gedeeltelijk met de kans op zwakke plekken in het beton, die groter wordt 
naarmate het volume toeneemt. De kleinste proefstukafmeting moet niet 
kleiner zijn dan vier maal de grootste korrel van het beton, omdat anders 

dat in het vlak tussen drukplaat en kubus schuif- 

vanwege d e  inhomogeniteit van het proefstuk verkeerde en vooral sterk 
gespreide waarden worden verkregen. 

- 
spanningen ontstaan, die een gevolg zijn van dwars- 
uitzetting en wrijving. Deze geven drukspanningen 

In figuur 1 zijn de spanningen en vervormingen in 
een rechthoekige schijf weergegeven. Hieruit blijkt, 

haaks op de uitwendige belasting. Zo ontstaat een 
steundruk, die de scheurvorming tussen de korrels 
belemmert met als gevolg een hogere draagkracht. 

T 
------ 

drukplaat T ' 

In een prisma of cilinder is deze-zone beperkt tot 
een van het proefstuk, terwijl in- de mid- 
denzone een éénassige spanningstoestand heerst, zie 
figuur 2. Hier wordt dan een zuivere drukstrekte 

I kubus prisma .cilinder I 

figuur 1: spanningen tussen 
proefstuk en drukbank 

1 = eenassige dnikspanning5taestond L 1 3 =drieassige druk$arningstoestand - - - - - 1 
figuur 2: 6th- en drieassige spanningstoe- 
standen 
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Schaal faktoren 
"Het verband tussen de slankheid van het proefstuk en de druksterkte is 
afhankelijk van het kontaktvlak drukplaat/priefstuk, van de stijfheid van de 
drukplaat, van de stijfheid van het beton en daarmee de ouderdom van het 
beton. 
Het verschil tussen prisma en kubus is bij lagere betondruksterkten groter. Als 
gemiddelde waarden kan tabel 1 worden aangehouden."[3] 

tabel 1: Invloed van slankheid op druksterkten 

Reinhardt [3] 
hld 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 4 
rel.sterkte [%l 300 150 120 100 85 80 80 

Lewandowski [ l  O] 
hld 0.50 0.75 1 .O0 1.25 1.50 1.75 2.00 
d=l OOmm 1.44 1.18 1 .O5 0.97 0.92 0.88 0.85 
d=l50mm 1.37 1.12 1 .O0 0.93 0.87 0.84 0.81 

Uit de tabel blijkt dat volgens Reinhardt [33 de slankheid vanaf 2 geen invloed 
meer heeft op de sterkte. De resultaten volgens Lewandowski komen redelijk 
over een met de resultaten volgens Reinhardt. 
De resultaten van Lewandowski zijn uit experimenteel onderzoek afgeleid. 

Cilinder- VS kubusdrukstrekte 
In de Model Code (MC), de Euro Code (EC), de Duitse norm (Din) en de 
Belgische norm (NBN) worden voor de omrekenfaktoren van karakteristieke 
cilinderdruksterkte naar karakteristieke kubusdruksterkte omrekenfaktoren 
per betonsterkteklasse gegeven. 
De proefstukafmetingen waarop deze omrekenfaktoren zijn gebaseerd zijn 
cilinders met een diameter van 150mm, voor het bepalen van de kubusdruk- 
sterkte gaan de Model Code en de Euro Code uit van kubussen met ribbe 
150mm terwijl de Duitse (Din) en Belgische norm (NBN) uitgaan van kubussen 
met ribbe 200mm. 
In tabel 2 staan de omrekenfaktoren volgens de verschillende normen bij 
elkaar. 

De Duitse Din-norm geeft verder nog een ornrekenfaktor van kubussen met een 
ribbe van 200mm naar kubussen met een ribbe van 150mm, deze faktor is 0.95 
(niet in de tabel 2 opgenomen). 
Ook in de VBT zijn korrektiefaktoren voor het berekenen van kubusdruksterk- 
ten van kubussen met een ribbe ongelijk 150mm gegeven. Zie tabel 3. 



B~lage  5: Materiaalgegevens 
tabel 2: Omrekenfaktoren van kubus- naar cilinderdruksterkte 

B12 B20 B30 B40 B50 B60 B70 B80 
M C 0.80 0.80 0.81 0.80 0.83 0.86 0.82 0.84 
Din 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
NEN 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
NBN 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

tabel 3: korrektiefaktoren voor het berekenen van kubusdruksterkten van kubussen met ribbe 
ongelijk 150mm 

ribbe 1 O0 150 200 300 
VBT 0.91 1 1 .O5 1.10 
Din 0.95 1 
Din 1 1 .O5 

omrekenfaktor = 
karakteristieke cilinderdruksterkte 
karakteristieke kubusdruksterkte 

Korteduur- VS langeduursterkte 
VBC artikel 6.1.1 (toelichting): 

De representatieve waarde van de druksterkte komt overeen met de 
karakteristieke waarde van de eenassige langeduur-druksterkte. De 
eenassige druksterkte is lager dan de kubusdruksterkte. Dit is in rekening 
gebracht door de kubusdruksterkte met 0.85 te vermenigvuldigen. 
De lange-duursterkte is bepaald door de korteduur-sterkte met de faktor 
0.85 te vermenigvuldigen. Het produkt van beide faktoren resulteert in de 
in de normtekst opgenomen faktor 0.72. 
Met de materiaalfaktor y,,, worden onzekerheden verdiskonteerd met 
betrekking tot de spreiding in de materiaaleigeschappen van de proefku- 
bussen en de eigenschappen in het werk. 

Model Code 
Voor hoge waarden van de drukspanning zal de druksterkte van beton in de 
tijd afnemen. Daartegenover staat dat de sterkte in de tijd toeneemt ten 
gevolge van doorgaande hydratatie. Een vergelijking wordt gegeven voor het 
resultaat van deze twee, elkaar tegenwerkende, fenomenen. In de toelichting 
wordt voor de langeduursterkte van beton, dat wordt belast op een ouderdom 
van 28 dagen, een waarde gelijk aan 0,78 maal de korteduur-druksterkte 
aangegeven. 
Voor het vereenvoudigde o-E diagram dat wordt aangegeven, wordt de maxima- 
le spanning gelijk gesteld aan 0.85.f,, (zie 7.2.1). Hoewel het niet expliciet is 
aangegeven, zal in de faktor 0.85 het langeduur effekt wel verwerkt zijn (zie 
ook EC) [l01 
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Vergelijking van de voorschriften 
Hoewel niet expliciet wordt aangegeven in alle voorschriften die zijn bekeken, 
komt het er op neer dat voor het in rekening brengen van het langeduur-effekt 
met betrekking tot de druksterkte, een faktor gelijk aan 0.85 wordt gehan- 
teerd.[lO] 

tabel 4: omrekenfaktoren van korteduur- naar langeduurstrekte 

VBC 0.85 
M C 0.85 
E C 0.85 
NBN 0.85 
BS 0.67 

Opgemerkt kan nog worden dat volgens de toelichting op Artikel 204.5.1 van 
VB l97411984 voor de koëfficiënt, die de invloed van langdurige belasting op de 
druksterkte tot uiting brengt, de waarde 0.9 is aangehouden. In een voetnoot 
wordt vervolgens opgemerkt: 

"Deze koëfficiënt geldt voor lagere betonkwaliteiten tot ca B22.5. Naarma- 
te de betonkwaliteit stijgt, daalt de koëfficiënt en wel tot ca. 0.8 bij B60. 
Eenvoudigheidshalve is deze vermindering niet in rekening gebracht."[lO] 

Numeriek onderzoek 
De afleiding van de druksterkte van een in verhouding korte cilinder zou alleen 
dan van die van een prisma afwijken, als bij het prisma de sekundaire buigen- 
de momenten van de afschuifkegel van het omsluitende materiaal meegenomen 
worden. Bij een cilinder zijn deze buigende momenten zeker kleiner dan bij een 
prisma. 
Bij een nauwkeuriger afleiding zou de cilinderdruksterkte, vooral door de 
genoemde sekundaire buigende momenten, iets hoger blijken dan de prismad- 
ruksterkte.[4] 

Bij de in deze literatuur gemaakte afleiding voor prisma's zijn de genoemde 
buigende momenten niet meegenomen. Vandaar dat de volgende konklusie 
getrokken wordt: ... is de theoretische afgeleide vergelijking voor de cilinder- 
druksterkte gelijk aan die voor de theoretische afgeleide vergelijking voor de 
prisma druksterkte. 
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Deze luidt: 7 

waarin: 
13, cilinderdruksterkte 
B. treksterkte van de doorsnede 
y, hoek van inwendige wrijving 

y,, = 45" + p12 
p = 2iy0 - 45") 

Voor het toepassen van deze vergelijking moet wor- I 

den voldaan aan de vergelijking: 
hoogte 2 diameter tg (45" + pI2) 
í41 

Konklusies 
Uit de beschreven theorie kan ~ekonkludeerd worden dat voor cilinders met een 
minimale hoogtebreedte verhouding van 2 de zuivere druksterkte gevonden 
wordt. Om nu de representatieve waarde van de druksterkte te berekenen moet 
de zuivere druksterkte met de faktor voor de lange-duur strekte vermenigvul- 
digd worden. 
fb  = 0.85 f,,, (zie ook tabel 4) 
De karakteristieke waarde van de druksterkte wordt gevonden door de cilinder- 
druksterkte te delen door de faktor voor de eenassige naar meerassige span- 
ningstoestand (kubusdruksterkte). 
fck = f,,,, I 0.85 (NEN6720) 
fck = f,,,,, 1 0.80 (Reinhardt) 



Bijlage 5: Materiaaigegevens 

Betontreksterkte 

Algemeen 
Voor de bepaling van de treksterkte van beton worden in het algemeen drie 
verschillende proeven gebruikt. Dit zijn de éénassige trekproef, de splijtproef en 
de buigproef. De éénassige trekproef is moeilijk uit te voeren en de resultaten 
kunnen door diverse effekten, zoals een initiele spanningsverdeling ten gevolge 
van ongelijkmatige krimp, sterk worden beinvloed. De splijtproef wordt veel 
meer toegepast. Als nadelen voor deze proef kunnen worden genoemd, het feit 
dat niet een eenassige trekspanning wordt aangebracht, maar een twee-assige 
druktrekspanning. De buigtreksterkte, die verkregen wordt uit de buigproef is 
in feite veel meer een verhoudingsgetal waarmee een indikatie wordt verkregen 
voor de treksterkte, dan een waarde voor de materiaalparameter "treksterkte". 
De, in vergelijking met de éénassige treksterkte en de splijttreksterkte, hogere 
waarde die voor de buigtreksterkte wordt gevonden, is het gevolg van een niet- 
lineaire spanningsverdeling over de hoogte. Met behulp van de breukmechanica 
kan de relatie tussen de buigtreksterkte en de éénassige treksterkte worden 
aangetoond, en tevens de afhankelijkheid van de buigtreksterkte met de hoogte 
van het proefstuk.[lO] 

Evenals bij de druksterkte is er voor de treksterkte een waarde voor de 
korteduur treksterkte en de langeduur treksterkte. In de voorschriften wordt 
gewerkt met de relatie tussen de treksterkte en de druksterkte, die is geba- 
seerd op gemiddelden van treksterkte en druksterkte, gevonden in experimen- 
ten.[lO] 

Volgens de VBC moet de waarde voor de treksterkte met de gegeven relatie 
worden bepaald uit de karakteristieke kubusdruksterkte. Daarom speelt de 
relatie tussen de éénassige treksterkte en de splijttreksterkte in de VBC geen 
rol. In de andere voorschriften worden ook experimenten aangegeven waarmee 
de treksterkte kan worden bepaald. Daarbij worden omrekeningsfaktoren 
gegeven voor die gevallen waarbij de treksterkte is bepaald uit splijttreksterkte 
en buigtrekproeven.[lO] 

tabel 5: omrekening van splijttreksterkte f,,,,,naar Aénassige treksterkte fb[lO1 

VBC 
MCIEC f,, = 0.90-f,,,,, 
NBN f,, = 0.85.fb:spl 



Bijlage 5: Materiaalgegevens 

Proeven 

Proefstukken 
Voor het bepalen van de betonkwaliteit, de druksterkte, zijn uit elke beproefde 
plaat 3 cilinders geboord. Van deze cilinders is de boven en onderkant gezaagd, 
de wapening aan de onderkant en de ruwe stortzijde aan de bovenkant. 
De geboorde cilinders hebben een diameter van 76 of 95 mm. De hoogte breedte 
verhouding is voor alle proefstukken ruim 2. 
Na het afzagen van de ruwe zijden zijn de cilinders vlak geschuurd. Dit is 
gedaan om ervoor te zorgen dat de platen van de drukbank vlak tegen het 
proefstuk sluiten waardoor er geen partieel bezwijken kan optreden. 

Bij het beproeven is er op en onder de cilinder een kartonnen plaatje aange- 
bracht. Dit plaatje dient ervoor de druk gelijkmatig over het proefstuk te 
verdelen en om de wrijving tussen drukplaat en proefstuk te verminderen. 

Verder moet opgemerkt worden dat van sommige proefstukken het onder- en 
bovenvlak niet parallel zijn. Hetgeen zeker zijn invloed zal hebben op de 
resultaten. 

Nummering van de proefstukken 
Het eerste cijfer staat voor de volgorde van de beproefde platen, terwijl het 
tweede cijfer een proefstuknummer is. 

Bepalen spliittreksterkte van beton. NEN5969 

Totale beproevingsduur ca 30 seconden 

splijttreksterkte 

Bepalen druksterkte van beton. NEN5968 

Totale beproevingsduur ca 60 seconden 

druksterkte F f' = -  
ck A 



Bijlage 5: Materiaalgegevens 

Resultaten 

Dru kproeven 

tabel 6: resultaten van de drukproeven 

nummer D h 
[mm1 [mm1 

[Nlmm*] 
1.1 76 159 
1.2 76 167 
1.3 76 166 

cilinder 
gemiddelde 
standaardafwijking 
karakteristiek 
kubus 

plaat 1 
48.1 
15.6 
22.5 
26.4 

* van deze cilinders is de E-modulus bepaald 

plaat 2 
71.6 
7.8 
58.9 
69.3 

plaat 3 
63.0 
11.0 
44.8 
52.7 

totaal 
60.9 
14.6 
30.8 
36.3 

De resultaten voor de druksterkte lopen nog al uiteen, van f,.,,= 80.5 N/mm2 
tot f,,,= 34.2 N/mm2. Deze grote verschillen hebben een grote spreiding tot 
gevolg. Gezien deze grote spreiding kan aan de betrouwbaarheid van de 
resultaten getwijfeld worden. 

Zoals eerder aangegeven wordt dit veroorzaakt door het niet parallel zijn van 
de drukvlakken. Daardoor ontstaan spanningspieken die het proefstuk gedeel- 
telijk laten bezwijken en het resutaat niet de druksterkte oplevert. 
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Splii tproeven 
tabel 7: resultaten van de splijtproeven 

nummer 

gem 
fbm = 3.55 
fbm = 3.35 
f,, = gemiddelde treksterkte 

183 80 
1 72 88 

Gem. 
St. afw 

karakteristiek 

kar 
2.80 [N/mm2] volgens MC/EC 
2.65 [N/mm2] volgens NBN 

De gemiddelde treksterkte (f,,) wordt bepaald door de gemiddelde splijttrek- 
sterkte met de in de aangegeven norm gestelde waarde uit tabel 5.* 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven blz - 14 

Belasting VS oplegreakties 
In figuur 10 zijn de oplegreakties tegen de totale belasting uitgezet. De oplegre- 
akties lopen met het toenemen van de belasting geleidelijk op. Met het bezwij- 
ken van de linker hoek van de plaat valt de belasting gedeeltelijk weg, waar- 
door ook de oplegreakties gedeeltelijk weg vallen. 

Proef 2:Totale belasting vs. 
oplegreakties 

totale belasting [kN] 

- kanad 11 ........ kanaal 12 

l I 

figuur 10: proef 2 -oplegrealtties vs totale belasting 

Belasting VS doorbuiaing 
In figuur 10 is ook de doorbuiging midden tussen de opleggingen tegen de 
totale belasting uitgezet. 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven blz - 15 

Beproeven van alleen de hoek rechts 
Voor dit onderdeel van de proef werd de 200 kN vijzel door een 560 kN vijzel 
vervangen. Alleen de voorgespannen ribbe werd belast. 
Tijdens het beproeven van de hoek ontwikkelde zich het eerst een 'oude' 
buigscheur aan de kopzijde van de plaat verder. Deze scheur is de zwakste 
doorsnede van die ribbe, waarin dan ook de vervormingen plaats vinden en niet 
dichter bij de oplegging waar de verplaatsingsopnemers zijn aangebracht. De 
verplaatsingen van de 30-serie zijn daarom niet meegenomen. 
Daarna ontstonden tussen de puntlasten op de voorgespannen ribbe buigscheu- 
ren. Het bezwijken van de oplegging gebeurde bros. Vanuit de dag van de 
oplegging ontstond een scheur onder een helling van ongeveer 1 op 3 naar de 
plaats waar de eerste puntlast aangrijpt, foto 8 en foto 9. 

foto 8: proef 2, scheurpatroon rechter hoek, zijkant van de plaat 

L I 
figuur 11: geschematiseerd bezwijkpatroon proef 2 hoek 
rechts 
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Bijlage 4: Resultaten van de pioeven blz - 17 

Proef 3 

Afwiiking ten opzichte proef 2 
De puntlasten zijn weer op 65 mm uit de rand van de plaat geplaatst. 
De verhouding van de belastingen is gewijzigd. Doordat de niet voorgespannen 
zijde gaat scheuren neemt de stijfheid van deze zijde af. Met dit gegeven is een 
terugkoppeling naar het eindige elementen programma gemaakt. Door nu voor 
de niet voorgespannen rib een lagere hoogte in te vullen neemt de stijfheid van 
de doorsnede af, hiermee zal ook de krachtwerking in de plaat veranderen. 
Gekozen is voor en gereduceerde hoogte van 175 mm. De keuze heeR tot gevolg 
dat de "voorgespannen rib" 60% van de oplegreaktie voor zijn rekening neemt 
terwijl de "niet voorgespannen rib" 40% opneemt. 
De proefopstelling is op deze wijziging eenvoudig aan te passen. Door op de 
beide voorgespannen zijden een vijzel met een kapaciteit van 240 kN en op de 
niet voorgespannen zijde een 200 kN vijzel te plaatsen. 

Observatie van proef 3 
Net als bij de voorgaande proeven ontstonden ook bij deze proef de eerste 
scheuren in de niet voorgespannen ribbe, foto 10. Bij het verder toenemen van 
de belasting ontstond er ook een scheur in de linker voorgespannen rib. Bij het 
nog verder toenemen van de belasting werd de scheur langzaam wijder, foto 11 
en foto 12. 

foto 10: proef 3, scheurpatmn linker boek, buigscheuren nabij de oplegging niet voorgespannen zijde 
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foto 11: proef 3, scheurpatroon linker hoek, voorgespannen zijde 

I I 
figuur 12: geschematiseerd bezwijkpahoon proef 3 hoek 
links 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven blz - 19 

foto 18: proef 3, scheurpatroon linker hoek, onderzijde van de plaat 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven blz - 20 

Belasting VS oplegreakties 
In figuur 13 zijn de oplegreakties tegen de totale belasting voor de derde proef 
uitgezet. De oplegreakties lopen met het toenemen van de belasting geleidelijk 
op. Met het bezwijken van de linker hoek van de plaat, kanaal 12, valt door de 
vervorming de belasting gedeeltelij k weg, waardoor ook de oplegreakties 
gedeeltelijk weg vallen. 

Proef 3:Totale belasting vs. 
oplegreakties 

Totale belasting [kN] 

-. mal 11 ........ kanaal 12 

I I 
figuur 13: proef 3 -0p1egeakties VS totale belasting 
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Opnemers boven en onder de plaat 
Met deze verplaatsingsopnemers zijn de verplaatsingen op de plaat (kanalen 24 
en 44) en onder de plaat (kanalen 34 en 54) gemeten. 
Deze opnemers geven voor de kanalen 24 en 44 op de plaat een relatieve 
verplaatsing van ongeveer 0.5%0 bij een oplegreaktie van 105 kN een sterk 
toenemende verplaatsing te zien. Dit geeft aan dat er binnen het meetafstand 
van de opnemers een scheur is ontstaan. Ook op het proefstuk zelf was een 
scheur te konstateren. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat door het vervor- 
men van de plaat bij de oplegging wringende momenten optreden. Deze 
momenten werken loodrecht or, de ontstane scheur, zie ook foto 7, blz 13. 

Proef 3:Relatieve verplaatsing 
boven en onder 

I I 
figuur 14: proef 3 -verplaatsing opnemers op de plaat vs oplegreaktiea 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven blz - 22 

Beproeven van alleen de hoek rechts 
Bij de oplegging ontstond vanuit de oplegging eerst een kleine scheur onder een 
hoek van ongeveer 55" met de voorgespannen rib. Bij het verder door belasten 
ontstond in dezelfde ribbe op korte afstand verder een brosse scheur onder 
ongeveer 25" met de ribbe, foto 13 en foto 14. 

foto 13: proef 3, scheurpatroon rechter hoek, voorgespannen zijde 
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foto 14: proef 3, scheurpatroon rechter hoek, onderzijde 

I I 

figuur 15: geschematiseerd bezwijkpatnmn proef 3 hoek 
rechts 



Bijlage 4: Resultaten van de proeven 

Overzicht resultaten 

tabel 1: resultaten van de proeven 

eerste proef tweede proef 
Oplegreakties [kN] links rechts links rechts 
begin proef 15.7 13.8 14.8 14.6 
bezwijken 125.5 128.1 127.4 127.0 
gemiddeld 127.2 126.8 

totale belasting [kN] 274.7 280.8 

afstand van scheur in de voorgespannen rib tot de kop van de plaat [mm] 
onder 300 150 150 
boven 680 780 450 
op halve hoogte 420 550 240 

derde proef 
links rechts 
13.0 14.9 

154.5 155.3 
154.9 

tabel 2: resultaten van de proeven op de niet bezweken ribben 

tweede proef derde proef 
Oplegreakties [kN] hoek rechts hoek rechts 
begin proef 26.8 20.5 
bezwijken 150.2 148.8 

totale belasting 226.4 208.5 

afstand van scheur in de voorgespannen rib tot de kop van de plaat [mm] 
onder 1701550 1501460 
boven 750l900 8201860 
gemiddeld 4501720 5001620 

De waarden voor oplegreakties begin proef is de oplegreaktie ten gevolge van 
het eigen gewicht van de plaat en de daarop aanwezige dode belasting in de 
vorm van stalen balken. 
De waarden voor oplegreakties bij bezwijken zijn de hoogste geregistreerde 
waarden, er wordt immers om de 5 sekonden gemeten. 
De waarden voor totale belasting is de maximaal gemeten oliedruk vermenig- 
vuldigd met het totale oppervlak van de toegepaste vijzels. 
Afstand vanuit de rand van de plaat geeft de afstand van de scheur ten 
opzichte van de rand van de plaat. De afstand is bepaald aan zowel de boven 
als de onderzijde van de plaat.+ 



BIJLAGE A4.22 

3.2.1.2 Momentcapaciteit (Stel een IPE 240) 

Wpl; y =2sx 

M,,,.,= WP,;, fy=2-1 83.355-10-3=1 30 kNm > 105 kNm acc. 

3.2.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (IPE 240) 
-175 k N  F~igger  i 2  - extreme belasting 

'ligger ~ 2  = 74 k' eigen gewicht 
F,,,,, = 1 2,4 k N  
O m  de momenten te  bepalen worden drie vloervelden naast elkaar beschouwd 
Op deze drie vloervelden zijn er drie belastingscombinaties te onderscheiden a 
t /m  c (v.b. 2 4  k ~ / m ~ ) .  

- 

1 7 5  
M-l i jnen i k N m 1  

m i d d e n v e l d  

a 1 0 9  40 a A 
I l 

Figuur A4.25 Belastingcombinaties ligger L3 (uiterste grenstoestand) 

Belastingscombinatie a is  niet maatgevend. 
De maatgevende momenten van het middenveld zijn: 
veldmoment M,,,, = 124 kNm Dmidde, = 88 kN 
steunpuntmoment M,,=151 kNm 
dwarskracht D,,, = 136 kN 

3.2.2.1 Meewerkende breedte 
boven steunpunt: 

I, =o, 51 

midden van de ligger: 

I, =o, 71 



BIJLAGE A4.23  

3.2.2.2 Dwarskrachtcapaciteit 
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het montagestadium. 
V, = 4 6 5  k N  > 1 3 6  k N  acc. Het oppervlak van het staalprofiel wordt  geredu- 
ceerd, doordat er een deel opgenomen wordt  door de dwarskracht. Het resteren- 
de  deel is bestemd voor het  moment. 

3.2.2.3 Liqqinq neutrale liin 
De ligger loopt evenwijdig aan de ribben van de staalplaat. De capaciteit van de 
betondoorsnede bestaat uit  twee  componenten FC1 en F,,. De capaciteit F,, 
bestaat u i t  het  bovenste vlakke deel van de betonplaat, di t  is: 

De capaciteit F,, bestaat uit het  geprofileerde, onderste deel van de betonnen 
plaat, d i t  is: 

Fc2=be Ab hp 0,85fcd 

A, is de totale oppervlakte van het geprofileerde, onderste deel van de betonnen 
plaat. 

De totale capaciteit wordt :  

Fc=Fc,+Fc2=792+399=1 191  kN 

Ligging van de neutrale lijn: 

A fy  e- FC C, (ha-2tf)t, f y  

In het deel waar de grootste kracht ontstaat bevindt zich de neutrale lijn. 

3481  -355.1 O-3 e- 1 1 91 e- (200-2-8,5)5,6-355.1 O-3 

De neutrale lijn l igt in het staalprofiel. 
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3.2.2.4 Momentcapaciteit van de samenqestelde ligqer 
Volledig schuifsterk 
Veldmoment 

Kontrole M, v,,d 

De capaciteit van de betonplaat is bijna even groot als de capaciteit van het 
staalprofiel. Uitgaande van de capaciteit van het staalprofiel, dan wordt  M, v,,d: 

M, v,,=3481-355(1 20+70+80-62.4) 1 0-6=257 kNm ;. 250 kNm acc. 

Steunpuntsmoment 
Stel steunpuntswapening 501 2 A, = 201 0 mm2 
betonstaal FeB 500 

N,,=A, f,=201 0-435-1 0-3=874 kN 

als A, f, 2 0,15A f,  ( 1  85 kNì acc. dan geldt: 

1 A' f,) M, ,t=(ha+hc+hp-d,--tf)A, f,+I, 1 8Mp (1  -- 
2 A f Y  

M, ,,=280+45=325 kNm > 151 kNm acc. 
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3.2.2.5 Neutrale liin 
stat isch moment  S, 

S, be ton = 500113.5~80~40 = 11 8500 m m 3  
S, beton = 50011 3 .5~0.575~70~100 = 149100mm3 
S, staal = 39 1 O( 1 50 + 1 20) = 1055700 mm3 + 
S, totaal  = = 1323300 m m 3  
A, totaal  = 8364 m m 2  

3.2.2.6 Buiqsti i fheid van  d e  samenqestelde liqqer (IPE 240) 
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3.2.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (IPE 240) 

Montagestadium 
Het belastingschema van ligger L3 is hetzelfde als uit  de 
vorige berekening, waarin M, = 65 kNm (bijlage A4.19). 

3.2.3.1 Spanninq - in de onderste flens in het montaqestadium 

Gerede toestand 

'ligger ~2 = 'e 'N extreme belasting 

F~igger  ~2 = 53 k' eigen gewicht 

* , j 7  1 4  d M- l  i jnen íkNrn l  

m i d d e n v e l d  

b 68 5 5 
n A n A 4 1 

Figuur A4.26 Belastingschema's ligger L3 (gerede toestand) 

Berekend met  PCframe: M, = 45 kNm M, ,, = 68 kNm 
D,,, = 53 kN 

3.2.3.2 Spanninq in de onderste flens in de qerede toestand 

De totale spanning wordt :  

o,=ua,+ua,=200+77=277 Nlmm2 5 355 N/mm2 acc. 
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3.3 TYPE C 
Ligger L 3  is aan beide zijden momentvast verbonden en met steunpuntswape- 
ning in de betonvloer. 

H e B  260 

Figuur A4.27 Aansluit-detail mornentvaste verbinding 

3.3.1 MONTAGESTADIUM (uiterste grenstoestand) 
F,,,,,, ,, = 88 kN (inclusief montage belasting 5 , l  kN) 

e-g.~igger ~3 = 1,5 k ~ / m '  
Om de momenten t e  bepalen worden drie vloervelden naast elkaar beschouwd. 
Op deze drie vloervelden zijn er drie belastingscombinaties te  onderscheiden a 

M- l i jnen [ k N m l  

1.5 k N l m  ;I m i d d e n v e l d  

a 4 4 - 7  

4 

Figuur A4.28 Belastingschema's met de bijbehorende momenten 

Belastingscombinatie a is niet maatgevend, in het vervolg wordt  deze combinatie 
weggelaten. 
De maatgevende momenten van het middenveld zijn: 
veldmoment M,,,, = 7 2  kNm 
steunpuntsmoment M,, = 7 4  kNm 
dwarskracht D,,, = 6 4  kN  



BIJLAGE A4.28 

3.3.1.1 Dwarskrachtcapaciteit (Stel een IPE 200) 

Azv=Aa-2(bf-t,-2r)tf 

fyih 355 V,=AzV = l  137.-.10-3=234 kN > 64 kN acc. 
Y M O  6 

3.3.1.2 Momentcapaciteit 

MP,;,= Wpcy fy=2-1 83.355-1 0-3=78 kNm > 74 kNm acc. 

3.3.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (IPE 200) 
De maatgevende momenten van het middenveld waren: 
veldmoment M,,,, = 124 kNm Dmi,,,, = 88 kN 
steunpuntmoment M,,=151 kNm 
dwarskracht Dmax = 136 kN 

3.3.2.1 Meewerkende breedte 
De meewerkende breedten zijn het zelfde als uit de vorige berekening (bijlage 
A4.22): b, = 500 mm. Dit geldt zowel voor het bovensteunpunt als voor het 
midden van de ligger. 

3.3.2.2 Dwarskrachtcapaciteit 
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het montagestadium. 
V, = 234 kN > 136 kN acc. 
Het oppervlak van het staalprofiel wordt gereduceerd, doordat er een deel opge- 
nomen wordt door de dwarskracht. Het resterende deel is bestemd voor het 
moment. 

3.3.2.3 Lisciins neutrale liin 

Fc=l 191 kN (zie bijlage A4.23) 

Ligging van de neutrale lijn: 

A f, FC e (ha-2tf)tw f, 

In het deel waar de grootste kracht ontstaat bevindt zich de neutrale lijn. 

2421 -355.1 O-3 1 191 e (200-2.8,5)5,6-355.1 O-3 

De neutrale lijn ligt in de betonplaat. 
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3.3.2.4 Momentcapaciteit van de samenqestelde liqner 
Volledig schuifsterk 

Veldmoment 

MP,-2421 .355(120+70+80-43.4) 1 0-6=1 95 kNm > 124 kNm acc. 

Steunpuntsmoment 
Stel steunpuntswapening 50 1 2 A, = 201 0 mm2 
betonstaal FeB 500 

NUr=Ar f,=201 0.435.1 0-3=874 kN  

als A, f,> 0,15A f, ( 1 29 kN) acc. dan geldt: 

MU,,=l97+O=197 kNm > l 5 1  kNm acc. 
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3.3.2.5 Neutrale liin 
De ligging van de neutrale lijn volgt uit: 

statisch moment S, 
S, beton = 50011 3.5-80.40 = 11 8500 mm3 
S, beton = 50011 3 ,5~0.575~70~100 = 149100mm3 
S, staal = 2850( 1 50 + 1 20) = 769500 mm3 + 
S, totaal = = 10371 00  mm3 
A, totaal = 7304 mm2 

3.3.2.6 Buicrstiifheid van de samengestelde liqqer (IPE 200) 
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3.3.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (IPE 200) 

Montagestadium 

l 1 . 5  k N l m  
m i d d e n v e l d  

4 6 15 b A n - 
n 

Figuur A4.29 Belastingschema's met  bijbehorende momenten 

M,=43 kNm Mg st = 46 kNm 

3.3.3.1 Spannins in de onderste flens in het montaqestadium 
In het midden van de ligger: 

Bij het steunpunt: 

Gerede toestand 
In het midden van de ligger: 
De momenten zijn hetzelfde als uit de vorige berekening (bijlage A4.26), waar: 
M, =45 kNm M, ,, = 68 kNm 

3.3.3.2 Spanning in de onderste flens in de qerede toestand 
In het midden van de ligger: 

De totale spanning wordt: 

0f=0a,+0a,=221 +l 05=326  mm^ 5 355 N/mm2 acc. 

Bij het steunpunt: 
M, mag gereduceerd worden tot 0,6Mq 

De totale spanning wordt: 

a,=aa,+aa2=237+96=333 N/mm2 355 N/mm2 acc 
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4 LIGGER L4 
Ligger L4  is aan beide zijden scharnierend verbonden en met steunpuntswape- 
ning in de betonvloer. 

4 .1  MONTAGESTADIUM (uiterste grenstoestand) 
FIi,,,, L2 = 100 kN (inclusief montage belasting 5, l  kN) 

L4 = 1 ,5 k ~ l m '  

Figuur A4.30 Belastingschema ligger L4 (montagestadium) 

De maatgevende momenten van het middenveld zijn: 
veldmoment M,,,, = 190 kNm 
dwarskracht D, =D,=56 kN 

4.1.1 Dwarskrachtcapaciteit (Stel een IPE 270) 

Azv=Aa-2(bf-t,-2r)tf 

f /J3 355 V,=Azv Y = 2 5 8 3 . . 1  0-3=530 kN > 56 kN acc. 
V M O  6 

4.1 .2 Momentcapaciteit (Stel een IPE 300) 
Indien D, 50,5V, (56  5 2 6 5  kN), dan hoeft er niet op een kombinatie van dwars- 
kracht en moment gerekend te worden. 

Mp,;,=Wpty fy=2-314.355.10-3=223 kNm > l 9 0  kNm acc. 
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4.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (IPE 300) 

- 200 kN F~igger ì 2  - extreme belasting 
-85 k N  F~igger i 2  - eigen gewicht 

F,,,,, = 1 9,4 kN 

M-Li jnen [ k N r n l  

m d d e n v e i d  

2 8 2  153  
A A 

Figuur A4.31 Belastingcombinaties ligger L4 (uiterste grenstoestand) 

De maatgevende momenten van het  middenveld zijn: 
veldmoment M,,,, = 228 kNm D,,,,,, = 101 kN 
steunpuntmoment M,, = 284 kNm 
dwarskracht D,,, = 164 kN 

4.2.1 Meewerkende breedte 
boven steunpunt: midden van de ligger: 

l, =O, 71 

Stel b, = 650 m m  voor de gehele ligger 

4.2.2 Dwarskrachtca~ac i te i t  
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het  montagestadium. 
V,= 530 kN > 284 k N  acc. 

Het oppervlak van het  staalprofiel wordt  gereduceerd, doordat er een deel opge- 
nomen wordt  door de dwarskracht. Het resterende deel is bestemd voor het  
moment. 
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4.2.3 Lisging neutrale liin 
De ligger loopt evenwijdig aan de ribben van de staalplaat. De capaciteit van de 
betondoorsnede bestaat uit  twee  componenten F,, en F,,. 

De capaciteit F,, bestaat uit het  bovenste vlakke deel van de betonplaat, d i t  is: 

F,, =h, b, 0,85fCd=80~650~0,85~23,3~1 1030  kN 

De capaciteit F,, bestaat uit  het  geprofileerde, onderste deel van de betonnen 
plaat, d i t  is: 

FC2=be A, h, 0,85fCd 

A, is de totale oppervlakte van het geprofileerde, onderste deel van de betonnen 
plaat. 

De totale capaciteit wordt :  

F,=FC,+Fc2=1 030+519=1549 kN 

Ligging van de neutrale lijn: 

A f, e F, (h,-2tf)t, f, 

In het deel waar de grootste kracht ontstaat bevindt zich de neutrale lijn. 

4887.355-1 e 1549  C* (300-2.1 0,7)7,1.355-1 

De neutrale lijn l igt in het  staalprofiel. 

4.2.4 Momentcapaciteit van de samengestelde ligger 
Volledig schuifsterk 
Veldmoment 

M, ,,,,=268+96+28=392 kNm > 2 2 8  acc. 



BIJLAGE A4.35 

Steunpuntsmoment 
Stel steunpuntswapening 50 12 A, = 201 0 mm2 
betonstaal FeB 500 500 f =-=435 Nlmm2 

U 1,15 

N,,=A, f,=201 0.435.1 0-3=874 kN 

als A, f, 2 0,15A f, (260 kN) acc. dan geldt: 

M, ,,=367+131=498 kNm > 284 kNm acc. 

4.2.5 Neutrale liin 
De ligging van de neutrale lijn volgt uit: 

statisch moment S, 
S, beton = 65011 3,5.80.40 = 154100 mm3 
S, beton = 65011 3,5~0,575~70~100 = 193800 mm3 
S, staal = 5380( 1 50 + 1 50) = l 614000  mm3 + 
S, totaal = = 1961 900 mm3 
A, totaal = 1 1 170 mm2 

4.2.6 Buiqstiifheid van de samenqestelde ligaer (IPE 300) 
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4.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (IPE 300) 

Montagestadium 

F1igger ~2 = 61 'N e.g.,igge, = 1,5 k ~ l m '  

Figuur A4.32 Belastingschema Ligger L4 (montagestadium) 

Berekend met Pcframe: u, = 3 0  m m  M, = 120  kNm 
D, = D 2 = 3 6  kN 

4.3.1 Spanning in de onderste flens in het montaqestadium 

Gerede toestand 
- 8 7  kN F~igger î2 - extreme belasting 
- 6 1  kN F~igger i 2  - eigen gewicht 

M - l d n e n  IkNml 

m i d d e n v e l d  

b 131 107  
n A 

Figuur A4.33 Belastingscombinaties ligger L4  (gerede toestand) 

Berekend met PCframe: M, = 81 kN D,,, = 65  kN 

4.3.2 Spanninq in de onderste flens in de serede toestand 

De totale spanning wordt: 

af=aa, +aa2=21 5+86=301 Nlmm2 I 355 Nlmm2 acc. 
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5 LIGGER L1 

5.1 MONTAGESTADIUM (uiterste grenstoestand) 
De belasting op ligger L1 bestaat uit  de belasting van de liggers L3, L4 en een 
vloerbelasting. De vloerbelasting komt  overeen met de vloerbelasting van ligger 
L2. 

F,,,,,, ,, = 2-48 k N  (inclusief montage belasting) 

Eli,,,, L4 = 2-56 kN ( 
11 11 1 

Figuur A4.34 Belastingschema ligger L1 (montagestadium) 

Berekend met  PCframe: D, = 21 4 kN D, = 186 kN 
M,,, = 370 kNm 

5.1.1 Dwarskrachtcapaciteit (Stel een HeB 260) 

Azv=Aa-2(b,-t,-2r) t, 

fy/d3 355 V,=AzV -=4770--10-3=978 kN > 21 4 kN acc. 
Y M O  6 

5. l .2 Momentcapaciteit 
Indien D, 10,5V, (21 4 1  489 kN), dan hoeft er niet op een kombinatie van 
dwarskracht en moment gerekend t e  worden. 

M,,,= WP,;, fy=2-641 -355.1 0-3=455 kNm > 370 kNm acc. 
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5.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (gerede toestand) 
Extreme belasting 

F~igger i3 =2.103 kN Fligge, L, = 2.1 6 4  kN 

Figuur A4.35 Belastingschema ligger L1 (uiterste grenstoestand) 

Berekend met PCframe: D, = 530 kN D, = 388 kN 
M,,, = 735 kNm 

5.2.1 Meewerkende breedte 
De meewerkende breedte is hetzelfde als bij ligger L2. 
b, = 2700 m m  

5.2.2 Dwarskrachtcapaciteit 
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het montagestadium. 
V, =g78  kN > 530 kN acc. 

5.2.3 Momentcapaciteit van de liqqer bii het steunpunt 
De maatgevende kombinatie van dwarskracht en moment ligt op 300 mm vanaf 
het einde van de ligger gemeten. 
De waarden zijn: D,,,, = 530 kN 

M,,,, = 0,3-530 = 159 kNm 

Indien Do,,, 20,5V, (530 2 4 8 9  kN), dan moet er op een kombinatie van dwars- 
kracht en moment gerekend worden. 

Het oppervlak van het staalprofiel wordt gereduceerd, doordat er een deel opge- 
nomen wordt door de dwarskracht. Het resterende deel is bestemd voor het 
moment. 
Benodigde oppervlakte voor de dwarskracht is: 

Benodige hoogte van het lijf t.b.v. de dwarskracht: 
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Momentcapaciteit: 

Sx totaal = 641 000 mm3 
S, ,,,,, = ( 1  30.1 0-65)  = 84500 mm3 - 

sx mom = 556500 mm3 

Mu=2Sx fy=2-556.5.355-1 0-3=395 kNm > 159 kNm acc. 

Of berekenen volgens tabel 10 van NEN 6770 [A4.5] met interaktieformule: 

waarin: 

toets: 

M ~ ; ~ ; d  - 1 = 0 , 3 5  159 5 1 acc 
M ~ y ; u ; d  453 

5.2.4 Momentcapaciteit van de samengestelde liqqo: 
Volledig schuifsterk 

M, veld= 101 2 kNm > 735 kNm acc. 
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5.2.5 Neutrale liin 
statisch moment S, 

S, beton = 2700/13,5-80.40 = 640000 mm3 
S, staal = 1 1840(150 + 130) =3315200 mm3 + 
S, totaal = = 3955200 mm3 
A, totaal = 27840 mm2 

5.2.6 Buiqstiifheid van de samengestelde liqcler (HeB 260) 

5.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND 

Montagestadium 
e.g. 3,2-3,5 = 1 1,2 k ~ / m '  buitenring 
e.g. 3,2.2,3 = 7,4 k ~ / m '  binnenring 

- 2.36 = 72 kN 'ligger ~4 - - 2.30 = 60 kN 'ligger ~3 - 

Figuur A4.36 Belastingschema ligger L1 (montagestadium) 

Berekend met PCframe: u, = 127 mm M, = 21 9 kN 
De doorbuiging is 127 mm, dit is aan de hoge kant. De doorbuiging kan vermin- 
derd worden door een zeeg toe te passen. 

5.3.1 Spanninq in de onderste flens in het montaqestadium 
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Gerede toestand 
e.g. afwerklaag is 0,55 k ~ / m ~  

Fl;,,,, ,, = 2 -65 = 1 30  kN Fligger - -2.53=106 kN 

106 k N  

10.5 kNlm 

Figuur A4.37 Belastingschema ligger L1 (gerede toestand) 

Berekend met PCframe: M, = 321 kNm 

5.3.2 Spanninq in de onderste flens in de qerede toestand 

De totale spanning wordt: 

of=aa,+aa2=1 91 +l 52=343 Nlmm2 5 355 Nlmm2 acc. 

5.4 DOORBUIGINGSEISEN (HeB 260) 

5.4.1 Doorbuisinq ten sevolse van de veranderliike belasting 
-76 kN 'ligger ~2 - (buitenring) 
- 66  kN 'ligger ~2 - (binnenring) 

9.2 kNlm 

I 
A 
q*.-- 12600 

l a  I c 

+O 
Ia 

Figuur A4.38 Belastingschema ligger L1 (v.b. = 4  k ~ / m ~ )  

Berekend met PCframe: 6, =41 mm 

Doorbuigingseis: 

u,,~0,003/=0,003~13 100=39,3 mm g41 mm niet acc. 

De bijkomende doorbuiging voldoet net niet aan de eis. Dit betekent dat er een 
hoger profielnummer nodig is. 
Stel een He6 280. 
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5.5 UITERSTE GRENSTOESTAND (nu met een HeB 280) 

5.5.1 Neutrale liin (HeB 280) 
statisch moment S, 

S, beton = 2700/13,5-80.40 = 640000 mm3 
S, staal = 1 3 140(150 + 140) = 381 0600 mm3 + 
S, totaal = = 4450600 mm3 
A, totaal = 291 40 mm2 

z = 4450600/29 140 = 1 53 m m  
De neutrale lijn l igt in de stalen bovenflens. 

Of met  de volgende methode: 

A, f, e b, h, 0,85fcd (ha-2tf)t, f, 

In het  deel waar de grootste kracht ontstaat bevindt zich de neutrale lijn. 

De neutrale lijn ligt in de stalen bovenflens. 

5.5.2 Buicistiifheid van de samengestelde ligger (HeB 280) 

5.5.3 Momentca~ac i te i t  van de samengestelde ligger 
Volledig schuifsterk 

1 1 1 M,, veH=Fc(-ha+h +-h,) +-(Aa f,-F,) (ha- Aa f,-FC) 
2 P 2  2 2ba f" 

M,, veld=4278(1 40+70+40) 1 0 -~+1 (4665 -4278 )  (0,28- 4665 -4278) 
2 2.280.355 

M,, ve,d=l 069+54=1123 kNm > 735 kNm acc. 
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5.5.4 Aantal deuvels 
Eisen 
De eisen komen vri jwel geheel overeen met de eisen van ligger L2 (bijlage A4.7).  

Volledig schuifsterk 
Maximale afschuifkracht: 

Vl=Fc=4278 kN 

Stel één deuvel per rib: 

- - 4278 =49 stuks per halve ligger N,=- 
kt PRd 1.87.1 

Het aantal ribben per halve ligger bedraagt slechts: 

aantal ribben = 2600 =2 1 stuks 
2.300 

Het benodigde aantal ribben is 49 stuks. Er zijn echter 21 ribben beschikbaar. 
Stel voor o m  geen volledig schuifvaste verbinding toe te  passen. 

Niet-volledig schuifsterke verbinding 
Stel voor o m  21 deuvels toe te  passen per halve ligger. 
Het percentage wordt  dan: 

- N,=- N k t  - .l =0.43 > 0.4 acc. 
N, 49 

De neutrale lijn van de samenwerkende doorsnede ligt in de flens van het staal- 
profiel indien de afschuifkracht van de deuvels groter is dan de normaalkracht 
van het  liggerlijf. 

Fc=kt N PRd=l -21 '87.1 = l  829 kN 

kracht in liggerlgf is 9 1 0 kN < F, (niet maatgevend) 

De neutrale lijn l igt in de stalen bovenflens. 

MRd=499+377=876 kNm > 735 kNm acc. 

Ligger L1 heeft op het  einde puntenlasten. In dat  geval is het beter o m  een paar 
extra deuvels op het einde van de ligger te  plaatsen; bijvoorbeeld in de laatste 3 
ribben twee  deuvels te  plaatsen in plaats van één deuvel. 
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5.6 DOORBUIGINGSEISEN (nu met een HeB 280) 
Montagestadium 
Het belastingschema is hetzelfde als het schema uit figuur A4.36, maar nu met 
een HeB 280. 
Berekend met PCframe: u, = 99 mm 

Gerede toestand 
5.6.1 Doorbuigins ten sevolse van de veranderliike belasting 
Het belastingschema is hetzelfde als het schema uit figuur A4.37, maar nu is de 
samengestelde doorsnede met een HeB 280. 
Berekend met PCframe: d, =35,6 mm 
Doorbuigingseis: 

~~~~0,003/=0,003.13100=39,3 mm 235,6 mm acc. 

5.6.2 Doorbuiqinq ten qevolge van de permanente belasting 
buitenring binnenring 

'ligger i 2  = I 0  kN 'ligger i 2  = 9 kN 
FgeveI = 2-1 6,2 = 32 kN F,,,,, = 2 1 .0,3 = 21 kN 
e.g.,igger L, = 1,25.7,2 = 9 k N i -  e.g.,igg,,L,=1,25~4,6= 6 k N +  

'totaai =51 kN 'tot aai = 36 kN 

Figuur A4.39 Belastingschema ligger L1 (p.b. =0,55 k ~ / r n ~ )  

Perekend met PCframe: 6, = 7 mm 

5.6.3 Doorbuiqinq in de eindtoestand 

uon=u,+62=99+7=106 mm 

Doorbuigingseis: 

u,,,< 0,004/=0,004~13100=52,4 mm 

De einddoorbuiging voldoet dus niet. 
Door een zeeg toe te passen van 100 mm (d,,) wordt de einddoorbuiging als 
volgt: 

uOn=u,+62+6,,=99+7-1 00=6 mm 

~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ + ~ ~ ~ = 6 + 3 5 ~ 6 = 4 I  ,6 mm < 51,2 mm acc. 
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6 SAMENVATTING 
In tabel A4.1 is een samenvatting gegeven van de liggerafmetingen uit 
vloervariant 3. 

Tabel A4.1 Samenvatting liggerafmetingen 

Opmerkingen: 
1) Type a, ligger L3 wordt scharnierend verbonden aan ligger L1 met minimale 

steunpuntswapening in de betonvloer; 
2) Type b, ligger L3 wordt scharnierend verbonden aan ligger L1 en met steun- 

puntswapening in de betonvloer; 
3) Type c, ligger L3 wordt momentvast verbonden aan ligger L1 en met steun- 

puntswapening in de betonvloer; 
4) Ligger L3, type b heeft de voorkeur om zijn eenvoudige verbindingswijze; 
5) Ligger L3, type c moet nog op doorbuigingen berekend worden. Er is van 

uitgegaan dat een momentvaste verbinding gunstiger is m.b.t. de doorbuiging 
dan een vrij opgelegde verbinding, maar aangezien er een lager profielnummer 
mogelijk is, gaat die stelling niet meer op; 

6) Ligger L4 is te vergelijken met ligger L3, ook voor ligger L4 is type b gekozen, 
zodat alleen type b berekend is. 

Nog te kontroleren: 
-horizontale afschuiving van de deuvels; 
-brandwerendheid van de vloer; 
-de invloed van de windbelasting; 
-de vloer op trillingen kontroleren, zie bijlage A6. 

opmerkingen 

1) 

2) 4) 

3) 5) 

6) 

ligger 

Ligger L2 

Ligger L3 type a 

Ligger L3 type b 

Ligger L3 type c 

Ligger L4 type b 

Ligger L1 

profielnummer 

HeB 240 

IPE 270 

IPE 240 

IPE 200 

IPE 300 

HeB 280 
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Vloervariant 4 

INHOUD 

1  Inleiding 
1 . l  Materiaaleigenschappen 

2 Ligger L 2  
2.1 Montagestadium 
2.3 Bruikbaarheids grenstoestand 
2.4 Doorbuigingseisen 
2.5 Opmerkingen 

3 Ligger L 3  

4 Ligger L1 
4.1 Montagestadium 
4.2 Uiterste grenstoestand 
4.3 Bruikbaarheids grenstoestand (HeB 240) 
4.4 Bruikbaarheids grenstoestand (HeB 260) 
4.5 Doorbuigingseisen 

5 Samenvatting 
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Vloervariant 4 

1 INLEIDING 
De staalplaat-betonvloer wordt  volgens Eurocode 4 berekend. Dit rekenvoorbeeld 
volgt in grote lijnen het rekenvoorbeeld uit  Bouwen met Staal blz 21  ) [A5.1  l .  

12600 0 - 1  m L I G G E R  L2 

A 
12550 

n po 

Figuur A5.1 Maatvoering vloervariant 4 

1. l MATERIAALEIGENSCHAPPEN 
De materiaal eigenschappen zijn hetzelfde als uit  bijlage A4: berekening vloervari- 
ant 3.  Samengevat zijn deze waarden als volgt: 
Staalkwaliteit Fe 51 0 f, = 3 5 5  Nlmm2 E, = 2.1 -1 o5 N/mm2 
Betonkwaliteit C35 f,, = 23.3 Nlmm2 E,, = 3 , l - 1  o4 Nlmm2 
n=13 ,5  

2 LIGGER L2 
De berekening van ligger L2 komt  in grote lijnen overeen met de berekening van 
ligger L2  uit  vloervariant 3 (bijlage A4). De overspanning van de ligger uit  deze 
variant is iets groter. 
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2.1 MONTAGESTADIUM (uiterste grenstoestand) 
Montage belasting 
v.b. = 0,75 kN/m2 (montage belasting) 
e.g. = 3,2 kN/m2 (eigen gewicht vloer, zonder afwerkingen) 

v.b. 0,75-3,5.1,5 = 3,9 kN/ml {buitenring) 
e.g. 3,2-3,5.1,2 = 13,4 kN/ml + 

q,, totaal = 17,4 kN/ml 

v.b. 0,75.2,3.1,5 = 2,6 kN/ml {binnenring) 
e.g. 3,2.2,3.1,2 = 8,8 kN/ml + 

q,, totaal = 1 1,4 kN/ml 

"Er wordt nog met een extra montage belasting gerekend van 0,75 kN/m2 ,die 
over een oppervlakte van 3.3 m wordt aangebracht. q, =0,75.3 = 2/25 kN/ml 
q, .y,;, = 2.25.1,5 = 3,4 kNlml (over een lengte van 3 meter) 

Figuur A5.2 Belastingschema ligger L2 (montagestadium) 

17.4  Wlm 3.4 k N l m  

Berekend met PCframe: D, = 100 kN D, = 91 kN 
M,,, = 325 kNm 

L.l. 

m C - 
L 
C <Y 

+ 

2.1.1 Momentcapaciteit (Stel een HeB 240) 

WP, y =2sx 

MP,,= W,,, f,=2.527-355.1 0-3=374 kNm > 325 kNm acc 

- C 
3 .- 
n O 

,L , ,J  

2.1 .2 Dwarskrachtcapaciteit (HeB 240) 

Vu=0,58 h, t ,  f,, (conservatieve formule) 

11.4 k N l m  

m 
.- 
L 

C 
w C 

Vu=0,58(240-34).1 0-355.1 0-3=424 k N  > 100 k N  acc 

Exacter zijn de volgende formules: 
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2.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (gerede toestand) 
Extreme belasting 
v.b. = 4 kN/m2 (veranderlijke belasting) 
e.g. = 3,75 kN/m2 (eigen gewicht vloer, incl. staal) 

v.b. 4-3,5.1,5 = 21 ,O kN/ml {buitenring) 
e.g. 3,75.3,5.1 ,Z = 15,8 kN/ml + 

qbu totaal = 36,8 kN/ml 

v.b. 4.2,3.1,5 = 13,8 kN/ml {binnenring) 
e.g. 3,75-2,3.1 ,Z = 10,4 kN/ml + 

q,, totaal = 24,2 kN/ml 

Gevelbelasting is 1 ,25 kN/m2 
FgeVeI= 1,25.3,6.3,5-1 ,2 = 18,9 kN {buitenring) 
(e.g.. hoogte - breedte veiligheid) 

Figuur A5.3 Belastingschema ligger L2 (uiterste grenstoestand) 

Berekend met PCframe: D, = 21 9 kN D2 = 183 kN 
M,,, = 630 kNm 

2.2. l Meewerkende breedte 

De waarde van 3,2 m is aan de hoge kant. De gemiddelde afstand tussen de 
liggers is 2,9 m, die afstand bevindt zich in het midden van de ligger. Dit is ook 
de plaats waar zich het maximale buigend moment bevindt. Het is daarom logi- 
scher dat de meewerkende breedte maximaal 2,9 m is. 
Stel een meewerkende breedte van: 
be=2700 mm 

2.2.2 Dwarskrachtcarsaciteit (HeB 240) 
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het montagestadium. 
Vu=464 kN > 219 kN acc. 
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2.2.3 Buiqstiifheid van de samenqestelde lig= (HeB 240) 

Figuur A5.4 Doorsnede ligger L2 

2.2.4 Neutrale liin 
De ligging van de neutrale lijn volgt uit: 

De neutrale lijn l igt boven de stalen bovenflens. 

Kontrole berekening van de neutrale lijn: 
statisch moment S, 

S, beton = 2700/13,5.80.40 = 640000  mm3 
S, staal = 10600(  1 5 0  + 1 20) = 2862000  mm3 + 
S, totaal = = 3502000  mm3 
A, totaal = 26600  mm2 

z = 3502000 /26600  = 1 3 2  m m  acc. 
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2.2.5 Momentcapaciteit van de samengestelde lis= (HeB 240) 
Volledig schuifsterk 

1 Mp,=l 0600~355(120+70+80---70) 1 0-6=884 kNm > 630 kNm acc. 
2 

2.2.6 Stiftdeuvels 
De kleinste waarde van de afschuifsterkte is de maatgevende waarde. 

a = l  als h l d 2 4  (1 15/19=6,1) acc. 

reduktie faktor k,: 
stel b, = 200 mm 

0 7 - 6 0  h O 7 2OO.( 115 k , =  -(--l)=:.- --1)=1,29 (max. k,=l) 
fl fi 70 70 

Stel 2 deuvels N, = 2 

200-( -1) =0,91 (max. k,=0,8) k ,=L.-  - 
70 70 

2.2.7 Aantal deuvels 
Eisen 
+ h I d 2 4  (115/19=6,1) acc. 
-z NIN, r 0,25 + 0,031 

20,25 +0,03.12,8 = 0,63 (volledig schuifsterk) 
+ h-h, r 2d (1 1 5-70 r 38) acc. 
+ NIN, r 0 , 2 5  + 0,031,, 

10,25 + 0,03-2,9 =0,34 acc. 
+ M,,< 2,5.M,,,, ( 8 8 4 ~ 2 ~ 5 . 3 7 4  = 935) acc. 
+ Maximale deuvel afstand: 6h, = 6-1 50 = 900 mm 
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Volledig schuifsterk 
Maximale afschuifkracht: 

Stel één deuvel per rib: 

- - 3763 =43,2 * 43 stuks per halve ligger N,=- 
k t  PRd 1.87,l 

Het aantal ribben per halve ligger bedraagt slechts: 

aantal ribben= 12800=2113 * 21 stuks 
2-300 

Stel twee  deuvels per rib: 

v1 - N,=- - 3763 =54 stuks per halve ligger 
kt  PRd 0,8.87,1 

Het benodigde aantal ribben is 27 stuks. Er zijn echter 21 ribben beschikbaar. 
Stel voor o m  geen volledig schuifvaste verbinding toe te  passen. 

Niet-volledig schuifsterke verbinding 
Stel voor o m  21 deuvels toe te  passen per halve ligger. 
Het percentage word t  dan: 

- -- N k t _  21 .I =0,49 > 0,4 acc. 
N, 43 

De neutrale lijn van de samenwerkende doorsnede ligt in de flens van het  staal- 
profiel indien de afschuifkracht van de deuvels groter is dan de normaalkracht 
van het liggerlijf. 

De grootste waarde van de twee formules is maatgevend: 

Fc=kt N PRd=l -21 .87,1 =l 829 kN 

(ha-2tf)t,  f,=(240-2.17) 10-355-1 0-3=731 kN <Fc (niet maatgevend 

De neutrale lijn l igt in de flens van het staalprofiel. 
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2.2.8 Momentcapaciteit van de samengestelde lis= 
Niet-volledig schuifsterk 

MRd=463+221 =c84 kNm > 630 kNm acc. 

Kontrole berekening: 

z, = Aa f~ - - 10600'355 =70 mm bij 100% schuifvast 
b, 0,85fcd 2700.0,85.23,3 

49% schuifsterk: zc=0,49.70=35 mm 

MRd=465+225=690 kNm = 684 kNm acc. 

2.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (He6 240) 

Montagestadium 
e.g. 3,2.3,5 = 11,2 k ~ / m '  {buitenring) 
e.g. 3,2-2,3 = 7,4 k ~ / r n l  {binnenring) 

Figuur A5.5 Belastingschema ligger L2 (montagestadium) 

Berekend met PCframe: u, = 138 mm 
Mg=191 kNm 

De doorbuiging is 138 mm, dit is aan de hoge kant. De doorbuiging kan vermin- 
derd worden door een zeeg toe te passen. 
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2.3.1 Spanninq in de onderste flens in het montasestadium 

M9 o f  met de fomule a,, =- 
w, 

Gerede toestand 
e.g. afwerklaag is 0,55 kN/m2 
v.b. 4 ~ 3 ~ 5  = 14,O kN/ml {buitenring) 
e.g. 0,55-3,5 = 1,9kN/m1 + 

totaal = 15,9 kN/ml 

v.b. 4.2,3 = 9,2 kN/ml {binnenring) 
e.g. 0,55-2,3 = 1,3 kN/ml + 

totaal = 10,5 kN/ml 

e.g gevel = 1,25.3,6.3,5 = 15,8 kN {buitenring) 

Figuur A5.6 Belastingschema ligger L2 (gerede toestand) 

Berekend met PCframe: M, = 274 kNm 

2.3.2 Spanning in de onderste flens in de qerede toestand 

a,=a,l+a,2=203+155=358 ~ l m m ~  g 355 Nlmm2 acc. (afw 0,8%) 

2.4 DOORBUIGINGSEISEN (HeB 240) 
2.4.1 Doorbuising ten qevolse van de veranderliike belasting 

Figuur A5.7 Belastingschema ligger L2 (v.b. = 4 k ~ l r n * )  

Berekend met PCframe: 6, =42  mm 
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Doorbuigingseis: 

ub,~0,003/=0,003~1 2800=38,4 mm 1 4 2  mm niet acc. 

De bijkomende doorbuiging voldoet niet aan de eis. Het verschil is circa 4 mm. Er 
is nog een andere methode o m  de bijkomende doorbuiging te berekenen name- 
lijk: de veranderlijke belasting splitsen in een korte en lange duur belasting. Of 
anders gezegd in een tijdsafhankelijke en tijdonafhankelijke belasting. 

Bij een korte duur belasting is de elasticiteitsmodulus: 

Ec=Ecm * n=7 

De buigstijfheid van de samengestelde ligger wordt  door een lagere n groter. Er 
is sprake van een positief effekt. Misschien kan in d i t  geval de bijkomende door- 
buiging we l  voldoen. Bij een lange duur belasting is de elasticiteitsmodulus: 

De buigstijfheid van de samengestelde ligger wordt  door een hogere n een stuk 
slapper. Hier is sprake van een negatief effekt. Om aan de doorbuigingseis op de 
langere termijn te  voldoen is geen probleem, want  d i t  is op te  lossen door de 
ligger een zeeg te  geven. 

De berekening van de doorbuiging met  verschillende elasticiteitsmodulus wordt  
in bijlage A5.12 behandeld. Voor het vervolg van de berekening wordt  de bijko- 
mende doorbuiging (6 , )  op 3 8  m m  verondersteld. 

2.4.2 Doorbuiqinq ten qevolqe van de permanente belasting 

Figuur A5.8 Belastingschema ligger L2 (p.b. =0,55 k ~ l r n ' )  

Berekend met  PCframe: 6, = 5 m m  

2.4.3 Doorbuiqinq ten qevolqe van slip tussen stalen liciqer en betonvloer TA5.21 
De slip mag worden verwaarloosd wanneer: 
- de verbinding ten minste 50% schuifsterk is; 

NIN, =0,49 afwijking is 1 % acc. 
- voor de ribhoogte geldt h p 1 8 0  mm, waarbij de ribben loodrecht op de ligger 

staan; h, = 80 m m  acc. 
- de ligger niet wordt  ondersteund tijdens het betonstorten. 

De slip mag worden verwaarloosd. 
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2.4.4 Doorbuiciinci ten cievolqe van de krim~verkortinq 
Volgens de VBC 1990 wordt de specifieke krimpverkorting als volgt berekend 
IA5.31: 

waarin: 

E=0,4%0 (RV=O-60% droge lucht, tabel 9 )  

kb=l ( fc ,35=~lmm2,  tabel 6 )  

2Ab - 2.1 50.2900 h =- - 
m 0 6  2900 

=300 mm * kh=0,65 (tabel 7 )  

k,= t - 60 =0,22 (stel t=60 dagen) 
t + o l 0 4 E  60+01041/30031 

De kromming als gevolg van krimp kan als volgt berekend worden [A5.2 ] :  

De doorbuiging door krimp is over de lengte van de ligger konstant. 

2.4.5 Moment ten qevolqe van de krim~verkortinq 

of met de formule M = K ~  E, 1, 
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2.4.6 Doorbuisinq in de eindtoestand 

uOn=u,+d2+d3=1 38+5 +7=150 mm 

Doorbuigingseis: 

~~;, ,~~0~004/=0,004.12800=5~ ,2 mm 

De einddoorbuiging voldoet dus niet. 
Door een zeeg toe te  passen van 140 mm (d,,) wordt de einddoorbuiging als 
volgt: 

ueind=uOn+ubij=1 O+38=48 mm < 51,2 mm acc. 

b e l  

b e l .  

d o o r b u i g i n g  [ m m 1  

Grafiek A5.1 Doorbuigingen 

De eerste tak van de grafiek geeft de doorbuiging aan ten gevolge van de belas- 
t ing uit het montagestadium. De beginwaarde op de x-as is negatief, doordat de 
ligger vooraf een zeeg heeft. De tweede tak van de grafiek geeft de doorbuiging 
aan ten gevolge van de belasting van het resterende eigen gewicht, de krimpver- 
korting en van de veranderlijke belasting. De tweede tak is stijler dan de eerste 
tak, doordat de buigstijfheid hoger is; de stalen ligger en de betonvloer werken 
samen. 
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2.4.7 Tiidsafhankeliike en tiidsonafhankeliike doorbuiqinqen (NEN 6702 [A5.4]) 
In grafiek A5.2 is grafisch het verband gegeven tussen de onderscheiden belas- 
ting en vormen van doorbuigingen. 

rner i r  d e n t e l e  - E *  ~ o r e n t a n e  , c o m b i n a t i e  -- . ~ r r c i - a '  e 

doorbuiging 

Grafiek A5.2 Geschematiseerd verband tussen belasting en doorbuiging 

Uit grafiek A5.2 is op de horizontale as en vertikale as af te lezen wat de bijko- 
mende doorbuiging is, namelijk: 

Ubij = Utot-Uon 

deel 1 deel 2 deel 3 

De waarde G,,, (eigen gewicht in het montagestadium) valt er uit. 
Q, (extreme veranderlijke belasting 4 kN/m2) 
Q, = 4-3,5 = 14,O k ~ / m ~  {buitenring) 
Q, =4.2,3 = 9,2 kN/m2 {binnenring) 

Q, (momentane veranderlijke belasting 2 kN/m2) 
0,6Q, = 0,3Q, = 0 ,3 - l 4  = 4,2 kN/m2 {buitenring) 

0,6Q, = 0,3.9,2 = 2,8 k ~ / m ~  {binnenring) 

G,,,, (permanente belasting na het montagestadium) 
F,,,,, = 1,25.3,6.3,5 = 15,8 kN (e.g. hoogte breedte) 
e.g. = 0,55-3,5 = 1,9 kN/m2 {buitenring) 
e.g. = 0,55.2,3 = 1,3 kN/m2 {binnenring) 

Op tijdstip t = O geldt: n = 7 met deze nieuwe waarden kunnen het traagheidsmo- 
ment en het oppervlak van de samengestelde doorsnede berekend worden. 
1, = 5,45.10' mm4 en As = 0,0424 m2 

Op tijdstip t = oo geldt: n = 20 
IC = 3,99.1 o8 mm4 en As=0,0214m2 
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Overzicht van de belasting gevallen: 

Figuur A5.9 Belastingoverzicht deel 1 

Figuur A5.10 Belastingoverzicht deel 2 

t = O  
n = 7  

Berekend met PCframe: 
M = 166.6 kNm 
6, = 24.6 mm 

t =  03 

n = 2 0  
Berekend met PCframe: 

M=106  kNm 
6, = 21.6 mm 

t = O  
n = 7  

Berekend met PCframe: 
M = 3 4  kNm 

Figuur A5.1 1 Belastingoverzicht deel 3 6,=5,1 mm 

Ubij = d4 d5-d6 
obi,= 24.6 + 21.6-5.1 =41.1 mm > 38.4 mm afwijking 7% 
De bijkomende doorbuiging is nog steeds iets te hoog. In werkelijkheid is de 
buigstijfheid van de samengestelde ligger iets hoger. doordat de wapening in de 
betonvloer nog een positief aandeel heeft. 

Nu resteert nog de kontrole op de einddoorbuiging. 
Voor de totale doorbuiging geldt: 

= Ue~-Ukr 

deel 1 deel 2 

De waarde G,,, is dezelfde waarde als u,= 138 mm, die al eerder is berekend. 
u,,, = u, = 6, + 6, + d5 
u,,,=138+7+24,6+21,6=191,2 mm 

De einddoorbuiging wordt: 

Ueind = ~ to t -~ze  
u,,,,= 191.2-140=51,2 mm 5 51.2 mm acc. 
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De berekende doorbuigingen en de bijbehorende momenten zijn uitgezet in 
grafiek A5.3. 

r a n d e r l  

be l .  

i j ke  b e l .  

d o o r b u i g i n g  [mm] 

Grafiek A5.3 Verband tussen moment en doorbuiging 

2.5 OPMERKINGEN 
De berekeningsmethode voor de doorbuiging met n = 13,5 of met n = 7 en n = 20  
blijkt niet veel verschil uit te maken (tabel A5.1). 

Tabel A5.1 Doorbuigingen Ligger L2 (HeB 240) in mm 

De bijkomende doorbuiging voldoet net niet. Om toch te voldoen kan men nog 
de wapening in de betonvloer meenemen in de berekening van de buigstijfheid 
van de samengestelde doorsnede. Soms stelt men aan de bijkomende doorbui- 
ging een hogere eis i.v.m. aansluitingen van de binnenwanden of gewenste 
nauwkeurigheid van de aanwezige apparatuur. 

Om een definitieve keuze te maken dienen nog de volgende aspekten nader 
bekeken te worden: 
- brandwerendheid van de vloer, hieruit volgt de vloerdikte en het wapenings- 

percentage dat weer van belang is voor de doorbuiging van de ligger; 
- de schematisering nauwkeuriger bepalen zoals vloerafmetingen; de eigen 

gewichten exacter bepalen, zoals van de installaties en van de vliesgevel; 
- de invloed van de windbelasting; 
- de vloer op trillingen kontroleren, zie bijlage A6. 
In de ontwerpfase is het verstandiger om een hoger profielnummer te kiezen, een 
HeB 260. In de definitieve fase is het altijd nog mogelijk om die aspekten die hier 
boven beschreven zijn nog nader te bekijken. Blijkt dat een lagere profielnummer 
mogelijk is vergt dit minder aanpassingen, dan wanneer er een hogere profiel- 
nummer nodig is. 

Ubij 

Ue!nd 

n = 7 e n  n = 2 0  

41 

51,2 

n = 13,5 

4 2  

48  

eis I 

38,4 

51,2 
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3 LIGGER L 3  

De berekening van ligger L3 is te  vergelijken met ligger L3 uit  bijlage A4 .  De 
puntlast op het  midden van de ligger is een fraktie hoger, het verschil zijn enkele 
kN's. Het verschil is praktisch te  verwaarlozen. Ligger L3 is te  schematiseren in 
drie typen a t/m c, afhankelijk van de aansluit-details. 

Stel dat  type b wordt  gekozen, waarbij ligger L3 aan beide zijde scharnierend is 
verbonden en met  steunpuntswapening in de betonvloer is uitgevoerd. 

De uitkomsten zijn (zie berekening in bijlage A4.21): 
- op sterkte: IPE 240 
- op doorbuiging: IPE 240 
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4 LIGGER L I  

4.1 MONTAGESTADIUM (uiterste grenstoestand) 
De belasting op ligger L1 bestaat uit de belasting van ligger L3 en de vloerbelas- 
ting. De vloerbelasting komt overeen met de vloerbelasting van ligger L2. 

- 2.49 = 98 kN (inclusief montage belasting) 'ligger ~3 - 

Figuur A5.12 Belastingschema ligger L1 (montagestadium) 

Berekend met PCframe: D, = 186 kN D,= 104 kN 
M,,, = 353 kN 

4.1.1 Dwarskrachtca~aciteit (Stel een He6 240) 

A,,=A,-2(bf-t,-2r)tf 

355 fY'J3-4208-.1 0-3=862 kN > 186 kN acc. V,=A,, -- 
"MO J3 

4.1.2 Momentcapaciteit (HeB 240) 
Indien D, r V, (1 86 1 4 3 1  kN), dan hoeft er niet op een kombinatie van dwars- 
kracht en moment gerekend te worden. 

MP,;,= Wpky f,=2-527-355-1 0-3=374 kNm > 353 kNm acc. 
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4.2 UITERSTE GRENSTOESTAND (gerede toestand) 
Extreme belasting 

- 2 .107=214  kN F~igger i3 - FgeVeI = 1,25.3,6.3,5.1,2 = 18,9 kN 

Figuur A4.13 Belastingschema ligger L1 (uiterste grenstoestand) 

Berekend met PCframe: D, = 228  kN D, = 3 8 9  kN 
M,,, = 6 8 8  kNm 

4.2.1 Meewerkende breedte 
De meewerkende breedte is hetzelfde als bij ligger L2, waar 
b, = 2700  mm. 

4.2.2 Dwarskrachtcapaciteit (HeB 240) 
De dwarskrachtcapaciteit is gelijk aan die van het montagestadium. 
VU = 8 6 2  kN > 3 8 9  k N  acc. 

4.2.3 Momentcapaciteit van de l i ~ q e r  bii het steunpunt (HeB240) 
De maatgevende kombinatie van dwarskracht en moment l igt op 3 0 0  m m  vanaf 
het  einde van de ligger gemeten. 
De waarden zijn: D,,,, = 3 8 9  kN M,,,, = 0,3-389 = 1 1 7  kNm 

Indien D,,, 20,5V, (3893431 kN), hoeft niet op een kombinatie van dwars- 
kracht en moment gerekend te  worden. 

M,=374 kNm > 1 1 7  kNm acc. 

4.2.4 Liqginq neutrale liin 
Bepaling van de neutrale lijn: 

In het deel waar de grootste kracht ontstaat bevindt zich de neutrale lijn 

De neutrale lijn l igt in de betonplaat. 
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4.2.5 Momentca~ac i te i t  van de samengestelde lis= (HeB 240) 
Volledig schuifsterk 

Mpl=l 0600~355(120+70+80-35.5) 1 0-6=884 kNm > 6 8 8  kNm acc. 

4.2.6 Aantal deuvels 
Eisen 
De eisen komen overeen met de eisen van ligger L2. 

Volledig schuifsterk 
Stel 2 deuvels naast elkaar te  plaatsen 
Maximale afschuifkracht: 

v1 - N,= - 3763 =54 stuks per halve ligger 
k t  PRd 0,8.87,1 

Er zijn slecht 21 ribben beschikbaar, er zullen drie deuvels naast elkaar moeten 
staan. Het is beter o m  een niet-volledige schuifvaste verbinding toe t e  passen. 
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Niet-volledig schuifsterke verbinding 
Stel voor o m  21 deuvels toe te  passen per halve ligger. De berekening komt  
overeen met  die van ligger L2. Het uiterst opneembaar moment was 684 kNm. 
Dit is net  te  weinig voor ligger LI ,  het verschil is 4 kNm. Er zal in een aantal 
ribben twee  deuvels geplaatst moeten worden. Stel voor o m  in de eerste twee  
ribben twee  deuvels naast elkaar te  plaatsen en in de overige ribben één enkele 
deuvel. 

4.2.7 Momentcapaciteit van de samengestelde liggo: (HeB 240) 
Niet-volledig schuifsterk 

Fc=4.0,8-87, 1 +l 9.1 -87,l =l 934 kN 

MRd=487+21 9=706 kNm > 688 kNm acc. 

4.2.8 Neutrale liin 
De berekening van de neutrale lijn komt  overeen met  de berekening uit  
bijlage A5.4, waar: 
S, totaal = 3502000 mm3 
A, totaal = 26600 mm2 

4.2.9 Buiqstiifheid van de samenqestelde l i g q o  (HeB 240) 
De berekening van de buigstijfheid komt  overeen met  de berekening uit  
bijlage A5.4. 
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4.3 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (HeB 240) 
Montagestadium 
e.g. 3,2.3,5 = 11,2 k ~ / m l  {buitenring) 
e.g. 3,2.2,3 = 7,4 k ~ / m l  {binnenring} 

-2.91 =60 kN Fligger L3 - 

Figuur A 5 . 1 4  Belastingschema ligger L1 (montagestadium) 

Berekend met PCframe: u, = 159 mm M, = 208 kN 
De doorbuiging is 159 mm, dit is aan de hoge kant. De doorbuiging kan 
verminderd worden door een zeeg toe te passen. 

4.3.1 Spannins in de onderste flens in het montagestadium 

Gerede toestand (HeB 240) 
e.g. afwerklaag is 0,55 k ~ / m ~  

- 2.53 = 106 kN F~igger ~3 - FgeVeI = 1 5,8 kN 

Figuur A 5 . 1 5  Belastingschema ligger L1 (gerede toestand) 

Berekend met PCframe: M, = 301 kNm 

4.3.2 Spanninq in de onderste flens in de qerede toestand 

De totale spanning wordt: 

a,=a,,+a,,=222+170=392 Nlmm2 2 355 Nlmm2 niet acc. 
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De spanning in de onderflens is te hoog. Stel voor om een hoger profielnummer 
te kiezen, een HeB 260. 

4.4 BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND (HeB 260) 
Montagestadium 
Berekend met PCframe: u, = 120 mm M, = 208 kN 
De doorbuiging is 120 mm, dit is aan de hoge kant. De doorbuiging kan vermin- 
derd worden door een zeeg toe te passen. 

4.4.1 Spanninq in de onderste flens in het montagestadium 
neutrale lijn z = 142 mm (zie bijlage A4.40) 
I, = 5,65.1 o8 ~ l m m ~  ( " A4.40) 

Gerede toestand (Hei3 260) 
Berekend met PCframe: M, = 301 kNm 

4.4.2 Spanninq in de onderste flens in de qerede toestand 

De totale spanning wordt: 

a,=a,,+a,2=181+143=324 Nlmm2 5 355 Nlmm2 acc. 

4.5 DOORBUIGINGSEISEN (HeB 260) 

4.5.1 Doorbuisina ten qevolse van de veranderliike belasting 
- 69 kN 'ligger ~2 - (binnenring) 

115.8 kN 1 6 9 k ~  

'&--i* 
&O 

la I c Ia 

Figuur A5.16 Belastingschema ligger L1 (v.b. =4  k~ l rn ' )  

Berekend met PCframe: 6,  = 39,3 mm 
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Doorbuigingseis: 

u,,< 0,003/=Or003-1 31 00=39,3 mm I 39,3 mm acc. 

De bijkomende doorbuiging voldoet precies aan de eis. 

4.5.2 Doorbuisinq ten sevolqe van de permanente belastinq 
buitenring binnenring 

F,,,,, = 1,25.3,6.3,5 = 15,8 kN F,,,,, = 1,25.3,6.4,6 z 2 2  kN 
- 2.1 6,9 'ligger ~3 - = 34 kN 

56 kN 
15.8 kN 

1.9 k N l m  
1.3 kNlm 

Figuur A5.17 Belastingschema ligger L I  (p.b. =0,55 k~ l rn ' )  

Berekend met PCframe: S, = 7 mm 

4.5.3 Doorbuiqinq in de eindtoestand 

uOn=ug+S2=l 59+7=166 mm 

Doorbuigingseis: 

u,,,r 0,004/=0,004~13100=52,4 mm 

De einddoorbuiging voldoet dus niet. 
Door een zeeg toe te passen van 150 mm (S,,) wordt de einddoorbuiging als 
volgt: 

uejnd=Uon+ubi=l 1 +39,3=50,3 mm < 5 1 ,2 mm acc. 



BIJLAGE A5.23 

5 SAMENVATTING 
In tabel A5.2 is een samenvatting gegeven van de liggerafmetingen uit 
vloervariant 3. 

Tabel A5.2 Samenvatt ing liggerafmetingen 

Opmerking: 
1) Type b, ligger L3 wordt scharnierend verbonden aan ligger L1 en met steun- 
puntswapening in de betonvloer; 

ligger 

Ligger L2 

Ligger L3 type b 

Ligger L1 

Nog te kontroleren: 
-horizontale afschuiving van de deuvels; 
-brandwerendheid van de vloer; 
-de invloed van de windbelasting; 
-de vloer op trillingen kontroleren, zie bijlage A6. 

profielnummer 

HeB 260 

IPE 240 

HeB 260 

opmerking 

1) 





BIJLAGE A6 

Trillingen op vloeren 





BIJLAGE A6.1 

Trillingen op vloeren 
De vloervarianten die in de bijlagen B2 t /m B5 zijn berekend, moeten nog op 
trillingen bekeken worden. In NEN 6702  zijn eisen over vloertrillingen gegeven. 

Eisen met betrekking tot trillingen van vloeren, volgens NEN 6702 
Bij kantoorgebouwen mag de eerste eigenfrequentie van de vloer niet lager zijn 
dan 3 Hz. Aan deze eis behoeft niet te  zijn voldaan indien de som van de repre- 
sentatieve waarden van de permanente en momentane belasting ten minste 5 
k ~ l m ~  bedraagt of, in geval van door liggers ondersteunde vloeren, in totaal 1 5 0  
k N  per ligger. 
Indien een belasting van 5 k ~ / m ~  c.q. 1 5 0  k N  aanwezig is, mag worden aange- 
nomen dat  de vloer door lopende personen niet in voelbare trillingen is t e  bren- 
gen. 

De eigenfrequentie mag als volgt  zijn bepaald: 

waarin: 
f, is de eerste frequentie van de konstruktie, in Hz; 
d is de grootste uitbuiging van de konstruktie, wanneer deze belast wordt  

gedacht door belastingen gekombineerd volgens de momentane kombinatie, 
werkend volgens de trillingsrichting, i n  m; 

a is de getalwaarde van de trilling loodrecht op het konstruktiedeel, afhankelijk 
van het  statische systeem en de verdeling van de massa in het systeem te  
bepalen volgens figuur 3 5  ui t  NEN 6702. 

Bij vri j opgelegde liggers waarvan de massa gelijkmatig verdeeld is over de lengte 
van de ligger is a; 0,324 mls.  Nu is de maximale doorbuiging dm,, t e  berekenen: 



BIJLAGE A6.2 

Bepaling van de permanente en momentane belastingen 

Vloervariant 1 (bijlage AZ) 
Kanaalplaatvloer (zonder druklaag) 
- permanente belasting = 4,2 kN/m2 
- momentane belasting = 0,5-4 = 2  k ~ / m '  + 

som (p.b. + mom.) =6,2 kN/m2 

Vloervariant 2 (bijlage A3)  
Kanaalplaatvloer (met druklaag) 
- permanente belasting = 6,45 kN/m2 
- momentane belasting = 0,5-4 = 2  kN/m2 + 

som (p.b. + mom.) =8,45 kN/m2 

Vloervarianten 3 en 4 (bijlagen A 4  en A5)  
Staalplaat-betonvloer 
- permanente belasting =3,75 k ~ / m ~  
- momentane belasting = 0,5.4 = 2  k ~ / m '  + 

som (p.b. + mom.) =5,75 kN/m2 

Vloervarianten 1 t l m  4 
Bij elke variant is de som van permanente en momentane belasting groter dan 5 
kN/m2. Ook is het totaal gewicht van permanente en momentane belasting op 
een ligger groter dan 1 5 0  kN. 
Konklusie hieruit is dat  de vloeren ui t  de varianten niet op trillingen berekend 
hoeft  te  worden. 

Moch t  er toch op trillingen gerekend worden, waarbij de doorbuigingseis van 3 6  
m m  word t  genomen, dan blijkt dat erg onvoordelig te  zijn. Als voorbeeld zijn er 
enkele liggers berekend, waarvan de uitkomsten hieronder gegeven zijn: 
- bi j  variant 1 is voor Ligger L1 een HeB 6 0 0  (6=38,7 mm) nodig 

i.p.v. een HeB 450.  
- bij variant 2 is voor ligger L1 een HeB 3 4 0  (6=  37,4 mm) nodig 

i.p.v. een He6 240.  
- bij variant 4 is voor ligger L2  een HeB 3 4 0  (6=  31,5 mm) nodig 

i.p.v. een HeB 240. 

De benodigde profielnummers, o m  aan de doorbuigingseis van 3 6  m m  te  vol- 
doen, zijn een stuk hoger. Dit  is logisch doordat deze vloeren zwaarder zijn dan 
de eis van 5 kN/m2 en de ligger-overspanningen zijn relatief groot. 

De eisen voor trillingen op vloeren ui t  NEN 6 7 0 2  blijken te  gelden voor l ichte 
vloeren met  een lage veranderlijke belasting, die vloeren dienen op trillingen 
berekend te  worden. 



BIJLAGE B1 

Kolomvariant 1 





BIJLAGE B1 .l 

Kolomvariant 1 
Variant 1 heeft een scharnierende verbinding tussen kolom en ligger; de verbin- 
ding is nabij de  kolom gesitueerd. De kolom heeft een kleine excentriciteit van 
0,3 meter. Het belastingschema is in figuur B1 . l  gegeven met een momentenlijn 
en een normaalkrachtenlijn. De belastingen op de kolom zijn in bijlage A l  be- 
paald. De dakbelasting komt  eerste terecht op de verdieping 6, waardoor daar 
een grote kracht aanwezig is. 

excen t r i c i te i t  0,3m Be las t i nggeva  6 

1 F =  578 kN 

6 e  ve rd .  r@ 
Y e  verd .  

4e verd .  

beg. gr .  v1 35 
Figuur B I .  1 Belastingschema variant 1 

De momenten zijn met  het  volgende profiel bepaald: 
kolom 021 6 mm, t = 2 5  m m  

Er zijn 6 verschillende belastinggevallen te  onderscheiden. Bij belastinggeval 6, is 
de extreme belasting op de zesde verdieping aanwezig, op de vijfde verdieping 
de permanente belasting en op de overige verdiepingen de momentane belasting. 
Bij belastinggeval 5 is op de vijfde verdieping de extreme belasting aanwezig, op 
de zesde verdieping de permanente belasting en op de overige verdiepingen de 
momentane belasting. De belastinggevallen 1 t /m  4 komen overeen met  belas- 
tinggeval 5; de extreme belasting is telkens op het aangegeven cijfer van het  
belastinggeval aanwezig. De permanente belasting is op de ondergelegen verdie- 
ping aanwezig en op de overige verdiepingen is de momentane belasting aanwe- 
zig. 



BIJLAGE B1.2 

In figuur B1.2 zijn de momentenlijnen van alle 6 belastinggevallen gegeven met 3 
normaalkrachtenlijnen. 

Belastinggeval 

Momentenli jnen van de kolom 

Belastinggeval 

Normaalkrachten in  de kolom [ k ~ ]  

Figuur B1.2 Overzicht momentenlijnen en normaalkrachten in de kolom 
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Kolomvariant 2 





BIJLAGE B2.1 

Kolomvariant 2 
Variant 2 heeft een scharnierende verbinding tussen console en ligger; de verbin- 
ding is nabij de gevel gesitueerd. De console heeft een lengte van 0,9 meter 
gemeten vanaf het  hart van de kolom. Het belastingschema is in figuur B2.1 
gegeven met  een momentenlijn, normaalkrachtenlijn en een elastische lijn. De 
belastingen op de kolom en console zijn in bijlage A l  bepaald. De dakbelasting 
komt  eerst terecht op verdieping 6, waardoor daar een grote kracht aanwezig is. 

cor isole 0,9111 B e l a s t i n g g e v a  6 

/ F =  578 kN 

5e vet-d. p= 
4e v e r d .  L_= 
3e verd .  

C N= 

Figuur B2.1 Belastingschema variant 2 

De momenten zijn met de volgende profielen bepaald: 
kolom 031  8 m m  t = 25 m m  
console 0 2 7 3  m m  t = 25 m m  

Er zijn 6 verschillende belastinggevallen te  onderscheiden. Bij belastinggeval 6 is 
de extreme belasting op de zesde verdieping aanwezig, op de vijfde verdieping 
de permanente belasting en op de overige verdiepingen de momentane belasting. 
Bij belastinggeval 5 is op de vijfde verdieping de extreme belasting aanwezig, op 
de zesde verdieping de permanente belasting en op de overige verdiepingen de 
momentane belasting. De belastinggevallen 1 t l m  4 komen overeen met belas- 
tinggeval 5; de extreme belasting is telkens op  het aangegeven cijfer van het 
belastinggeval aanwezig. De permanente belasting is op de ondergelegen verdie- 
ping aanwezig en op de overige verdiepingen de momentane belasting. 



BIJLAGE B2.2 

In figuur B2.2 zijn de momentenlijnen van alle 6 belastinggevallen gegeven met 3 
normaalkrachtenlijnen. 

Momentenlijnen van de kolom [ k ~ m ]  

Belastinggeval 

Normaalkrachten in de kolom [ k ~ ]  

Figuur B2.2 Overzicht momentenlijnen en normaalkrachten in de kolom 
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Kolomvariant 3 





BIJLAGE 83.1 

Kolomvariant 3 
Bij variant 3 worden de kolommen aan twee zijden uitgevoerd met een console. 
De vloerliggers worden scharnierend bevestigd aan de consoles. Aan de consoles 
worden trekkabels bevestigd. De trekkabels worden diagonaalsgewijs bevestigd 
aan de consoles. Er zijn drie situaties bekeken, variant 3a, 3b  en 3c  genoemd. Bij 
variant 3a hebben de trekkabels geen voorspankracht. Bij de varianten 3 b  en 3c  
hebben de trekkabels een voorspanning. De laatste variant, variant 3c heeft 
meer voorspanning dan variant 3b. 

Er zijn 6 verschillende belastinggevallen te  onderscheiden. Bij belastinggeval 6, is 
de extreme belasting op de zesde verdieping aanwezig, op de vijfde verdieping 
de permanente belasting en op de overige verdiepingen de momentane belasting. 
Bij belastinggeval 5 is op de vijfde verdieping de extreme belasting aanwezig, op 
de zesde verdieping de permanente belasting en op de overige verdiepingen de 
momentane belasting. De belastinggevallen 1 t /m  4 komen overeen met belas- 
tinggeval 5; de extreme belasting is telkens op het aangegeven cijfer van het  
belastinggeval aanwezig. De permanente belasting is op de ondergelegen verdie- 
ping aanwezig en op de overige verdiepingen is de momentane belasting aanwe- 
zig. 

Bij de varianten 3a en 3b  zijn de momentenlijnen en de kabelkrachten van belas- 
tinggeval 6 gegeven. Deze varianten dienden als voorstudie voor variant 3c. 

De momenten zijn met  de volgende profielen bepaald: 
kolom 021  9,l m m  t = 25  m m  
console 021  6 m m  t = 2 5  mm 
2 trekkabels van 0 3 0  m m  per verdieping 



BIJLAGE B3.2 

Variant 3a 
In deze variant zijn o p  de trekkabels nog  geen voorspankrachten aangebracht. 
In f iguur B3.1 Is he t  belastingschema van belasting 6 gegeven m e t  de  momen- 
tenli jnen en de kabelkrachten. 

console 800 900 beI~7st111qq~val  6 - 
F =  148 kN 

5e verd t 

T 3  F 

3e verd 
ç I; k N  
L 

3 e  verd.  Y 

F =  280 kN 
Ie verd .  

t re l t kubes  
ttj. J l ~ .  vl. H M i j n  [kNm] kahel l~rcict i ter i  [ kN ]  

I to lommomenten 

Figuur B3.1 Belastingschema variant 3a, zonder voorspanning 



BIJLAGE B3.3 

Variant 3b 
De voorspankracht in de trekkabels is 214,8 kN. In figuur B3.2 Is het belasting- 
schema van belasting 6 gegeven met de momentenlijnen en de kabelkrachten. 

c o i i s o e  800, 900 belast inggeval 6 
i 7 

I j= 578 Ik& 200 
6e verd .  360, 

= I 40 i<ld 
5e vei-d. 

= 280 k N  
4e verd 

Ie verd. 
iv= 280 ILN 

200 

beg. gr .  vl. & t,-ekkabes  
/ / 

M i j n  [ k ~ m ]  kabelkrachten I k N ]  
ko lommomenten  

Figuur B3.2 Belastingschema variant 3b, met voorspanning 



BIJLAGE 63.4 

Variant 3c 
De voorspankracht van de bovenste twee trekkabels is 483,3 kN, voor de trek- 
kabels tussen verdieping 3 en 4 is de voorspankracht 322,Z kN en in de overige 
trekkabels 268,5 kN. In figuur 63.3 is het belastingschema van belasting 6 
gegeven met de momentenlijnen en de kabelkrachten. 

Figuur 83.3 Belastingschema variant 3c, met voorspanning 

c ~ ~ n s o l e  9 0  900 be loct ingge\~al  G - 
F=578 k N  

6e ~ l e r d  '(Yb 178 1006 -- 

'T~ , , , , l 1 6  D 76fì .z 4 
2 3  

2036 

f 45 
-- 

5 7 
-- 

129 
-- 

7 3  
-- 

15 

250 M i j n  [kNm] b/-lijn [ k ~ ]  k rach ten  i11 ;ie 
600 li0 1 O rn rti o i-n e n t e 17 I<obels [ I  i':] 
tt 



BIJLAGE B3.5 

In figuur B3.4 zijn de momentenlijnen van 6 belastinggevallen gegeven met de 
kabelkrachten. 

belastinggeval 

momentenlijnen van de kolom [kNm] 

belastinggeval 

krachten in de kabels [ k ~ ]  

Figuur B3.4 Overzicht momentenlijnen en kabelkrachten 



BIJLAGE B3.6 

Als de kolom geheel wordt geprefabriceerd in de fabriek, inklusief de voorspan- 
krachten op de kabel, dan trekt de kolom krom zie figuur B3.5. De uitbuiging in 
het midden van de kolom is 15 cm. De uitbuiging is te hoog. Beter is de kolom 
gedeeltelijk voor te spanning en "in het werk" de resterende voorspanning aan te 
brengen. 

\'e i-\,c, i - r~ i  i t i  q !J# -  ij i i  [ i '  P.1 r n ]  
450 12 c) i o t r i  in o n i  e rit t: 1-1 l 

4e verd .  

Figuur B3.5 Belastingschema variant 3c, in het  prefabstadium 



BIJLAGE B 4  

Kolomvariant 4 

INHOUD 

Kolomvariant 4; methode 1 

Kolomvariant 4; methode 2 

1 Inleiding 

2 Samenvatting 
2.1 Krachtsverdeling 
2.2 Permanente en momentane belasting 
2.3 Extreme vloerbelasting op één bouwlaag 
2.4 Windbelasting op de gevel 

3 Berekening van de momenten 
3.1 Permanente en momentane belasting 
3.2 Extreme vloerbelasting op één bouwlaag 
3.3 Maatgevende momenten 
3.4 Opmerkingen 





BIJLAGE 64.1 

Kolomvariant 4; methode 1 
Met  de methode 1 wordt  bedoeld dat er met een nulconfiguratie wordt  berekend. 
Een nulconfiguratie houdt in dat  op één vloer alleen een permanente belasting 
(eigen gewicht) aanwezig is. 
Er zijn 6 verschillende belastinggevallen te  onderscheiden. Bij belastinggeval 6, is 
de extreme belasting op de zesde verdieping aanwezig, op de vijfde verdieping 
de permanente belasting en op de overige verdiepingen de momentane belasting. 
Bij belastinggeval 5 is op de vijfde verdieping de extreme belasting aanwezig, op 
de zesde verdieping de permanente belasting en op de overige verdiepingen de 
momentane belasting. De belastinggevallen 1 t l m  4 komen overeen met belas- 
tinggeval 5; de extreme belasting is telkens op het aangegeven cijfer van het  
belastinggeval aanwezig. De permanente belasting is op de ondergelegen verdie- 
ping aanwezig en op de overige verdiepingen is de momentane belasting aanwe- 
zig. 

Figuur B4.1 Belastingschema variant 4 

console 0,9m Belast inggeval 6 
F =  196 kl\l 

hl-lijn [hlN] 

dak  O 

= 382 kN 

6e verd.  194 

= 148 kN 
5e verd.  44 

= 280 kN 
4e verd.  148 

, 
= 250 kN 

5e verd. 119 

E \ 

o 

De momenten zijn met  de volgende profielen bepaald: 
kolom 021  6 m m  t = 2 5  m m  
console 021  6 m m  t = 25 m m  

\ 

\ 

150 

-\ 

\ 89 

\ 

' 104 

1 l 33 

O = 280 1kN 
Le verd. Y 133 

- 280 kN 
I e  verd.  

i', 53 
M-l i jn [ k ~ m ]  



BIJLAGE B4.2 

In figuur B4.2 zijn de momentenlijnen van alle 6 belastinggevallen gegeven met 3 
normaalkrachtenlijnen. 

Momentenlijnen van de kolom [kNm] 

Belastinggeval 

Normaalkrachten in de kolom [kN] 

Figuur B4.2 Overzicht momentenlijnen en normaalkrachtenlijnen van variant 4 



BIJLAGE B4.3 

Kolomvariant 4; methode 2 

1 INLEIDING 
De gevolgde rekenmethode komt in grote lijnen overeen uit het boek verdie- 
pingsgebouw, hoofdstuk 8 "dimensionering van de kolommen" [5.5]. In hoofd- 
stuk 2 is daarvan een samenvatting gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
op overeenkomstige wijze de kolommomenten van variant 4 berekend. 

2 SAMENVATTING [5.51 

2.1 Krachtsverdeling 
Bij het dimensioneren van kolommen in geschoorde raamwerken worden twee 
fundamentele belastingcombina ties onderscheiden, namelijk: 
-permanente belasting (vloer en gevel) + momentane vloerbelasting + vloer van 
één bouwlaag extra belast; 

-permanen te belasting (vloer en ge vel) + momentane vloerbelasting + winddruk 
op de gevel. 

Voor de twee fundamentele belastingcombinaties worden drie afzonderlijke 
belastinggevallen onderscheiden, namelijk: 
-permanente en momentane belasting (vloer en gevel) op alle bouwlagen, uitge- 
drukt in normaalkrachten F. en momenten M ,  

-extreme vloerbelasting minus de momentane waarde op één (willekeurige) 
bouwlaag, uitgedrukt in normaalkrachten K en momenten M 1; 

- windbelasting op de ge vel, uitgedrukt in momen ten M,. 

De kolomvoet wordt als inklemming beschouwd, doordat de normaalkracht zo 
groot is, dat deze kracht als voorspanning werkt. 



BIJLAGE B4.4 

2.2 Permanente en momentane belasting 
De totale belasting op de kolommen is op te bouwen uit drie componenten, te 
weten: 
-toename van de centrische drukkracht per bouwlaag; 
-regelma tig verdeelde excen triciteitsmomenten per bouwlaag; 
-additionele momenten aan de top en voet. 
De belasting situatie voor een kolomstapeling staat schematisch weergegeven in 
figuur B4.3. 

Figuur B4.3 Belastingschema voor een kolomstapeling onder permanente en momentane belasting 

De faktor po brengt de momentane dakbelasting in rekening. De momentane 
waarde van de veranderlyke dakbelasting is doorgaans nihil en dus lager dan die 
van de vloerbelasting. Het verschil tussen beide belastingen wordt uitgedrukt als 
fractie po van de totale belasting. In het algemeen ligt po tussen 0,2 en 0,4 

Wanneer het aantal bouwlagen voldoende groot is (groter dan 4 bouwlagen) 
dempen de additionele momenten Me en Mi uit met een dempingsfaktor 
43-.\/4 = 0,268 per bouwlaag, zie figuur B4.4. 
De additionele momenten volgen uit: 

en 0,5Mo-Mi=-0,5(-0,5Mo+0,268Mi) zodat: Mi=0,29Mo 



BIJLAGE B4.5 

I 
I voe t  

Figuur 84 .4  Uitdemping van additionele eindmomenten M, en M, met ,uo=0,2 (verschil tussen 
vloer- en dakbelasting) 

Voor gebouwen vanaf vier bouwlagen wordt met een standaard momenten- 
verdeling gerekend (figuur B4.5). 

-0.80 

3 0 , 5 2  

I 
l I 
I 

-0 42 -0.52 

+O.LB +O,& 8 
I I -0.42 *0.5B 

I l 

i l 

bovens te  twee  bouwlagen tussenlaag onderste twee bouwlagen 

Figuur 84.5 Aan te  houden momentenverdeling, uitgedrukt in Mo (permanente en momentane 
belasting) 

2.3 Extreme vloerbelasting op één bouwlaag 
Het momentane deel van de veranderlijke vloerbelasting is in het voorgaande al 
verdisconteerd, zodat nog slechts het resterende deel van de extreme belasting 
op één willekeurige bouwlaag in rekening moet worden gebracht Het is voldoen- 
de een onderscheid te maken tussen alleen de onderste, de bovenste en een 
tussengelegen bouwlaag. De aan te houden momentenverdeling uitgedrukt over 
één kolom staan in figuur B4.6 getekend. 

bovens te  bouwlaag tussen laag  o n d e r s t e  bouwlaag  

Figuur 84.6 Momentenverdeling uitgedrukt in M, (niet-momentane deel van de veranderlijke 
vloerbelasting) 



BIJLAGE B4.6 

2.4 Windbelasting op de gevel 
In figuur B4.7 is de aan te houden verdeling van de windmomenten, uitgedrukt in 
M, gegeven. 

b o v e n s t e  t w e e  b o u w l a g e n  t u s s e n l a a g  

Figuur B4.7 Verdeling van de windmomenten uitgedrukt in M, 

3 BEREKENING VAN DE MOMENTEN 
Het belastingschema van de kolommen uit het ontwerp zijn iets anders dan het 
schema uit figuur B4.3. In het ontwerp komt de dakbelasting centrisch op de 
kolommen terecht. Zodoende komen er in de top van de kolommen geen additio- 
nele eindmomenten voor. De maatgevende momenten van kolomvariant 4 wor- 
den hier berekend. 

3.1 Permanente en momentane belasting 

d a k  

6 e  v e r d .  

s e  v e r d  

le v e r d .  3 
b e g  gr v l  

Figuur B4.8 Belastingschema van permanente en momentane belasting 

De permanente- en momentane belasting op de console bedraagt 280 kN, zie 
figuur B4.1 1.  Het moment op de kolom wordt dan (arm x kracht): 
M, = 0,9-280 = 252 kNm 



BIJLAGE B4.7 

In figuur B4.9 zijn de aan te houden momentenverdeling gegeven voor de kolom, 
uitgedrukt in Mo. De verdeling is berekend m.b.v een raamwerkprogramma. 

t e  v e r d  p 
b e g  g r  vi  

Figuur B4.9 Aan te  houden rnornentenverdeling, uitgedrukt in M, 

De verdeling van voetmomenten en de momenten uit de tussenlaag komen 
overeen met de waarde uit figuur B4.5. 

3.2 Extreme vloerbelasting op één bouwlaag 
De permanente en extreme belasting op de console bedraagt 382 kN, zie figuur 
B4.11. Het permanente- en momentane deel is al verdisconteerd op de console 
(zie hoofdstuk 3.1 ), zodat alleen met het verschil (het niet-momentane deel van 
de veranderlijke belasting) gerekend hoeft te worden. De resulterende belasting 
wordt 382-280 = 102 kN. Het moment M, is dan (arm x kracht): 
M, = 0,9.102 = 92 kNm 

De verdeling van de voetmomenten en de momenten uit de tussenlaag komen 
overeen met de waarde uit figuur B4.6. 

In figuur B4.10 zijn de aan te houden momentenverdeling gegeven voor de top 
van de kolom, uitgedrukt in M,. De verdeling is berekend m.b.v. een raamwerk- 
programma. .., 

6 e  v e r d .  

5 e  v e r d  

h e  v e r d .  

3e v e r d  1 
Figuur 64.10 Aan te  houden rnornentenverdeling, uitgedrukt in M, 
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3.3 Maatgevende momenten 
De maatgevende momenten worden berekend met de waarden die in de figuren 
B4.6, B4.9 en B4.10 gegeven zijn. Bijvoorbeeld het onderste moment van de 
kolom wordt als volgt bepaald; het permanente en momentane deel is 0,21 M, 
(zie figuur B4.9), het niet-momentane deel van de veranderlijke belasting is 
0,27M, (zie figuur B4.6), waarin M, = 252 kN en M, = 92 kN. Beide delen dienen 
te worden gesommeerd om het maatgevende moment te krijgen. 

Voetmomenten 

Mb=-0,42Mo-0,54M1=-0,42-252-0,54-92=-1 56 kNm 

Momenten van de tussenlasen 
kolom tussen verdieping 2 en verdieping 3 

kolom tussen verdieping 5 en verdieping 6 

Mb=-0,6Mo-0,54M1 =-0,6.252-0,54.92=-201 kNm 

Berekening van Mequ: 
kolom tussen verdieping 2 en verdieping 3 

M,,,=0,6Mb-0,4Ma=0,6.1 8 1 -0,4-160=45 kNm o f  0,4Mb=0,4.1 81 =72 kNm 

kolom tussen verdieping 5 en verdieping 6 

Het equivalente moment tussen de 5e en 6e verdieping is groter dan het equiva- 
lente moment tussen de Ze en 3e verdieping. Voor de tussenlagen wordt het 
grootste equivalente moment gekozen. 

Topmomenten 

Mb =o 
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In figuur B4.11 is een overzicht gegeven van de  maatgevende momenten en het  
bijhorend belastingschema. 

console 0 ,9m 
F= 196 kN 

6e verd.  p= 280 IcN 
5e  verd.  

4e  verd 

3e  verd.  

E 
O 
o 2e verd. .Y 

maatgevende m o m e n t e n l i ~ n e n  [ kNm]  

Figuur 84.1 1 Maatgevende momenten 

3.4 Opmerkingen 
O Er wordt  in de eerste fundamentele combinatie niet naar een nulconfiguratie 

gekeken. In NErd 6702 art. 6.4.2.1 Fundamentele combinaties staat de volgen 
de zinsnede: "Het eigen gewicht  van het  betreffende constructieonderdeel 
word t  gecombineerd met veranderlijke belastingen, waarbij voor een belas- 
tingsgeval de extreme waarde (Q,,,) word t  ingevoerd en van de overige de 
momentane waarde (y-Q,,,) of  nul; van elke belasting moet roulerend de 
extreme waarde zijn genomen." Wordt  de  kolom met  een nulconfiguratie bere- 
kend (zie methode 1, dan blijken de momenten uit  methode 1 iets hoger t e  
zijn. De top- en voetmomenten zijn vergelijkbaar in grootte, alleen de moment- 
en  van de tussenlaag tussen de verdieping 5 en 6 zijn verschillend. De bereke- 
ningswijze van methode 2 is geschikt o m  de top- en voetmomenten te bepa- 
len, maar voor de tussenlagen kan een nulconfiguratie maatgevender zijn. 

O De tweede fundamentele combinatie wo rd t  niet berekend, omdat de windbe- 
lasting op de gevel niet op de kolom word t  afgedragen. Alleen de windbe- 
lasting op de kolom zelf werk t  op de kolom. Deze belasting is echter gering, 
zodat deze combinatie niet maatgevend zal zijn. 

O Het voordeel o m  de momenten M, en M, in formulevorm weer te  geven is dat  
bi j  gewijzigde vloerbelastingen snel de maatgevende momenten berekend 
kunnen worden. 
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Stabiliteit stalen ronde kolommen 
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Stabiliteit stalen ronde kolommen 
Op druk en buiging belaste staven in een geschoord raamwerk. 

toetingsregel (blz 13 7, NEN 6770) eerste-orde elastisch 

waarin: 

Npl;d = 

W y ; b ~ ~  (tabel 24 blz 11 9, NEN 6770) voor buisprofielen geldt: 
warmgewalst: instabiliteitskromme a; 
koudgevormd: instabiliteitskromme b; 
De instabiliteitskrommen zijn ook getekend in figuur 42 blz 1 18, NEN 6770 

w,, knikfactor van instabiliteitskromme a aanhouden; 

M,;,;, = M  ,;,,;, =f,;d.W,;pl dit geldt voor profielen van doorsnede klasse 1 en 2; 
bij buisprofielen geldt: W,,,, = 4 t ~ '  

M,,,,, = M,,,,,, dit geldt voor profielen van doorsnede klasse 3; 

M,.,,,.,., , , ,  =0,6.Mb +0,4.Ma of 0,4-M,; 
In figuur B5.1 is de formule van grafisch uitgezet. Het voetmoment is 
M, en het kopmoment is M,. 

Figuur B5.1 Diagram van M,,, 

Naast de knikkontrole moet ook de einddoorsnede gekontroleerd worden of de 
kombinatie van M, en N, niet maatgevend is. 
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In hoofdstuk 6: kolommen, zijn afmetingen van kolommen gegeven, die m.b.v. 
een spreadsheetprogramma getoetst zijn. Op deze en op de volgende pagina's 
zijn enkele voorbeelden gegeven van die toets. 

Toetsing van de kolomtop, van kolomvariant 2 (Bijlage B21 
Invoer gegevens: 
elasticiteitsmodul E, 21 0000  mm^ 
vloeispanning f,;,,, 355  mm^ 

Afmetingen van de buis invullen: 
diameter @ 318 mm 
wanddikte t 28 mm 

Invullen momenten M, en M,: 
voetmoment M, -520 kNm 
kopmoment Mb 25 kNm 

Invullen normaalkracht: 
normaalkracht N,;,;, 597 kN 

Berekende waarde m.b.v. de ingevoerde gegevens: 
oppervlakte A, 255 cm2 
traagheidsmoment I, 2681 7 cm4 
weerstandmoment W, 1671 cm3 

Npl;d = *fy;d 9056 kN 

My;u;d My;p~;d = fy;d *Wy;p~ 1005 kNm 

Me,, = 0,6Mb + 0,4M, of 0,4Mb 

Mequ = 242 kNm 
F,;E (kniklengte = 3,6m) 42887 kN 

Vr ei 0.460 

Instabiliteitskromme a: 
formule TGB-staal NEN 6770 blz. 1 19 

deel l deel2 kni kfa ktor 
2.996939 -2.06055 0.936 

Toetingsregel toets 
t.g.v. normaalkracht t.g.v. moment totaal < 1 

0.08 + 0.28 = 0.36 OK 

Spanning-kontrole toets 

Nc;s;,/A, + Mb/W, = totaal <355 [ ~ / m m ~ l  

23 + 311 = 335 OK 
De spanning in de "eind" doorsnede is maatgevend. 
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Toetsing van de kolomtop, van kolomvariant 4 (Bijlage B4) 
Invoer gegevens: 
elasticiteitsmodul E, 21 0000  mm* 
vloeispanning f,;,,, 355  mm^ 

Afmetingen van de buis invullen: 
diameter 216 mm 
wanddikte t 16 mm 

Invullen momenten M, en M,: 
voetmoment M, -1 50 kNm 
kopmoment M, O kNm 

Invullen normaalkracht: 
normaalkracht N,;,;, 196 kN 

Berekende waarde m.b.v. de ingevoerde gegevens: 
oppervlakte A, 101 cm2 
traagheidsmoment I, 5027 cm4 
weerstandmoment W, 462 cm3 

Np~;d = *a *fy;d 3569 kN 

My;u;d = My;p~;d = fy;d *wy;p~ 265 kNm 

M,,, =0,6Mb + 0,4M, of 0,4Mb 

Mequ = 90 kNm 
F,;, (kniklengte = 3,6m) 8039 kN 

Yr ei 0.666 

Instabiliteitskromme a: 
formule TGB-staal NEN 6770 blz. 1 19 

deel l deel2 knikfaktor 
1.73651 1 -0.87351 0.863 

Toetingsregel toets 
t.g.v. normaalkracht t.g.v. moment totaal < 1 

0.07 + 0.29 = 0.36 OK 

Spanning-kontrole toets 

'"c;s;d1'a + Mb/w, = totaal <355 [ ~ / m r n ~ ]  

19 + 324 = 344 OK 
De spanning in de "eind" doorsnede is maatgevend. 
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Kolom-liggerverbinding 
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Kolom-liggerverbinding 
Bij de kolomvarianten 2, 3 en 4 wordt een gelaste T-verbinding toegepast. De 
meest belaste verbinding is bij kolomvariant 2, ter plaatse van de 6e verdieping. 
Deze verbinding wordt gekontroleerd op sterkte. Voldoet de verbinding, dan zijn 
de verbindingen tussen kolom en console uitvoerbaar als een gelaste 
T-verbinding. 

Figuur B6.1 Belastingschema kolomvariant (6e verdieping) 

De afmetingen van de kolom: 
@318 mm en t = 28 mm met f, = 355 ~ l m m *  
De afmetingen van de console: 
q273 mm en t = 25 mm met f, = 355 ~ l r n m ~  

Voorwaarden: 

0.2 <p< 1 ,O p=-=-=0,86 < 1 acc. 
do 318 

d o  318 dl 273 - 1 5 0  1 5 0 *  1 1 5 5 0  acc. - 5 5 0  - 5 5 0 -  1 1 5 5 0 a c c  
t o  28 t 1  25 

f y5355  Nlmmz en 3O0SO1 1 9 0 °  acc. 

De ontwerpsterkte wordt met de volgende formule bepaald: 

fín'ì M," =4,85fy, t. y0r5 p dl - 
sinû, I 
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Neem voor M," =604 kNm 

Interaktie formule: 

N," M," 

0,07+0,74 I 1 * 0,8 1 4 1 accoord 

met: 

Symbolen: 

y verhouding tussen de halve breedte en dikte van een randstaaf, y=do/2to 

p breedte of middellijn verhouding tussen wand- en randstaven; 
n' spanningsverhouding tussen rekenwaarde van de spanning ten gevolge 

van de belasting en rekenwaarde van de vloeigrens in randstaaf, 

NOP - n/=-- 578 =0,06 voor n l >  O: f(nl) = l  
A, f, 25500.0,355 

Kon klusie: 
Het is mogelijk om een gelaste T-verbinding toe te passen bij de kolomvarianten 
2, 3 en 4. 
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