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■ Samenvatting 

abstract 





Samenvatting 

A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Het ontwerpen van een vervangende nieuwbouw 
op een bestaande fundering 
(en de vraag naar een duurzaam vloersysteem) 

Er is een grate (Nederlandse) woningbouwvoorraad, gebouwd in de jaren 
zestig, die toe is aan renovatie of vervanging, teneinde de uitstroom van 
sociaal en economisch sterkere huishoudens uit wijken, opgebouwd uit 
deze woningen, tegen te gaan. 
Het doel van dit project is het ontwerpen van een vervangende nieuwbouw 
op een bestaande fundering, dat daarmee model kan staan voor soortgelij
ke bouwopgaven. Als voorbeeldproject dienen twee blokken van 48 
woningen op Kanaleneiland-Zuid te Utrecht. 
Het doel is daarnaast het afleveren van een vernieuwend multi-fuctioneel 
ontwerp met een hoge duurzaamheid. 

Duurzaamheid is een nog niet geheel gedefinieerd begrip. Het is de vraag 
hoe we uiteindelijk de duurzaamheid van een ontwerpvariant kunnen 
toetsen en vergelijken met andere ontwerpvarianten. Dit probleem wordt 
opgelost door de ontwikkeling van een algemeen toepasbaar evaluatiepro
ces. Uiteindelijk levert dit keuzemodel een tabel op waarin onderscheid 
gemaakt kan worden tussen specifieke waarden, prestatie-eisen, ontwerp
aspecten, een kwantificering of beschrijving van de eis en de benodigde 
ontwerpstrategieen. Dit wordt gegoten in de vorm van een Programma van 
Eisen, waarop ontwerpvarianten getoetst en vergeleken kunnen worden. 

Na een eerste toetsing, met behulp van het Programma van Eisen, wordt 
een keuze gemaakt voor het hoofddraagconstructie materiaal: Staal. 
Een uitgebreide literatuurstudie over verdiepingbouw in staal leidt tot de 
conclusie dat de duurzaamheid van die constructie met name afhankelijk is 
van de vloerkeuze. Daarnaast blijkt dat geen van de in de markt verkrijgba
re vloeren voldoende duurzaam is voor een dergelijke grote bouwopgave. 

Door het hergebruiken van de bestaande fundering komt er een extra eis op 
tafel: het beperken van het vloergewicht tot ongeveer een kN (100 kg) per 
vierkante meter. De grote onzekerheid omtrent de draagkracht van de 
bestaande funderingen en de plaatsing van kolommen in het gevelvlak, 
hetgeen een vrij indeelbare binnenruimte opleverd, zijn hier de oorzaak van. 

Ill 
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Bij het ontwerpen van de hoofddraagconstructie worden vier varianten 
getoetst op hun duurzaamheid. De meest eenvoudige stalen hoofddraag
constructie blijkt hier ook de meest duurzame. 

Drie lichte stalen vloerconcepten worden ontworpen en ook getoetst op 
hun duurzaamheid. Het meest vernieuwende en duurzame vloerconcept is 
de door mijzelf ontworpen zogenaamde 'complete gei"ntegreerde stalen 
vloerplaat'. Dit concept behelst een lichte stalen vloer in paneelvorm 
waarin constructie, installatieruimte, isolatie en vloerafwerking in een 
prefabricage proces worden aangebracht. Deze complete vloer kan in zijn 
geheel worden aangevoerd en ge(de)monteerd in (of uit) de hoofddraagcon
structie, waarna deze direct klaar is voor gebruik (of recycling) 
Met name de verwachte flexibiliteit en uitvoeringstechnische voordelen 
leiden tot de verdere uitwerking van dit concept. 

Er wordt een licht stalen vloerframe ontworpen bestaande uit gewalste 
profielen met daarin koudgevormde staalprofielen. De vloerplaat wordt 
zodanig vormgegeven dat deze ruimte biedt voor een optimale indelingsvrij
heid van de gebouwruimte en zijn installaties. 
Daarnaast wordt melding gemaakt van een 'sandwich-dekvloersysteem'; 
een droog isolerend dekvloersysteem, dat gemakkelijk plaatselijk uitneem
baar is. 
Leidingverzamelgoten langs beide lange gevelvlakken zorgen voor een 
uitgebreide aansluitmogelijkheid van installaties in de vloerplaat en de 
verdere doorvoer van leidingen naar verticale leidingschachten, die aanslui
ten op de bestaande gemeentelijke huisaansluitingen. 

Een constructieve benadering van het vloersysteem leidt tot de conclusie 
dat deze voldoende sterkte en stijfheid bezit om ingezet te worden in 
woning- en utiliteitsbouw. Door de relatief grote stijfheid wordt daarnaast 
een gunstig (ten opzichte van andere stalen vloeren) trillingsgedrag ver
wacht. 

Financieel gezien kan deze vloerplaat, bij hergebruik van de bestaande 
fundering, leiden tot een reductie van de totale bouwkosten. 

Uiteindelijk wordt met de ge"integreerde stalen vloerplaat een antwoord 
gegeven op de gestelde vraag. Er worden echter ook vragen opgeroepen 
omtrent bouwfysische kwaliteiten, die een nadere beschouwing verdienen. 
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The design of a new building 
on an existing foundation 
(the need for a sustainable floorsystem) 

There is a large quantity of apartments, constructed in the sixties, which 
needs to be renovated or replaced. The main prupose is to upgrade these 
buildings so as to prevent families with higher incomes seeking higher 
quality accomodation and vacating these apartments. 
The purpose of this project is to design a new building on an existing 
foundation, that will serve as a model for this kind of building projects. 
Two blocks of 48 apartments on 'Kanaleneiland-Zuid' in Utrecht serve as 
an example. 
Another goal is to create an innovative, multi-functional design, with high 
sustainability. 

Sustainability is a hard to define concept. The question is how to test the 
sustainability of a design-concept and how to compare it with other design
concepts. This was been solved bij developing a generic proces of evaluati
on for sustainability. This will lead to a selection-model, in where are 
distinguised: Specific value, performance-demands, quantification or 
describing of a performance and the design-strategy, which will be needed. 
This model is transformed in a 'list of performances'. This list can be used 
to test and compare different design-concepts. 

After a first test, using the list of performances, a choice for the material to 
be used as construction-material is made: The most sustainable construc
tion-material is steel. 
A detailed literature-study of building structures with steel leads to the 
conclusion that sustainability depends on the used flooring-system in the 
building structure. Another conclusion is that there is really not a mass
produced floor sustainable enough for such a project. 

An extra limiting condition is the re-use of the existing foundations. The 
relative low strength of this foundation and the placing of the columns at 
the exterior of the new to build structure (this to assure the layout-flexibili
ty of the building) leads to the limiting of the floormass down to 100 
kilograms a square meter. 

V 
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When four different main structure-options are compared, the most simple 
steel structure seems to be the most sustainable one. 

Three light-weight flooring-concepts are being designed and tested against 
the same list of performances. The most innovative and sustainable floo
ring-concept is the so called 'complete integrated steel floor', developed by 
myself during this project. This concept is based on a light steel floor-panel 
in which, construction, installation and insulation are being prefabricated. 
The recyclable complete floor-panel can be transported and assembled into 
the main-structure and disassembled when demolishing the building. 
Given the expected flexibility and engineering advantages, it was decided 
to develop this technical concept. 

The floor-panel is built of a steel frame. This frame is partly built of cold 
formed thin gauge members. The geometrical conditions are assuring an 
optimal lay-out flexibility in building-space and distribution system for the 
building services. 
A partly removable sandwich-floorpanel assures the accessibility of the 
services space within the floor. 
The main building distribution system runs along both facades at all floor
levels, connecting the new services to the municipality-headworks. 

Sufficient strength and stiffness of the complete integrated steel floor has 
been proven by detailed structural design. 
This makes the floor applicable in house- and utility buildings. Because of 
the high stiffness, human-induced floor vibrations are acceptable. 

The use of this flooring system will lead to a cost-reduction, if the existing 
foundations are re-used. 

Eventually the complete integrated steel floor will give an answer to the 
posed question. Further research is required in respect of the building 
fysics of this floorconcept. 
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Deel 1: 
Aanlooptraject, 

van toepassing op de na-oorlogse woningbouwvoorraad. 
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1. Probleemstelling 

Een grote woningbouwvoorraad, onderdeel van een grate bouwstroom 
industrieel gebouwde woningen in de zestiger jaren, is toe aan vervanging. 
Alleen op deze wijze kan een uitstroom van sociaal en economisch sterkere 
huishoudens uit de wijken, bestaande uit deze woningen warden voorko
men. Daarnaast kan er een vraag naar andere functies bestaan binnen een 
stadsgedeelte. Orn aan deze vragen te voldoen dient er vervangende 
nieuwbouw gepleegd te warden. 
Twee blokken van 48 woningen in Kanaleneiland-Zuid, in het bezit van de 
S.W.U. (Sociale Woningstichting Utrecht), staan model voor een nieuwe 
aanpak van soortgelijke woonblokken in Nederland. 

Deel 1, biz. 1 
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2. Doelstellingen 

(De doelstellingen zijn gedeeltelijk afkomstig van de S.W.U.) 

Het doel van dit project is het ontwerpen van een gebouw op een bestaan
de fundering, dat daarmee model kan staan voor soortgelijke gebouwen. 
Het uitgangspunt zijn de funderingen van twee blokken van 48 woningen in 
Kanaleneiland te Utrecht van beheerder S.W.U. die vervangen dienen te 
warden. 

Verdere doelstelling is: 

■ Vernieuwend ontwerpen: 

Deel 1, biz. 2 

Het hergebruiken van de bestaande funderingen en huisaanslui
tingen, om zodanig bouwtijd, -kosten en -energie te besparen. 
Het ontwikkelen van een lichte, snel te realiseren draagconstruc
tie die geschikt is voor verschillende functie-typen. 
Aansluitend op de draagconstructie moet ruimte zijn voor ver
schillende architectonische uitwerkingen en uitvoeringen van de 
in-, af- en ombouw (gevel). 
Het leveren van nieuwbouwkwaliteit tegen een lager liggend 
stichtingskostenniveau. 
Het leveren van een produkt met een hoge duurzaamheid, d.w.z. 
een produkt met een hoge basale-, gebruiks-, locale-, economi
sche-, ecologische- en strategische waarde. 
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3. Programma van Eisen 

De aard van dit project zorgt ervoor dat het programma van eisen een 
algemeen karakter krijgt. Het eisenpakket zal uiteengezet worden vanuit 
verschillende specifieke waarden, achtereenvolgens de basale-, gebruiks-, 
locale-, economische-, ecologische- en strategische waarde die elk gefor
muleerd kunnen worden door prestatie-eisen. Deze prestatie-eisen worden 
hanteerbaar wanneer er een meetbare prestatie geleverd wordt, die te 
bereiken is d.m.v. een ontwerpstrategie. Op deze wijze kan het programma 
van eisen samengesteld worden vanuit het begrip duurzaamheid, dat in 
deel 3 verder wordt toegelicht. Deel 3 is apart opgesteld, zodat het alge
meen toepasbaar is. 

Tabet 1 is de algemene tabel die voor alle bouwdelen te gebruiken is voor 
het samenstellen van het eisenpakket door verschillende specialisten. Voor 
de gebouwconstructie is dit gedaan in tabel 2. Door deze tabellen te 
vergelijken zal direct duidelijk worden waar eventuele knelpunten zitten, die 
vervolgens, al ontwerpend, opgelost dienen te worden. 
Het is mogelijk dat dezelfde ontwerpaspecten voorkomen bij verschillende 
prestatie-eisen of waarden; Zo is energiezuinigheid een ontwerpaspect van 
zowel de ecologische als de economische waarde van een bouwwerk. 
Daarnaast komt het voor dat bepaalde ontwerpaspecten vanuit verschillen
de specifieke waarden (binnen 1 vakgebied) met elkaar in conflict kunnen 
zijn. Tijdens het ontwerpproces zal dan een terdegen afweging gemaakt 
moeten worden. 

Spec.••waaide ;••·r:> <.•···•• ••••••·••••••· + 
••rres1:atie-eis••••n• >•···· ······· 

Basale waarde 
(relatie gebouw -
mens) 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-luchtkwaliteit 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

•·kWarit:1ficering<>f t· ........................ / ••••.•..••....••.•••• , •..•.•.•.. 
. tj~$~QtiJYi,fa t>rij~f ~tf~t PrfW-~rp#.-~t~Q~~ m 

Deel 1, biz. 3 
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Gebruikswaarde 
(relatie gebouw -
gebruiker) 
-Bewoonbaarheid -stijfheid 

-trillingsgevoeligheid 
-indelingsmogelijkheid 

-Beheerbaarheid -gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

Locale waarde 
(relatie gebouw -
gemeenschap) 
-Beleving/uitstraling -architectuur 
-Hinder omgeving -bouwtijd 

-bouwactiviteit 

Economische 
waarde (relatie 
gebouw - eigenaar) 
-Stichtingskosten -materiaalextensive-

ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 

-Gebruikskosten -onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

Ecologische waarde 
(relatie gebouw -
milieu) 
-Energiegebruik -bouwenergie 

-gebruiksenergie 
-Watergebruik -waterbehoefte 
-Materiaalgebruik -materiaalextensive-

ring 
-levensduur 

-Afvalproductie -afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-repareerbaarheid 

-Emissies -bouwemissie 
-gebruiksemissie 

Strategische 
waarde (relatie 
gebouw - tijd) 
-Veranderbaarheid -flexibiliteit 

-aanpasbaarheid 

tabel 1: eisenpakket-tabel vanuit specifieke waarden. 

Deel 1, biz. 4 
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lngevuld voor de draagconstructie: 

Sp~c:~••·waarc:rfi•·•·•••••··•·•···•••·••·•· •••••··••·•··•·• < ....... ·.·•·•····••••••····••·•••••·•••••••· kW'1r,tific~ring.of Ef H•• • H• H • eresraHe~ets n>······· ••piii~erpaspe~••••••••••••••• n· ·•~eschriiving pre#iatie·••· 9r1~erp~ir~j~gi~ m n: 
Basale waarde 
(relatie gebouw -
mens) 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
(relatie gebouw -
gebruiker) 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
(relatie gebouw -
gemeenschap) 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

-sterkte 

-stabiliteit 

-brandgedrag 
-thermisch comfort 

-auditief comfort 

-visueel comfort 

-luchtkwaliteit 
-psychisch comfort 

-stijfheid 

-trillingsgevoeligheid 

zoals beschreven in 
NEN 6770, hfdst. 5 
hor. belasting zoals in 
NEN 6702. 
90 minuten 
woningscheidend: 
Re~ 2 m2K/W 
Dnt ~? dB 
Lnt s ? dB 
geen belemmering 
zichtveld 
n.v.t. 
gevoel van veiligheid 

zoals beschreven in 
NEN 6770, hfdst. 6 
zoals beschreven in 
NEN 6770, hfdst. 6 

-indelingsmogelijkheid geen hor. belemme
ring door constructie 

-gebruiksmogelijkheid woning of kantoor 

-onderhoudsbehoefte geen onderhoud 
gedurende levens
duur: ~ 50 jr. 

-architectuur beeld-ondersteunend 
-bouwtijd totaal s 52 weken 
-bouwactiviteit op bouw minimaal 

dimensionering / 
conceptkeuze 
dimensionering / 
conceptkeuze 
materiaalkeuze/details 
materiaalkeuze/dikte/ 
detaillering 
materiaalkeuze/dikte/ 
detaillering 
grote overspanning 

vormgeving/stijfheid 

dimensionering 

grote overspanning/ 
kolomvrij/vlakke vloer 
constructie onafhan
kelijk van indeling 
materiaalkeuze/ 
detaillering 

vormgeving 
montabel ont
werpen/uitvoering 

Deel 1, biz. 5 
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Economische 
waarde (relatie 
gebouw - eigenaar) 
-Stichtingskosten -materiaalextensive- overdimensionering: dimensionering/ min. 

ring s10 % verdiepingshoogte 
-arbeidsextensivering op bouw minimaal uitvoeringskeuze 
-bouwtijd totaal s 52 weken montabel ontwerpen 

-Gebruikskosten -onderhoudsbehoefte geen gedurende materiaalkeuze/ 
levensduur: ::::: 50 jr. detaillering 

-energiebehoefte minimaal beperking verdie-
pingshoogte 

Ecologische waarde 
(relatie gebouw -
milieu) 
-Energiegebruik -bouwenergie op bouw minimaal prefabricage 

-gebruiksenergie minimaal min. verd.hoogte 
-Watergebruik -waterbehoefte n.v.t. 
-Materiaalgebruik -materiaalextensive- overdimensionering dimensionering/ min. 

ring s 10 % verdiepingshoogte 
-levensduur ::::: 50 jr. materiaal/detaillering 

-A fvalproductie -afvalreductie op bouw maximaal uitvoeringskeuze 
-herbruikbaarheid maximaal (de)monteerbaarheid 
-repareerbaarheid n.v.t. 

-Emissies -bouwemissie op bouw minimaal prefabricage 
-gebruiksemissie n.v.t. 

Strategische 
waarde (relatie 
gebouw - tijd) 
-Veranderbaarheid -flexibiliteit vrij indeelbaar: min. kolomafstand-over-

-aanpasbaarheid hinder constructie bij: spanning vloerveld/ 
-indeling plattegrond niet dragende gevel/ 
-indeling gevel demonteerbaarheid/ 
-leidingverloop hor. en vert. ongehin-

derd leidingverloop/ 
modulariteit in relatie 
tot bouwfysische 
kwaliteit/ restcapaci-
teit 

tabel 2: eisenpakket voor de draagconstructie. 

Deel 1, biz. 6 
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4. Materiaalkeuze van de hoofddraagconstructie 

De materiaalkeuze van de hoofddraagconstructie van dit project is een 
noodzakelijke randvoorwaarde voor het verdere ontwerpproces. Daarom 
wordt deze hier kort belicht. 

Voor het bouwen van een hoofddraagconstructie van een woongebouw tot 
6 lagen zijn er in principe drie bouwmethoden, die zich manifesteren in een 
materiaalkeuze, mogelijk: 
■ metselwerk, 
■ betonbouw (ter plaatse gestort of geprefabriceerd beton) en 
■ staalbouw. 
Per constructiemateriaal zal kart ingegaan warden op de opvallenste 
eigenschappen in relatie tot de doelstellingen van dit project, zoals hiervoor 
vermeld. 

metselwerk: 

Het realiseren van een metselwerk constructie is een arbeidsintensief en 
tijdrovende bezigheid. De geringe afmetingen van een bouwsteen zorgen 
ervoor dater veel transportbewegingen gemaakt moeten warden. Een 
metselwerkconstructie kent tevens een grate massa, hetgeen conflicteerd 
met de onzekerheid van de grootte van de draagkracht van de bestaande 
fundering. De dragende delen zijn schijfvormig en bevinden zich vaak in het 
vlak van de gevel, waardoor aanpassing vaak (gedeeltelijke) sloop bete
kend. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat metselwerk ongeschikt is 
voor dit project. 

betonbouw: 

Wanneer er terplaatse gestort beton gebruikt wordt kan er ook niet gespro
ken warden van een lichte, snel te realiseren gebouwconstructie. Verhar
dingstijd en grate soortelijke massa verhinderen dit. Door het gebruik van 
prefab beton vervalt de verhardingstijd op de bouw. Aanpassing van in-, at
en ombouw zijn mogelijk wanneer er een skeletvormige constructie ge
bruikt wordt. Echter het niet herbruikbaar en demontabel zijn van het 
materiaal beton en zijn relatief grate massa maken ook dit materiaal 
ongeschikt als hoofdconstructiemateriaal voor dit project. 
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staalbouw: 

A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Het materiaal staal kent een relatief hoge draagkracht/massa ratio en een 
hoge mate van (de)montabiliteit, waardoor de bouwtijd gering blijft. Door 
de skeletvormige constructie bestaande uit relatief slanke elementen zijn 
ook diverse architectonische uitwerkingen en uitvoeringen van de in-, af en 
ombouw mogelijk. Deze eigenschappen maken dit constructiemateriaal 
uitermate geschikt voor een project als dit. Er wordt dan ook voor een 
stalen hoofddraagconstructie gekozen. 

Met het beset dat zeker niet alle eigenschappen van de verschillende 
materialen als constructiemateriaal belicht zijn, kan er toch met grote 
zekerheid gesteld worden dat de keuze voor het constructiemateriaal staal 
hier de beste is. Voor een uitgebreidere beoordeling wordt gebruik gemaakt 
van een beoordelingstabel voortkomend uit het Programma van Eisen. De 
score's die per ontwerpaspect wordt gegeven lopen uiteen van -- (slecht), -
(onvoldoende), 0 (redelijk), + (voldoende) en + + (goed). 
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Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte + ++ ++ 

-stabiliteit ++ ++ ++ 
-brandgedrag ++ ++ ++ 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort + + + 
-auditief comfort + + + 
-visueel comfort + + + 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort + + + 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid -stijfheid ++ ++ ++ 

-indelingsmogelijkheid - 0 0 
-Beheerbaarheid -gebruiksmogelijkheid + + 

-onderhoudsbehoefte + + + 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling -architectuur 0 + + 
-Hinder omgeving -bouwtijd 0 

-bouwactiviteit 0 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten -materiaalextensive- 0 

ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 0 

-Gebruikskosten -onderhoudsbehoefte + + + 
-energiebehoefte + + + 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik -bouwenergie 

-gebruiksenergie + + + 
-Materiaalgebruik -materiaalextensive-

ring 
-levensduur ++ ++ ++ 

-Afvalproductie -afvalreductie 0 
-herbruikbaarheid 

-Emissies -bouwemissie 0 0 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid -flexibiliteit 0 0 

-aanpasbaarheid 0 
tabel 3: beoordelingstabel constructiemethoden. 
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++ 
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+ 
+ 
+ 
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++ 
+ 
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+ 
++ 
++ 
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+ 
++ 
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+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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5. Literatuurstudie stalen draagsystemen in de verdiepingbouw 

Alvorens te ontwerpen, dient er een overzicht te zijn van de bestaande 
stalen draagsystemen in de verdiepingbouw. Al deze systemen zijn te 
scheiden in verticale elementen, horizontale elementen en het stabiliteits
systeem. 

Elk systeem zal getoetst warden op zijn vermogen om de verschillende 
prestatie-eisen na te komen, door na te gaan of er enigszins voldaan is aan 
de ontwerpstrategieen zoals die geformuleerd zijn in tabel 2. 

Verticale elementen: 
Dit zijn de kolommen. Er kan gekozen worden tussen: 
■ standaard profielen, bv HE, I of buisprofielen. 
■ gelaste (samengestelde) profielen, 
■ staal-beton kolom. 
De keuze van een van deze kolommen is vaak een constructieve keus, op 
basis van de benodigde draagkracht. Grote verschillen tussen de diverse 
soorten kolommen, op de prestatie-eisen zoals die in tabel 2 genoemd zijn, 
zijn er niet. Het grote verschil in de bouwsystemen zit in de horizontale 
elementen, ofwel de vloersystemen. 

Horizontale elementen: 
Er zijn diverse vloersystemen die grofweg in te delen zijn in 2 hoofdgroe
pen: 
■ vloersystemen m.b.v. niet-ge·integreerde liggers, dit systeem stapelt de 
onderdelen op. 
■ vloersystemen m.b.v. ge"integreerde liggers, constructieve stapeling op 
gelijke hoogte. 
Seide hoofdgroepen kennen enkele subgroepen die weer onder te verdelen 
zijn in merk- en typenamen. Deze laatsten verschillen allen niet wezenlijk in 
systeem van elkaar, en zullen daarom niet appart behandeld worden. Wei 
zullen er bij diverse subgroepen enkele merk- en typenamen genoemd 
worden, alsmede enkele voorbeelden van projecten, waarin het desbetref
fende vloerensysteem gebruikt is. Beoordeling vindt ook hier plaats op 
basis van het programma van eisen, waarbij de beoordelingen uiteenlopen 
van -- (slecht), - (onvoldoende), 0 (redelijk), + (voldoende) en + + (goed). 

(N.B: bij de beoordeling wordt melding gemaakt van 'de verdiepingshoog
te'; dit wil zeggen de minimale benodigde h.o.h. afstand tussen twee 
vloeren.) 
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■ niet-ge"integreerde ligger 
■ voorgespannen kanaalplaatvloeren (max. 14-16m.) 

systeem: 
Op de stalen Jigger, bestaande 
uit een HE, of een I profiel 
(raatliggers en vakwerkliggers 
zijn ook mogelijk) liggen voor
gespannen kanaalplaatvloeren. 
(afbeelding 2 toont een dergelij
ke vloerplaat) De voeg tussen 
twee vloerplaten is gevuld met 
mortel zodat de vloer als schijf 
kan functioneren. 

merknamen: 
geen uniek systeem, platen van 
b.v. VBI of Beton-Son bv. 

voorbee/dproject: 
Museum Nieuw Land, 
Lelystad (NL). [1 OJ 

uitvoering: 
Nadat het staalskelet staat 
kunnen de vloerplaten recht
streeks van een vrachtwagen 
m.b.v. een kraan op de juiste 
plaats word en gelegd. De voeg 
wordt gevuld met mortel en het 
geheel wordt afgewerkt met 
een cementdekvloer. 

opmerkingen: 

I I 
i,. /<. /\ / .. /, /', /, .. /, /"-. /,. /,1 dekvloer 

I 
I 

--- .____ kanaalplaatvloer 

._______ stalen profiel, H of I 

afbeelding 1 : kanaalplaatvloeren op een stalen 
ligger. 

Dit zelfde systeem komt ook voor met een massieve prefab beton vloer. 
Deze vloer heeft naast zijn grotere massa, waardoor montage iets wordt 
bemoeilijkt, verder dezelfde eigenschappen. [15] 
Er zijn ook kanaalplaten in de handel die standaard voorzien zijn van een 
oplegvoorziening in de vorm van b.v. een neopreen strip. 
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beoordeling: 

-~-p~~;;::~:~:r.4.~:\;!;:;!;iill\iili;;;~;;;: 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalpraductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 4: beoordelingstabel. 

Deel 1, biz. 12 

+ + ook grote overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
0 vloer goed, balk vrijwel onbeschermd 
+ voldoende, geen koudebruggen 
+ voldoende, geen lekken 
0 
+ 

++ 
balk vormt obstakel 

+ + te gebruiken voor meerdere geb. functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

0 constructie moet weggewerkt worden 
+ + snelle bouw, geen onderstempeling 
+ + geen grate hinder tijdens bouw 

grate verdiepingshoogte 

+ vloer vergt niet veel arbeid 
+ + snelle bouw, geen onderstempeling 
+ + geen onderhoud aan constructie 

+ 

+ 
+ 
0 
+ 

verdiepingshoogte 

op de bouw weinig verbruik 
verdiepingshoogte 
grate verdiepingshoogte 

hoge kwaliteit materiaal 
op bouw minimaal door prefabricage 
staal wet, vloer moeilijk door deklaag 
op bouw geen emissie 

0 balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen, overspanning voldoende, beperkt 
demonteerbaar 



Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

• niet-ge'integreerde ligger 
• breedplaatvloeren (max. 8-10m.) 

systeem: 
Op de stalen ligger (HE, I, 
raatligger of een stalen vak
werkligger) ligt de breed
plaatvloer. Deze is afgebeeld in 
afbeelding 4. De stiftdeuvels 
op het profiel zorgen voor de 
samenwerking tussen het 
stalen profiel en het beton. 
Door het leggen van extra 
bovenwapening, naast de 
bovenwapening die meegele
verd wordt met de breedplaat, 
is een doorgaande vloer te 
maken. 

merknamen: 
geen uniek systeem, platen van 
b.v. Beton-Son bv of Dy-core 
systems bv 

voorbeeldproject: 
Universitat Marburg, 
Marburg (D). [11] 

uitvoering: 
Wanneer de staalconstructie is 

druklaag 

~-- breedplaatvloer 

~---- stalen profiel, Hof I 

afbeelding 3: breedplaatvloeren op een stalen 
ligger. 

geplaatst kunnen de platen gelegd en onderstempeld warden. Vervolgens 
kunnen de eventuele deuvels en extra bovenwapening worden aange
bracht. Uiteindelijk kan er gestort worden. Nadat de vloer op sterkte is kan 
er begonnen worden aan de vloer erboven. 
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beoordeling: 

•sp~~-·waarc1~•···••··· ·••·•······· 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 5: beoordelingstabel. 
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+ redelijke overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
0 vloer goed, balk vrijwel onbeschermd 
+ voldoende, geen koudebruggen 
+ voldoende, geen lekken 
0 
+ 

++ 
balk vormt obstakel 

+ + te gebruiken voor meerdere geb. functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

0 constructie moet weggewerkt worden 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 
extra handelingen door storten 

grate verdiepingshoogte 

vloer vergt relatief veel arbeid 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 

+ + geen onderhoud aan constructie 
verdiepingshoogte 

0 

0 
+ 

extra handelingen op bouwplaats 
verdiepingshoogte 
grate verdiepingshoogte 

kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
op bouw niet minimaal 
staal wel, vloer zeker niet 
op bouw geen emissie 

balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen, overspanning redelijk, niet de
monteerbaar 



Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

• niet-ge'integreerde ligger 
• staalplaat-betonvloeren (max. 10-12m.) 

systeem: 
Op de stalen (raat/vakwerk/ 
standaard) liggers liggen de 
(verzinkte) geprofileerde staal
platen (in diverse afmetingen 
en met verschillende vouwen 
en dimpels verkrijgbaar). De 
stalen platen dienen, naast hun 
functie als permanente bekis-
ting, ook als onderwapening. 

,-------------------, 
~-----..t.iftdeuvel 

__ ,... 
l I 

druklaag 

___ geprofileerde staalplaat 

._______ stalen profiel, Hof I 

Samenwerking van het op druk afbeelding 5: staalplaat-betonvloer. 
belaste beton met de ligger 
wordt verkregen door (ter 
plaatse) doorgelaste stiftdeuvels. Op afbeelding 5 is een vloer afgebeeld 
met een doorgaand wapeningsnet aan de bovenzijde om het negatieve 
moment te kunnen dragen. Een foto van dit vloertype in aanbouw is in 
afbeelding 6 te zien. [2], [3], [4] en [13] 

merknamen: 
Verschillende soorten staalpla
ten van b.v. Prince-cladding bv, 
Profiel 2000 bv, SAB-profiel bv, 
Robertson bv, etc. 

voorbeeldproject: 
Rembrandt Tower, Amsterdam 
(NL). [19] 

uitvoering: 
De staalplaten warden uitgelegd op de staalconstructie. De stiftdeuvels 
warden doorgelast en de bovenwapening gelegd. Nadat het geheel onder
stempeld is kan er gestort warden. Voordat de volgende vloer uitgevoerd 
kan warden dient de vloer eronder verhard te zijn. 
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Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

FJ!fta~1J[ !mi H/ 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 6: beoordelingstabel. 
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+ redelijke overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 

vloer en balk vrijwel onbeschermd 
+ voldoende, geen koudebruggen 
+ voldoende, geen lekken 
0 
+ 

+ 
balk vormt obstakel 

+ + te gebruiken voor meerdere geb. functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

0 constructie moet weggewerkt warden 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 
extra handelingen door storten 

grate verdiepingshoogte 

vloer vergt relatief veel arbeid 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 

+ + geen onderhoud aan constructie 
verdiepingshoogte 

0 

0 
+ 

extra handelingen op bouwplaats 
verdiepingshoogte 
grate verdiepingshoogte 

kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
op bouw niet minimaal 
stalen balk wel, vloer zeker niet 
op bouw weinig emissie 

balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen, overspanning redelijk, niet de
monteerbaar 



Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ niet-ge'integreerde ligger 
■ terplaatse gestorte betonvloeren (zgn. in situ, max. 8-12m.) 

systeem: 
Een doorgaande betonnen 
vloer, met onder- en boven
wapening draagt op een 
stalen balk. De stiftdeuvels 
zorgen voor samenwerking 
tussen vloer en ligger. Het is 
ook mogelijk dergelijke vloe
ren in het werk voor te span
nen. [3] 

merknamen: 
Dit systeem bevat geen 

______ stiftdeuvel 

'---- ter plaatse gestort beton 

~---- stalen profiel, Hof I 

afbeelding 7: gestorte vloer op stalen ligger. 

specifieke elementen m.b.t. een fabrikant. 

uitvoering: 
Nadat het stalen skelet is geplaatst moet er per vloer een complete vloerbe
kisting warden aangebracht en onderstempeld. Na het aanbrengen van de 
nodige wapening en deuvels kan er gestort warden. Wanneer de vloer, na 
storten, verhard is kan er aan de vloer erboven begonnen warden. 

opmerkingen: 
Dit systeem schaadt het principe van de schone snelle montagebouw van 
een stalen bouwsysteem. Dit systeem mag dan ook als verouderd be
schouwd warden. Slechts in enkele uitzonderingsgevallen, waarbij een 
ander systeem, b.v. door een vreemde vorm van het benodigde vloerdeel, 
geen uitkomst biedt, kan deze vloer in combinatie een plaatselijke oplossing 
zijn. 
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Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

.S..P~~-~;;;w.~~:r~.~::!li;!!!iliillillill!;;;: 
·•·Presratie;J!rs u ·· 
Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 7: beoordelingstabel. 
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+ redelijke overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
0 vloer goed, balk vrijwel onbeschermd 
+ voldoende, geen koudebruggen 
+ voldoende, geen lekken 
0 
+ 

+ 
balk vormt obstakel 

+ + te gebruiken voor meerdere geb.functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

0 constructie moet weggewerkt warden 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 
extra handelingen door bekisting/storten 

grate verdiepingshoogte 

vloer vergt relatief veel arbeid 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 

+ + geen onderhoud aan constructie 
verdiepingshoogte 

0 

+ 

extra handelingen op bouwplaats 
verdiepingshoogte 
grate verdiepingshoogte/bekisting 

kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
op bouw veel, o.a. bekisting 
stalen balk moeilijk, vloer zeker niet 
op bouw weinig emissie 

- - balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen, overspanning redelijk, niet de
monteerbaar 



A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ niet-ge'integreerde ligger 
■ staalplaatvloer (max. 6-8m.) 

systeem: 
De stalen plaat in dit systeem is 
het enige deel in de vloerdoor
snede met een dragende func
tie. De stalen plaat is aangevuld 
met (gestabiliseerd) zand dat 
voor de egalisatie en geluidsiso
Iatie dient. Daarboven is een 
thermisch isolerende laag die 
vervolgens afgewerkt is met 
anhydriet. Er is ook een versie 
bekend die onder de zandlaag 
in de stalen plaat een voorraad 

,-------- gestabiliseerd zand 

~..--rt- isolatielaag 

:~---,1- koudgevormd profiel 

stalen profiel, H of I 

afbeelding 8: stalen vloer. 

water bezit [21, die bij calamiteiten als blusvoorraad gebruikt wordt. Orn het 
probleem van de relatief kleine overspanning op te lossen warden ook vaak 
secundaire balken gebruikt in de vorm van koudgevormde (U) profielen. 

merknamen: 
Verschillende soorten staalplaten van b.v. Prince-cladding bv, Profiel 2000 
bv, SAB-profiel bv, Robertson bv, etc. 

voorbeeldproject: 
dubbel woonhuis, twee zonder een kap, Delft (NL). [9] 

uitvoering: 
Wanneer de staalconstructie staat kunnen de platen warden gelegd, 
waarna geheel droog achtereenvolgens het zand, de isolatielaag en de 
anhydriet vloer (wet nat) aangebracht kunnen warden. De vloer is direct 
constructief op sterkte. 
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A fstudeerpraject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

:S..P~~~l!'.W~~'.fg~;l\ilillilll~ltlllllltllt 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalpraductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 8: beoordelingstabel. 

Deel 1, biz. 20 

0 overspanning relatief gering 
+ schijfwerking vergt extra maatregel 

vloer moet beschermd warden 
+ voldoende door extra isolatie 
+ + goed door zandlaag 
0 
+ 

+ 
balk vormt obstakel 

+ te gebruiken voor meerdere geb. functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ constructie kan beeld versterken 
+ relatief snel 
0 extra handelingen door veel lagen 

grate verdiepingshoogte 

vloer vergt relatief veel arbeid 
0 rel. veel handelingen 
+ + geen onderhoud aan constructie 

verdiepingshoogte 

0 extra handelingen op bouwplaats 
verdiepingshoogte 
grate verdiepingshoogte 

+ kwaliteit onafhankelijk omstandigheden 
+ + nagenoeg geen afval 
+ + goed, behalve anhydriet en isolaag 
+ op bouw weinig emissie 

0 balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen, overspanning redelijk, de
monteerbaar 



A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ niet-ge"integreerde ligger 
■ balklaag met vloerdelen (max. 6-8m.) 

systeem: 
Op een stalen hoofdligger, b.v 
een HE, I, raat- of vakwerklig
ger, liggen houten balken (zie 
afbeelding 9), of koudgevormde 
profielen (zie afbeelding 10) 
bevestigd, waarop een traditio
nele houten vloer ligt. De 
balken overspannen een gerin
ge afstand. De h.o.h. maat van 
de balken varieert tussen 0,6 
en 1,2 m. [12] en [14] 

merknamen: geen. 

voorbeeldproject: 

._____ moerbalk in vorm van 

stalen profiel, H of I 

afbeelding : houten vloer op stalen balk. 

houten balken: uitbreiding kantoorgebouw, Leidschendam (NL). [12] 

uitvoering: 
De balken warden bevestigd op de stalen balk. Hierna kunnen de vloerde
len met stiftvormige verbindingsmiddelen warden bevestigd. Het geheel 
wordt droog gemonteerd. 

opmerkingen: 
De slechte bouwfysische kwali
teiten en de omvang van de 
vloerhoogte, bij deze geringe 
maximale overspanning, zorgen 
ervoor dat dit systeem niet 
geschikt is voor verdieping
bouw met woningscheidende 
vloeren. Derhalve zal dit sy
steem ook niet uitgebreid be
oordeeld warden. Binnen 1 
waning kan deze vloer wel zijn 
voordelen hebben. 

a beelding 1 

--~ koudgevormd profiel 

stalen profiel, H of I 

oudgevormde liggers als balk. 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Het volgende gedeelte van de 'katalogus' bevat de stalen bouwsystemen die 
een ge·integreerde ligger kennen. Orn een eerste onderscheid te maken worden 
eerst de ge"integreerde liggers beschouwd die in een 'droog' of een 'nat' 
vloerensysteem toegepast worden. Deze verschillende liggertypen zijn ontwik
keld bij diverse staalfabrikanten. Daarna worden de vloeren elk apart behandeld. 

■ ge"integreerde liggers 
■ 'droge' bouwmethode 

De liggers, geschikt voor vloersyste
men met ge"integreerde liggers, 
kennen veel (merkafhankelijke) 
verschillende doorsneden. Enkele 
hiervan zijn in afbeelding 11 te zien. 
[1]en[16] 

■ ge"integreerde liggers 
■ 'natte' bouwmethode 

De liggers, geschikt voor integratie 
binnen een 'nat' vloersysteem ken
nen eveneens veel (merkafhankelij
ke) verschillende doorsneden. Af
beelding 12 toont enkele profielen, 
specifiek voor dit doel. [11 en [161 

Naast de getoonde profielen bij 
afbeelding 11 en 12 zijn ook stan
daard HE of I profielen bruikbaar. 

Deel 1, biz. 22 

n I B. 
THQ(PPTH): HE+L:seni- NSQ (Norrtiilje Svets) 

oorspronkelijke hoedllgger gentegreerde llgger 

_I_ n _I._ 
SFB (British Steel): TBB (T 1bnor) IFB (Arbed): 
slim floor beam integrated floor beam 

afbeeldmg 11 : profieldoorsneden van droge' 
geintegreerde liggers. 

swr (lundva byQQ/ 
cons\ruc tlior) 

MSC: staal-betonligger 

fl_ 
Deltabeam: staal-betonligger 

MSI: staalbelonligger 

afbeelding 12: profieldoorsneden geschikt voor 
'natte' ge"integreerde liggers. 



A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Zowel het 'droge' als het 'natte' sy
steem kennen aan de uiterste vloervel
den in een ontwerp de zogenaame 'pet
liggers'. Deze warden aan 1 zijde belast 
met de opgelegde vloer, waardoor deze 
liggers op wringing warden belast. Een 
systeem dat standaardisatie van de 
stalen liggers voorzag in het ontwerp, 
kent derhalve alleen petliggers, die, 
wanneer er een hoedligger nodig is, met 
de ruggen tegen elkaar warden gelegd 
(afbeelding 13, uit parkeergarage Tivoli, 
Tilburg [24]). 

r1111dbalk: peUigger 

hoedligger uit 2 petliggers 

afbeelding 1 : gebruik van petliggers. 

Het komt in beide systemen voor dat de benodigde constructieve hoogte van de 
stalen ligger, de hoogte van het vloersysteem overstijgt. In dat geval zijn er 2 
oplossingen mogelijk: 1 . De balk steekt onder de vloer uit; er is een verlaagd 
plafond aanwezig. of: 2. De balk steekt boven de vloer uit; er is een verhoogde 
vloer aanwezig. In beide gevallen wordt d.m.v. het integreren van de ligger de 
totale verdiepingshoogte toch met de hoogte van het vloerdeel gereduceerd. 
Afbeeldingen 14 en 15 lichten dit toe. Het verlaagde plafond en de verhoogde 
werkvloer hoeven niet ter hoogte van de onder of bovenflens te zitten. Vaak 
wordt er dan een extra ruimte tussen plafond of vloer en het stalen profiel 
gelaten, zodat daar diverse leidingen hun weg kunnen vinden. 

_ verhoogde 
1 

(werk)vfoe, 

vfoer 

.__ ___ s1aler, proliel: H, I, 
agelast. 

alk boven vloer met ver oog-

l ...__ IAoer 

._____ stalen profiel: H, I, 
of gelast 

.____ ______ wnaagd plafond 

afbeelding 15: balk onder vloer met plafond. 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ ge'integreerde ligger 
■ 'droge' bouwmethode 
■ voorgespannen kanaalplaatvloeren (max. 14-16m.) 

systeem: 

(:~<~'<5>5<.' :_< 
I I 
I I 
I I 

' ' 

dekvloer 

Op een stalen ligger (zie biz. 19 
voor typen) liggen op de onder
flens de voorgespannen kanaal
platen. Een mortel vult de 
ruimte tussen plaat en profiel. 
Tussen de platen onderling 
zorgt de verharde mortel tevens 
voor de schijfwerking van de 
vloer. Het geheel is afgewerkt 
met een dekvloer. afbeelding 2 
toont een foto van een 
kanaalplaatvloer. [1 ], [2], [5], 
[6], [7], [17] [21] en [23] 

.____ kanaalplaatvloer 

~---- stalen hoedprofiel 

merknamen: 
getoonde systeem is 
het Tibnor systeem, met 
kanaalplaten van b.v. VBI. 

voorbeeldproject: 
kantoorgebouw AAC, Helmond (NL). [21] 

uitvoering: 
Nadat het stalen skelet is geplaatst kunnen op eenvoudige wijze de vloer
platen vanaf de vrachtwagen op de juiste plaats warden gelegd. De vloer is 
direct begaanbaar. Nadat de voegen tussen de platen en liggers en platen 
onderling zijn gevuld met een mortel, wordt het geheel afgewerkt met een 
dekvloer. 

opmerkingen: [18] 
-Dit systeem is ook toepasbaar met massieve prefab betonplaten. 
-Bij de oplegging kan van de plaat een rand warden afgefreesd. De onder-
zijde van de vloer ligt dan gelijk met die van de ligger. 
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A fstudeerpraject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 
. . ...... .. . .. . 

Spec~·--~aa.~C,e_::::;;;:::::,::.: ··:: ·_ :/\;;;'.:;\:::;:·;;:::;;;;:::\;;;;::::;;;;: ... :.:· .. 
erestatieseis > ··· Ont\1\/erpaspect 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel : beoordelingstabel. 

+ + ook grate overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
+ vloer goed, balk redelijk beschermd 
0 balk als koudebrug 
0 balk als mogelijk geluidslek 
+ 
+ 

++ 
+ + geheel vlakke vloer 
+ + te gebruiken voor meerdere geb.functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ constructie niet hinderlijk 
+ + snelle bouw, geen onderstempeling 
+ + geen grate hinder tijdens bouw 

+ + verdiepingshoogte is beperkt 

+ vloer vergt niet veel arbeid 
+ + snelle bouw, geen onderstempeling 
+ + geen onderhoud aan constructie 
+ verdiepingshoogte is beperkt 

+ op de bouw weinig verbruik 
+ verdiepingshoogte is beperkt 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

+ hoge kwaliteit materiaal 
+ op bouw minimaal door prefabricage 
0 staal wel, vloer moeilijk door deklaag 
+ op bouw geen emissie 

+ + balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen niet, overspanning ruim voldoende, 
beperkt demonteerbaar 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ ge"integreerde ligger 
■ 'natte' bouwmethode 
■ staalplaat-betonvloeren (max. 10-12m.) 

systeem: 
Op de ge"integreerde ligger 
liggen op de onderflens staal
platen, die als onderwapening 
dienen. De betonnen laag dient 
als druklaag. Vaak wordt bij 
gebruik van een hoedligger een 
vloerveld gevormd op 2 steun
punten (stat. bepaald). Het 
voordeel van dit vloertype is 
echter te vinden in het gebruik 
van speciale liggers, met b.v. 
een aangelaste wapeningsstaaf, 
zodat er toch een doorgaand 
vloerveld is te maken. [1 ], [2], 
[41, [61, en [71 

merknamen: 

..---------"'apeningsstaaf 

gestort beton 

~-- geprof. staalplaat 

~---- stalen profiel 

a beelding 17: staalplaat-betonvloer met een 
ge"integreerde ligger. 

profielen: zie afbeelding 12, platen: zie biz. 12 en afbeelding 6. 

voorbeeldproject: 
kantoorgebouw Hoogovens, IJmuiden (NL). 

uitvoering: 
De stalen geprofileerde platen word en tussen de liggers gelegd. Na onder
stempeling en eventueel bijleggen van wapening kan er gestort warden. 
Pas wanneer de vloer op sterkte is kan de onderstempeling weggehaald 
warden. 
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Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

Spee .. waarde . .. ..... .•. .. / .. . . . .. .. • + .... · ................................. · . 
. Pres1:atie~eis••••••••••••·•••••·•••····· .. ••9nt;,erp~speci••••••·•••••···· Beooriteiillg. >·•··• 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 1 u: beoordelingstabel. 

+ redelijke overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
- vloer en balk tamelijk onbeschermd 
0 balk als koudebrug 
0 balk als eventueel lek 
+ 
+ 

+ 
+ vloer aan onderzijde niet vlak 
+ + te gebruiken voor meerdere geb. functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ kan ondersteunend werken 
- - onderstempeling nodig, verhardingstijd 
- extra handelingen door storten 

+ + verdiepingshoogte is beperkt 

- vloer vergt relatief veel arbeid 
- - onderstempeling nodig, verhardingstijd 
+ + geen onderhoud aan constructie 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

- extra handelingen op bouwplaats 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

0 kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
- op bouw niet minimaal 
0 stalen balk wel, vloer zeker niet 
+ op bouw weinig emissie 

+ balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen niet, overspanning redelijk, niet de
monteerbaar, niet geheel vlakke onderzijde 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ ge'integreerde ligger 
■ 'natte' bouwmethode 
■ Comflor-vloer-systeem (max. 9.00m.) en Additiv Decke (max. 5.80m.) 

systeem: 
Het bijzondere aan beide syste
men is de stalen geprofileerde 
plaat. Deze bestaat in beide 
gevallen uit (gepatenteerde) 
onderdelen die aan elkaar 
gemonteerd kunnen warden 
met behulp van of een klikver
binding of een schuifclip. 
Verder is de vormgeving zo, 

'------ slalen profiel, Hof I 

~------- wapening 

dat de breedte van de betonnen afbeelding 18: staalplaat-betonvloer op stalen 
'balkjes', die ontstaan na het balk. 
storten, ongeveer 2 maal klei-
ner is dan de open ruimte tus-
sen 2 van die 'balkjes'. 
Beide systemen warden nog vooral gebuikt voor vloervelden op 2 steun
punten (stat. bepaald). Het Additiv Decke systeem is enkel nog toegepast 
in parkeergarages, verdere toepassingen moeten nader bekeken warden. 
[20] 

merknamen: 
Comflor-vloer-systeem: Prince Cladding bv, Zoeterwoude. 
Additiv Decke: Hoesch Bouwsystemen Nederland, Nieuwegein. 

voorbeeldproject: 
Comfier: Friesland College, Leeuwarden (NL). [22] 

uitvoering: 
Na het plaatsen van de staalconstructie kunnen de plaatdelen (niet breder 
dan de h.o.h. afstand tussen 2 'balkjes') gemakkelijk door 2 personen op 
hun plaats word en gelegd. Daarna is het eenvoudig de diverse onderdelen 
in de vorm van wapening, afdichting en verbindingsmiddelen aan te 
brengen. Het Comflor-vloersysteem dient tijdens het storten echter wel 
onderstempeld te zijn. Dit is niet het geval bij de Additiv Decke; Vandaar de 
kleinere maximale overspanning. 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

beoordeling: 

Spe<: .• waarcjij <.· ... ······••• ··••·••··••·••·•••·•••••••••···•·•······••··•••/>···•·••••······· 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 

-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 11: beoordelingstabel. 

0 overspanning Comflor beter 
+ + schijfwerking o.k. 

vloer en balk onbeschermd 
0 balk als koudebrug 
0 balk als eventueel lek 
+ 
+ 

+ 
+ vloer aan onderzijde niet vlak 
+ + te gebruiken voor meerdere geb.functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ kan ondersteunend werken 
0 veel handelingen, Additiv geen stempels 

Comflor wel onderstempelen 
extra handelingen door storten 

+ + verdiepingshoogte is beperkt 

vloer vergt relatief veel arbeid 
0 onderstempeling nodig bij Comflor 
+ + geen onderhoud aan constructie 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

extra handelingen op bouwplaats 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

0 kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
op bouw zeer geringl 

0 stalen balk wel, vloer zeker niet 
+ op bouw weinig emissie 

0 balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen niet, overspanning comflor redelijk, 
niet demonteerbaar, niet geheel vlakke onder
zijde; wel veel ruimte voor leidingen. 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ ge·integreerde ligger 
■ 'natte' bouwmethode 
■ breedplaatvloeren (max. 8-10m.) 

systeem: 
De breedplaatvloeren (foto 
afbeelding 4) liggen op de 
onderflens van de ligger. Deze 
bevatten onderwapening en 
bovenwapening. Het ter plaatse 
gestorte beton dient als druk
laag. Door toepassing van een 
speciale profieldoorsnede van 
de balk is een doorgaande vloer 
te realiseren. [11] 

merknamen: 

druklaag 

'--------+--- stalen profiel, IFB 

..________ breedplaatvloer 

afbeelding 19: breedplaatvloer op een ge"integreer
de ligger. 

getekend profiel is van Arbed, de platen kunnen b.v. van Beton-Son bv of 
Dy-core systems bv zijn. 

voorbeeldproject: 
Universitatsklinikum Homburg, Homburg (D). [11 J 

uitvoering: 
Op het stalen skelet worden de breedplaat vloeren vanaf de vrachtwagen 
op hun plaats gelegd en onderstempeld. Na het eventueel bijleggen van 
wapening kan er begonnen worden met het storten van de druklaag. Na 
uitharding van het beton is de vloer gereed. 
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beoordeling: 

Spec.••·\NcJarde·••••••••••••••· ) 
·•rresiaiieaeis·.•················· ... 

Basale waarde 
-Veiligheid -sterkte 

-stabiliteit 
-brandgedrag 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel : beoordelingstabel. 

+ + redelijk grote overspanning mogelijk 
+ + schijfwerking o.k. 
+ vloer en balk tamelijk beschermd 
0 balk als koudebrug 
0 balk als eventueel lek 
+ 
+ 

+ 
+ vloer aan onderzijde vlak 
+ + te gebruiken voor meerdere geb.functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ constructie niet hinderlijk 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 
extra handelingen door storten 

+ + verdiepingshoogte is beperkt 

vloer vergt relatief veel arbeid 
onderstempeling nodig, verhardingstijd 

+ + geen onderhoud aan constructie 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

extra handelingen op bouwplaats 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

0 kwaliteit afhankelijk van omstandigheid 
op bouw niet minimaal 

0 stalen balk wel, vloer zeker niet 
+ op bouw weinig emissie 

+ balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen niet, overspanning redelijk, niet de
monteerbaar, geheel vlakke onderzijde 
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• ge'integreerde ligger 
• 'droge' bouwmethode 
• staalplaatvloer (max. 6-8m.) 

systeem: 
De stalen plaat in dit systeem is 
het dragende element. De 
geprofileerde stalen plaat is 
aangevuld met gestabiliseerd 
zand en afgewerkt met een 
isolatielaag en een anhydriet 
dekvloer. De getoonde ligger 
bestaat uit twee gekoppelde 
UNP profielen, die elk appart 
ook als randbalk dienst kunnen 
doen. 

merknamen: 

~---- gestabiliseerd zand 

~-- anhydriet 

geintegreerde Jigger 

hier gekoppelde UNP 

~-- isolalielaag 

~---~~ koudgevormd profiel 

afbeelding 20: stalen vloer op ge"integreerde 
ligger. 

Verschillende soorten staalplaten van b.v. Prince-cladding bv, Profiel 2000 
bv, SAB-profiel bv, Robertson bv, etc. 

voorbeeldproject: 
UNP als randbalk ook te vinden in het dubbel woonhuis 'twee zonder een 
kap', Delft (NL). [9] 

uitvoering: 
Wanneer de staalconstructie staat kunen de platen worden gelegd, waarna 
geheel droog achtereenvolgens het zand, de isolatielaag en de anhydriet 
vloer (wet nat) aangebracht kunnen warden. De vloer is direct constructief 
op sterkte. 
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beoordeling: 

Spec ..• waarde···•··•••••••••··· ··· .. ·••·•••••·•·•••••·/•·••?•••·••••?•••••··••·•···••·••••••·· 
Prestatie~eis T .. ·.··. Ontwerpaspect+ 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische 
waarde 
-Veranderbaarheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensive
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensive-
ring 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

tabel 1 : beoorde ingstabe . 

0 relatief geringe overspanning mogelijk 
+ schijfwerking vergt extra maatregel 

vloer moet beschermd warden 
+ voldoende door extra isolatie 
+ + goed door zandlaag 
+ 
+ 

+ 
+ vloer aan onderzijde vlak 
+ + te gebruiken voor meerdere geb.functies 
+ + vloer en balk vergen geen onderhoud 

+ constructie kan beeld versterken 
+ relatief snel 
0 extra handelingen door complexe drsn. 

+ + verdiepingshoogte is beperkt 

0 vloer vergt extra arbeid 
+ direct op sterkte 
+ + geen onderhoud aan constructie 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

0 extra handelingen op bouwplaats 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 
+ + verdiepingshoogte is beperkt 

+ kwaliteit onafhankelijk omstandigheden 
+ + op bouw geen afval 
+ + goed, behalve anhydriet en isolatielaag 
+ op bouw weinig emissie 

+ + balk schaadt hor. vrijheid inbouw en 
leidingen niet, overspanning redelijk, de
monteerbaar, niet geheel vlakke onderzijde 
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■ panelenbouw 
■ ISS en staalskeletbouw (frame) 

systeem: 
Seide systemen bestaan uit 
plaat- of paneelvormige 
elementen die gekoppeld zijn. 
Het ISS systeem heeft een 
geprofileerde staalplaat als 
basis, de staalskeletwoning 
koudgevormde profielen. Seide 
systemen worden aan de bui
tenzijde afgedekt door een 
plaatvormig materiaal. Met de 
vulling van isolatiemateriaal is 
het paneel compleet. De pane
len doen dienst als binnenblad 
of vloer (enige aanpassing is 
dan vereist). [5] en [8] 

merknamen: 

ISB•systeem 

Staalskeletbouw 

af eelding 1 : principe doorsneden I B en staal
skeletbouw. 

compleet staalskelet-casco: Star-Frame, Hoogovens IJmuiden. 

voorbeeldproject: 
ISS: ISS-woning Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (NL). 
Staalskeletbouw: Demonstratieproject staalframebouw, Den Haag (NL). 

uitvoering: 
De panelen worden geheel geprefabriceerd, waarna ze op de bouw met 
kenmerkende verbindingsmiddelen worden gekoppeld. 

beoordeling: 
Voor de volledigheid zijn deze 2 constructie-principes opgenomen in deze 
verhandeling. Seide constructies zijn echter enkel nog toegepast in de vorm 
van een (al dan niet experimentele) vrijstaande woning of een rijtjeshuis. 
Constructief en bouwfysisch gezien zijn beide systemen nog niet toe aan 
een toepassing in verdiepingbouw tot b.v. 6 lagen. 
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Er bestaat voldoende keus uit de diverse typen. Het is niet te zeggen welk 
systeem het best of het goedkoopst is op de korte- en lange termijn. Wei 
kan gesteld worden dat de voorkeur uitgaat naar droge bouwmethoden, 
zodat handelingen als stempelen en storten die de bouwtijd en materiaal
kwaliteit negatief be'invloeden, vermeden worden. Daarnaast is het duidelijk 
dat enkele systemen verouderd zijn of gewoonweg niet geschikt voor 
verdiepingswoningbouw. Opvallend verder is het feit dat alle vloersystemen 
een structuur kennen van liggers met in 1 richting overspannende vloerpla
ten. Vloerplaten zoals cassettevloeren en andere in 2 richting overspannen
de systemen (zoals b.v. het CD20 systeem) blijken een zaak van beton
bouw te zijn. De matrix geeft een overzicht van de relevante systemen. 
Waarderingen lo pen weer op van '--' tot '+ + '. De afkorting g.l. betekend 
ge·integreerde ligger, de afkorting n.g.l. een niet-ge'integreerde ligger. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 0 0 0 

14-16m + ++ ++ ++ + ++ 

+ + 0 0 0 + 

+ + 0 0 0 0 

+ + 0 + 0 0 

+ + 0 0 + 

+ + + + ++ ++ 

Na deze inventarisatie kunnen we bekijken welke eigenschappen de 
gebruikte vloertypen missen, zodat bij een eventueel nieuw te ontwerpen 
vloertype deze eigenschappen zijn toe te voegen. Hierdoor ontstaat een zo 
duurzaam mogelijk product. Dit zal gebeuren aan de hand van de diverse 
specifieke waarden. 
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Elke specifieke waarde zal voorzien worden van enkele aanbevelingen, die 
verduidelijken op welke punten een nieuw vloersysteem, ten opzichte van 
de bestaande systemen, aangepast zou kunnen worden. 

Basale waarde 
Waar het gaat om veiligheid voldoen alle vloertypen. Dit is ook logisch 
omdat zaken als sterkte, stabiliteit en brandgedrag vastgelegd zijn in 
diverse normeringen. De behaaglijkheid komt in het gedrang door geluids
lekken en koudebruggen in enkele systemen waarbij de stalen ligger 
ge"integreerd is. 
aanbevelingen: 
*Voorkom thermische en akoestische lekken, bv door middel van een 
ononderbroken isolerende laag. 

Gebruikswaarde 
De bewoonbaarheid van de diverse systemen is goed. Wei moet er, vooral 
bij stalen systemen, gelet worden op trillingsgedrag. De indelingsmogelijk
heid wordt vaak beperkt door balken en de statische plaats van veel 
leidingen binnen het systeem. De beheerbaarheid is redelijk; onderhoudsbe
hoefte aan vloerconstructies bestaat er vrijwel niet. Vloeren enkel gedimen
sioneerd op belastingen uit woongebouwen zijn moeilijk te gebruiken als 
vloer in een gebouw met utilitaire functie. 
aanbevelingen: 
*Bekijk trillingsgedrag van de (nieuwe) vloer tijdens ontwerpfase. 
*Voorkom laag uitstekende balken, b.v. door middel van een ge'integreerde 
ligger, of door het vergroten van de overspanning van de vloerplaat. 
*Zorg voor geometrische randvoorwaarden zodat flexibliteit van installatie
techniek mogelijk wordt. 
* Bepaal de vloerbelasting op basis van een 'toekomst-scenario'. 

Locale waarde 
De uitstraling van de vloerensystemen is zeer uiteenlopend. Vaak worden 
zij echter verstopt achter plafond en/of werkvloeren, zodat zij verantwoor
delijk zijn voor de uitstraling. De hinder voor de omgeving is van natte 
vloersystemen vrij hoog door de langere bouwtijd ten opzichte van droge 
bouwsystemen. 
aanbevelingen: 
*Overleg met belanghebbenden over de gewenste uitstraling. 
*Gebruik een droog bouwsysteem. 
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Economische waarde 
Materiaalextensivering vindt al vaak plaats; kanaalplaten zijn daar een 
voorbeeld van. Arbeidsextensivering en bouwtijdverkorting zijn bij vooral 
natte vloersystemen ver te zoeken. De onderhoudsbehoefte is bij alle 
systemen laag; ook de energiebehoefte wordt zelden geschaad door de 
keuze van een vloersysteem. 
aanbevelingen: 
*Ontwerp en dimensioneer materiaalbesparend. 
*Gebruik een droog bouwsysteem. 

Ecologische waarde 
Afvalreductie op de bouw wordt bij diverse systemen bereikt door prefabri
cage en droge bouw. De herbruikbaarheid van bijna alle systemen wordt 
min of meer verpest door het gebruik van een natte dekvloer, die demonta
ge bemoeilijkt. Betonnen onderdelen van vloeren zijn niet her te gebruiken 
en hebben een ongunstig milieuprofiel ten opzichte van stalen delen. 
aanbevelingen: 
*Ontwerp en dimensioneer materiaalbesparend. 
*Gebruik een droog bouwsysteem. 
*Voorkom het gebruik van een natte dekvloer. 
*Detailleer demontabel. 

Strategische waarde 
Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn bij weinig vloersystemen mogelijk. Vaak 
worden flexibiliteit en aanpasbaarheid passief bekeken, d.w.z. er wordt 
gekeken of de gekozen constructie niet hindert bij b.v. vrij leidingverloop en 
vrije indeling van de ruimte en gevels. Doorbreken van vloervelden tijdens 
de gebruiksfase is niet mogelijk door zware vloersystemen en niet-demonta
bel zijn van de constructie. 
aanbevelingen: 
*Bepaal behoefte aan flexibiliteit en aanpasbaarheid d.m.v. een 'toekomst
scenario'. 
*Ontwerp actief flexibel en aanpasbaar. 
*Zorg voor de geometrische randvoorwaarden voor een flexibel en aanpas
baar leidingverloop. 
*Zorg voor de geometrische randvoorwaarden voor een flexibele een 
aanpasbare plattegrondindeling en gevelinvulling. 
*Gebruik een licht en droog bouwsysteem. 
*Detailleer demontabel. 
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Rest ons nog de verschillende mogelijke stabiliteits-voorzieningen in de verdie
pingsbouw te benaderen. Elk type zal voorzien warden van een kort commen
taar. 
Stabiliteits-voorzieningen voor de verdiepingsbouw zijn alsvolgt in te delen: [1 J 

•geschoorde constructie met schorende constructie 
1 . skelet met kern 
2. skelet met schijven 
3. skelet met stabiliteits-verbanden (het verticale vakwerk) 

Voor deze drie typen geldt dat de vloeren de horizontale krachten afdragen 
aan het desbetreffende element. Met andere woorden: de vloer moet als 
schijf werken. De besproken typen vloeren zijn hiertoe in staat. 

•ongeschoorde constructie 
4. raamwerk met momentvaste verbindingen 

•combinaties 
Bij combinaties moet erop gelet warden dat de verschillende soorten 
voorzieningen hun specifieke uitbuigingsvorm kennen. Bij statisch onbe
paalde systemen moet door het vinden van vormveranderingsvoorwaarden 
blijken welk percentage van de horizontale krachten door welk element 
wordt opgenomen. 

1. skelet met een (betonnen) kern als stabiliserend element. 
Voordeel in het algemeen van een skelet met scharnierende verbindingen is 
de relatieve eenvoud van de knopen tussen kolommen en balken binnen 
het skelet. Een nadeel van een kern is de vastgestelde positie van de 
verticale schacht, te gebruiken voor liftinstallaties of als verticale leidingko
ker; Dit beperkt de vrijheid van indeling van het gebouw. 

2. skelet met schijven als stabiliserend element. 
Ook hier geldt het voordeel van de scharnierende verbindingen van het 
skelet. Het nadeel is dat ook schijven de indelingsvrijheid van de platte
grond, en vaak ook de gevel, beperken. Naast hun constructieve functie 
dienen zij weinig nut. 
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3. skelet met stabiliteitsverbanden (verticale vakwerk). 
Naast de eenvoudigheid van verbindingen binnen het skelet en tussen 
skelet en stabiliteitsverband, geven stabiliteits-verbanden een grotere 
indelingsvrijheid dan vorige genoemde typen. De verbanden zijn te plaatsen 
binnen het gebouw (bv als 'uitgeklede' kern of schijf), maar zijn ook in de 
gevel te plaatsen. Er zijn diverse typen waaruit gekozen kan worden; 
Enkele hiervan staan afgebeeld in afbeelding 22. 

JIJIJI 
K-verband omgekeerd smal X-verband 

K-verband 

_I_ JI 11 
breed X-verband symmetrisch verdiepinghoge 

N-verband vakwerl<en 

afbeelding 22: typen stabiliteitsverbanden. 

4. raamwerk met momentvaste verbindingen. 
Het grote voordeel is de absolute vrijheid van indeling van het gebouw. In 
horizontale zin bestaan er geen obstakels. Echter vormt de momentvaste 
verbinding een extra complicatie in de toch al niet eenvoudige knoop van 
balk, kolom en vloer. Daarnaast vergen de horizontale stijfheidseisen 
grotere profielen voor liggers en kolommen, hetgeen de economische 
aantrekkelijkheid aantast. 
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Kolom-liggerverbindingen zijn onder te verdelen in de volgende verbindingsty-· 
pen: [3] •1 dwarskracht verbindingen, 

•2 niet-volledig buigsterke verbindingen en 
•3 volledig buigsterke verbindingen. 

De verschillen tussen deze verbindingen zijn, naa~t het verschil in het vermogen 
een buigend moment op te nemen, vooral te vinden in de economische, ecologi
sche en strategische waarden. Afbeelding 23 toont enkele kolom-liggerverbin
dingen zoals die in de praktijk kunnen warden uitgevoerd. 

De verkorte beoordelingsta
bel, tabel nr. 15, geeft een 
overzicht van de verschillen 
tussen de 3 verbindingstypen. 
Echter mag er niet vergeten 
warden dat de keuze voor een 
verbindingstype, hetzij schar
nieren, flexibel of moment
vast, in grote mate afhankelijk 
is van de keuze op welke 
wijze de stabiliteit van het 
gebouw verzorgd wordt. Voor 
deze keuze wordt verwezen 
naar biz. 38 en 39 van dit 
deel. 
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Economische waarde 
-Stichtingskosten -materiaalextensivering materiaalgebruik, arbeid en bouwtijd 

nemen toe van een scharnierende ( 1) naar 
een momentvaste (3) verbinding 

-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 

Ecologische waarde 
-Energieverbruik -bouwenergie bouwenergie benodigd neemt toe van 

verbinding 1 naar type 2 en 3 
-M ateriaalgebruik -materiaalextensivering zie economische waarde 

-levensduur 
-Afvalproductie -afvalreductie 

levensduur is niet type-afhankelijk 
afvalproductie is niet type-afhankelijk 
herbruikbaarheid is niet type-afhankelijk 
bouwemissie is niet type-afhankelijk 

-herbruikbaarheid 
-Emissies -bouwemissie 

Strategische waarde 
-Veranderbaarheid -aanpasbaarheid Een scharnierende verbinding is gemakke

lijker aanpasbaar, omdat deze een gerin
gere functie heeft in de belastingsafdracht 
dan een momentvaste verbinding 

tabel 15: beoordelingstabel verbindingstypen. 

Van een grotere impact op de genoemde specifieke waarden zijn de verbindings
middelen. Deze zijn alsvolgt in te delen [3]: 
■ stiftvormige verbindingsmiddelen: (voor opname trek- en dwarskracht) 

-schroefbouten 
-injectiebouten boutverbinding waarbij de ruimte tussen bout en 

gat wordt opgevuld met een kunsthars. Onderlin
ge verschuiving van plaatdelen is uitgesloten. 

-voorspanbouten boutverbinding waarbij de voorspanbouten gecon
troleerd warden aangedraaid, waardoor plaatdelen 
op elkaar klemmen. 

-klinknagels sterk verhitte stift wordt geplaatst in gat en ge
stuikt. Deze verbinding komt nauwelijks voor in 
nieuwe constructies. 

■ lassen: (voor opname trek- en dwarskracht en buiging) 
-hoek-lassen las die 2 plaatdelen die onder een hoek staan met 

elkaar verbindt. Geen volledige doorlassing 
-stompe-lassen las die plaatdelen onder een hoek, of recht tegen 

over elkaar verbindt, d.m.v. een volledige doorlas-. 
sing. 

■ geborgde verbindingen op contactdruk: (voor opname drukkracht) 
Deze verbinding draagt krachten op basis van 
contact druk. Een borgpen of 'klikborging' zorgt 
voor de positionering van de constructiedelen. 
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Per soort verbindingsmiddel worden ook hier de economische, ecologische, en 
strategische waarde bekeken. Ook hier mag niet vergeten warden dat de keuze 
voor een verbindingsmiddel sterk samenhangt met de functie van de verbinding. 
De verbinding zelf kan op talloze manieren, met b.v. combinaties van verbin
dingsmiddelen en diverse kop- en schetsplaten, gedetailleerd warden. 
De beoordeling hier gaat dus alleen over het verbindingsmiddel 'ansich'. 

Economische waarde 
-Stichtingskosten 

Ecologische waarde 
-Energieverbruik 
-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische waarde 
-Veranderbaarheid 

-materiaalextensivering 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 

-bouwenergie 
-materiaalextensivering 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 

-bouwemissie 

-aanpasbaarheid 

+ weinig materiaal in verbinding 
+ snel en eenvoudig aangebracht 
+ snel aangebracht 

+ weinig energie benodigd 
+ weinig materiaal in verbinding 
+ + zo lang als constructie zelf 
+ geen afval op bouw 
+ goed her te gebruiken, behalve 

injectie bout en klinknagel 
+ + geen emissie op bouw 

+ + boutverbindingen zijn zeer goed 
demontabel 

tabel 16: beoordelingstabel stifvormige verbindingsmiddelen. 
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Economische waarde 
-Stichtingskosten 

Ecologische waarde 
-Energieverbruik 
-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische waarde 
-Veranderbaarheid 

-materiaalextensivering 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 

-bouwenergie 
-materiaalextensivering 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-aanpasbaarheid 

tabel 17: beoordelingstabel lassen. 

§!,,s1.··•··•··•·· 
;;~~~fa 
Economische waarde 
-Stichtingskosten 

Ecologische waarde 
-Energieverbruik 
-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische waarde 

-materiaalextensivering 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 

-bouwenergie 
-materiaalextensivering 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

+ weinig materiaal in verbinding 
vergt geschoold personeel 
zeker bij lassen op de bouw 
tijdrovend en kostbaar 

0 bij lassen op bouw energieintensief 
+ weinig materiaal in verbinding 
+ afhankelijk van kwaliteit uitvoering 
+ geen afval op bouw 

niet her te gebruiken 
emissie op bouw, extra maatregelen 
voor personeel vereist 

lasverbindingen zijn niet demontabel 

+ weinig materiaal in verbinding 
+ + zeer snel een eenvoudig 
+ + zeer snel 

+ + vergt op bouw geen energie 
+ weinig materiaal in verbinding 
+ + zolang als constructie zelf 
+ + geen afval op bouw 
+ onderdelen her te gebruiken 
+ + geen emissie op bouw 

-Veranderbaarheid -aanpasbaarheid + + verbindingen zijn demontabel 

tabel 18: beoordelingstabel verbindingen op contactdruk met barging. 

Door tabel 15 (verbindingstypen) met de tabellen 16 t/m 18 (verbindingsmidde
len) te combineren kan er een aardig beeld gevormd warden van de 3 hier 
behandelde specifieke waarden van een totale kolom-liggerverbinding. 
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6. Conclusie deel 1 

De volgende eeuw zal er een grate bouwopgave zijn, namelijk het vervan
gen van de grate na-oorlogse woningbouwvoorraad. Het hergebruiken van 
de bestaande funderingen zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
duurzaamheid van het gebouw en bouwpraces. 
Het gebruik van een geschoorde staalconstructie levert daarap een zo 
duurzaam mogelijke hoofddraagconstructie. 
Het grate verschil in duurzaamheid van diverse constructieve oplossingen is 
te vinden in de keuze van het vloersysteem. 
Teneinde op de varierende vraag een duurzaam antwoord te geven, 
voldoen echter de op de markt aanwezige vloersystemen onvoldoende. Er 
zal, met behulp van de in de literatuurstudie gegeven ontwerp-aanbevelin
gen, gezocht moeten warden naar een nieuw duurzaam vloersysteem. 
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2 blokken van 48 woningen Kanaleneiland-zuid, te Utrecht. 
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1 . Bestaande situatie 

De 2 blokken van 48 woningen op Kanaleneiland te Utrecht zijn enkele van de 
duizenden flats gebouwd door lntervam N.V., Rijswijk. Zij zijn onderdeel van de 
grote na-oorlogse woningvoorraad gebouwd tussen 1945 en 1975, totaal 
bestaande uit zo'n 2,5 miljoen woningen. 
Het 'VAM-systeem' is een industriele bouwwijze bestaande uit verdiepingshoge 
en in 1 keer overspannende betonnen prefabelementen, gestort in de fabriek van 
lntervam N.V. gelegen aan het Merwede-kanaal. De elementen werden op de 
bouwplaats gemoteerd op een terplaatse gestort balkrooster, ondersteund (in dit 
geval) door een serie in het werk gevormde boorpalen. Per woning zijn niet meer 
dan 39 elementen nodig. Het systeem, geschikt voor woningbouw tot 10 lagen, 
werd in de jaren zestig befaamd door de aantallen en variatiemogelijkheden 
ervan, voor die tijd. 
De 2 blokken van 48 woningen, waarover het hier gaat, bestaan uit 4 woonla
gen op een onderbouw. Alleen al in Utrecht zijn er met dit systeem 1868 
woningen in portiekflats tot 4 lagen en 4594 woningen in portiekflats tot 10 
lagen gerealiseerd. 
Afbeelding 1 toont de montage van een gevelelement van 1 van de blokken op 
kanaleneiland in 1964. 
In de bijlage zijn de tekeningen van de 2 bewuste woningblokken op Kanalen
eiland Zuid (Stanleylaan en Marco Pololaan), gemaakt naar aanleiding van een 
renovatieplan, bijgevoegd. 
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afbeelding 1 : montage van een gevelelement op Kanaleneiland te 
Utrecht. 
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2. Constructieve randvoorwaarden 

De constructieve en geometrische randvoorwaarden voor de draagconstructie 
liggen besloten in de bestaande fundering van de 2 flatblokken. 
De flats kennen een draagstructuur van dragende wanden, evenwijdig aan de 
korte gevels. Op deze wijze is er een niet dragende open gevel aan voor- en 
achterzijde mogelijk gemaakt. De dragende wanden staan op een stramien van 
3950 mm binnen een woning en 2500 mm in het trappenhuis. In de bijlage 
maken tekeningen W.01 en 8.01 dit duidelijk. De dragende wanden staan op 
een betonnen balkenrooster, gesteund door 4 ter plaatse gevorme boorpalen per 
dragende wand. Dit is te zien op tekening 8.13 in de bijlage. 
Sonderingen, funderingsberekeningen en paalbelastingen zijn niet bekend. Wei is 
bekend dat de fundering al meer dan 30 jaar de bestaande flatblokken met 
succes draagt. De minimale draagkracht van een boorpaal gaan we bepalen door 
middel van een globale gewichtsberekening. Deze sterkte wordt als maximaal 
toelaatbaar beschouwd bij het nieuwe ontwerp, zodat: 

Nmax;nieuw / Nmax;oud < 1 ,0 

Bij de belastingsbepaling van de oude toestand zijn de uitgangspunten: 
- Belasting uit een dragende wand wordt gelijkmatig verdeeld over de 4 
boorpalen. 
- Alle andere boorpalen kennen dezelfde sterkte en stijfheid 
- Er wordt gerekend met de momentane belasting, m.a.w. y = 1,0 
- Er wordt aangenomen dat de 4 boorpalen op onderling gelijke afstand 
staan, zoals afgebeeld in figuur 2. 

Als representatieve rij boorpalen, wordt de rij genomen die een dragende wand 
binnen een woning draagt, zoals te zien 
op tekening 8.01 in de bijlage. Het gedra
gen deel ziet eruit als in afbeelding 3. 

ll880mm 

afbeelding 2: 4 palen ender dragende 
wand. 

afbeelding : gedragen vloergedeelte. 
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Aan eigengewicht is aanwezig: 
*Vloer: dikte 200 mm, beton a 24 kN/m3 

*Wand: dikte 200 mm, beton a 24 kN/m3 

*Gevel: hoog percentage glas en hout, 1 kN/m2 gevelopp. 
Overige belastingen op vloeroppervlakken: 

*In- en afbouwelementen: 1,0 kN/m2 vloeropp. 
*Veranderlijke vloerbelasting: 1,0 kN/m2 vloeropp. 

Op de boorpalen onder de representatieve wand: 
*totaal vloeren: 0,2 * 24,0 = 4,8 kN/m2 

1,0 + 1,0 = 2,0 kN/m2 

Er zijn 6 vloervelden in verticale zin (incl. dak) met een 
oppervlak van elk 3,95 *9,68 = 38,25 m2 

tot. 6 * 38,25 *(4,8 + 2,0) = 1560 kN 
*totaal wand: 0,2 * 24,0 = 4,8 kN/m2 

De wand is 9, 68 lang en 14,00 hoog 
tot. 4,8 * 9,68 * 14,00 = 650 kN 

*totaal gevel: De gevel is 3,95 breed en 14,00 hoog 
1,0 * 3,95 * 14,00 = 55 kN 

*totaal op de 4 boorpalen onder deze wand: 
*per paal geeft dit 2265 / 4 = 

Naast de verticale belastingen is de 
bestaande fundering ook bestand 
tegen de windbelasting op het 
huidige pand: WINDBEIASTJNG -

----
2265 kN 

566 kN 

........... . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . ~ . . . . . . . . . 
• ...... • ........ . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
.......... ·VElhlCAi..e. . . . . . . 
:·:•: :·. ~El,A~l~.·.·.·.·.·. 

1,-,,. ....... ing 

;◄ dcotwind 

+ 

*Windbelasting 1,0 kN/m2
• 

Het momentenevenwicht wordt 
bekeken rand het snijpunt van de 
werklijn van de verticale kracht en 
de bovenzijde van de fundering, 
zoals in de afbeelding hiernaast is 
weergegeven. afbeelding 4: krachten op fundering door windbe

lasting. 
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Het moment door wind: 
Mw = 1 /2 * Hgebouw * W opp. 

waarin: H = 14,0 m. 
Wapp. = W * A = 1,0 * 3,95 * 14,0 = 55,0 kN 

Mw = 1/2 * 14,0 * 55,0 = 385 kNm. 
Door geometrie en aanname lineair elasticiteit van palen geldt: 
F1 = F4 = 3*F2 = 3*F3 

Dus: 
2*(F1 *1/2I + F2 *1/6I) = 385 kNm, 
waarin: I = breedte gebouw = 9,6 m. 

en F2 = 1 /3 F, 
Hieruit volgt: F1 = 36,0 kN t, 

F2 = 12,0 kN t, 
F3 = 12,0 kN I en 
F4 = 36,0 kNL 

De maximale toelaatbare paalbelasting (uit vert. en hor. belasting) wordt dus: 
566 + 36 = 600 kN. 

Deze uitkomst komt goed overeen met toelaatbare paalbelastingen uit andere 
funderingen met boorpalen. 

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de resulterende kracht op 
een funderingspaal een trekkracht zou zijn. We hebben hier echter te maken met 
in de grond gevormde palen. Deze palen bevatten vaak enkel wapening in de 
bovenste 1,5 a 2,0 meter. Mocht er voldoende kleef aanwezig zijn, hetgeen niet 
bekend is, dan moet de trekkracht dus opgenomen warden door de betondoor
snede van de funderingspaal. In de grond gevormde palen zijn zeer wisselend 
van kwaliteit; het voorkomen van luchtinsluitingen of grindnesten is zeer goed 
denkbaar. Orn deze redenen wordt er geen treksterkte toegestaan op de 
bestaande fundering, zodat scheuring en bezwijken wordt voorkomen. 

Verder kan warden gesteld dat het verstandig is de kolommen direct boven de 
funderingspalen te plaatsen, zodat de krachten zonder omwegen (en extra 
vervormingen) naar de bodem kunnen warden afgedragen. De plaats van de 
dragende wanden in de bestaande situatie, waaronder zich de funderingspalen 
bevinden, is te vinden in de bijlage, tekening W.01 van de bestaande situatie. 
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3. lnstallatie-technische randvoorwaarden 

Een duurzaam vloersysteem dient plaats te kunnen geven aan een flexibel 
systeem van leidingen en installaties. Dit komt tot uiting in geometrische 
randvoorwaarden voor de draagconstructie. 
Belangrijk hierbij is, dat er gekozen wordt voor centrale ventilatie- en verwar
mingsinstallaties (overige leidingen komen altijd vanuit een grater uitgifte- of 
innamepunt buiten het gebouw). Op deze wijze wordt de noodzaak tot het 
leggen van een gasleidingenstelsel teniet gedaan en is de gebouwconstructie 
met installaties ook geschikt voor het herbergen van b.v. een kantoorfunctie 
later in zijn levenscyclus. 
Naast de bekende leidingnetten dient er binnen de gebouwconstructie ook plaats 
te zijn voor een toekomstig (nog onbekend) net. Door voor dit net plaats te 
reserveren kan in de toekomst het gebouw gemakkelijk 'up to date' gemaakt 
warden. 

Soorten netten: 

■ 1 electra 

■ 2 communicatie 

•3 ventilatie 
•4 verwarming 
•5 water 

■ 6 riolering 

•7 toekomstig net 

Deel 2, biz. 6 

Leidingtypen: Kenmerk: 

leidingen t.b.v. 
-aansluitpunten (stopcontacten) toe- en afvoer 
-lichtpunten toe- en afvoer 
-telefoon/computer aansluiting (ISDN) toe- en afvoer 
-kabelaansluiting televisie/radio (CAI) toevoer 
-luchttoevoerpunten toe- en afvoer 
-warmteafgiftepunten toe- en afvoer 
-koud-wateraftappunten toevoer 
-warm-wateraftappunten toevoer 
-innamepunten huishoudelijk afvalwater afvoer 
-innamepunten hemelwater afvoer 
-onbekend toe- en afvoer 
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Het is belangrijk te weten waar, binnen de {vloer)constructie, de doorvoer van 
leidingen plaats vindt. De benadering van deze leidingen kan ofwel plaats vinden 
van bovenaf; de leidingen liggen direct onder het vloeroppervlak, of van 
onderaf; de leidingen liggen achter het plafond. Als we weten waar ze kunnen 
liggen, kunnen we een keuze maken. 

Magelijke ruimtelijke plaats van de leidingen: 

■ 1 electra 

•2 communicatie 

■3 ventilatie 
•4 verwarming 
■5 water 

-tbv aansluitpunten 
-tbv lichtpunten 
-tbv ISDN 
-tbv CAI 
-tbv luchttoevoerpunten 
-tbv warmteafgiftepunten 
-tbv koud-wateraftappunten 
-tbv warm-wateraftappunten 

vloer of plafond 
plafond 

■6 riolering -tbv inname huishoudelijk afvalwater 

vloer of plafond 
vloer of plafond 
vloer of plafond 
vloer of plafond 
vloer of plafond 
vloer of plafond 
vloer 

-tbv inname hemelwater 
•7 toekomstig net -onbekend 

De keuze kan gemaakt warden wanneer de plaats 
zich direct onder de vloer of achter het plafond 
kan bevinden, zoals eerder vermeld. De voorkeur 
gaat dan uit naar een plaats direct onder de vloer, 
omdat het bereiken en het aanpassen {demonte
ren, uitbreiden, etc.) dan veel gemakkelijker ver
loopt. Dit komt ten goede aan de flexibiliteit en 
aanpasbaarheid van het systeem. 

buiten gebouw 
vloer 

afbee ding : plaats doorvoer 
leidingen. 
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Vervolgens kan er per functie bekeken warden welke zonering er gewenst is 
voor een flexibel leidingstelsel. Verder kan er dan de keuze warden gemaakt of 
al deze leidingen er reeds gelegd warden, of dat er gemakkelijk leidingen zijn aan 
te brengen. Er wordt gekozen voor de 2e optie, in verband met de stichtings
kosten. Bij de eerste optie is de flexibiliteit niet groter, en is de kans dat er heel 
wat leidingen worden aangebracht die nooit gebruikt zullen worden niet ondenk
baar. De zonering komt tot uiting in een stramien van aansluitpunten voor 
leidingen van de diverse functies. Afbeelding 6 geeft dit weer. 

X 

y 

'f 

De meest logische manier is het 
verdelen van de aansluitpunten op 
een stramienmaat in de X-richting. 
De dan aan te sluiten leidingen zijn 
het kortst (lopend in de Y-richting) 
en zullen bij aanpassing geen hinder 
veroorzaken in andere dan de eigen 
woning. De horizontale verzamel
leidingen (lopend in de x-richting) en 
de daarop aansluitende verticale 
leidingdoorvoeren dienen de vrijheid 
van indeling niet te beperken; Zij 
kunnen daarom het best geplaatst 
worden in of buiten het gevelvlak 
van de lange gevel. 

afbeelding 6: stramien aansluitpunten. 

Stramienmaten x-richting leidingaansluitpunten: 

■ 1 electra -tbv aansluitpunten 
-tbv lichtpunten 

■ 2 communicatie -tbv ISDN 
-tbv CAI 

■ 3 ventilatie -tbv luchttoevoerpunten 
■4 verwarming -tbv warmteafgiftepunten 
■ 5 water -tbv koud-wateraftappunten 

-tbv warm-wateraftappunten 
■ 6 riolering -tbv inname huishoudelijk afvalwater 

-tbv inname hemelwater 
■7 toekomstig net -onbekend 

Deel 2, biz. 8 
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Deze richtmaten willen niet zeggen dat b.v. slechts om de 4 meter er een 
mogelijkheid tot het aansluiten van een lichtpunt is; Het einddeel van de diverse 
leidingen dient flexibel (in de materiaaltechnische zin) en zonodig dubbel (ana
loog aan het principe van een stekkerdoos) uitgevoerd te warden, zodat 
werkelijk overal snel, elk gewenst apparaat aangesloten kan warden. 

Wanneer we weten welke leidingen we waar willen hebben, moeten we nog de 
grootte van de diameter schatten, zodat daarmee de geometrische randvoor
waarden bekend zijn. De grootte van de verzamelleidingen (horizontaal en 
verticaal) is sterk afhankelijk van het aantal en de plaats binnen het ontwerp. 
Daarom zullen alleen de daarsneden genaemd warden van de leidingen nadig in 
een waning, lapend in de y-richting. De diameters van de verzamelleidingen 
zullen per ontwerpvariant geschat maeten warden. 

Verwachte diameters van de leidingen: 

■ 1 electra 

•2 cammunicatie 

•3 ventilatie 
•4 verwarming 
■ 5 water 

■ 6 rialering 

■7 taekamstig net 

-tbv aansluitpunten 
-tbv lichtpunten 
-tbv ISDN 
-tbv CAI 
-tbv luchttoevaerpunten 
-tbv warmteafgiftepunten 
-tbv kaud-wateraftappunten 
-tbv warm-wateraftappunten 
-tbv inname huishaudelijk afvalwater 
-tbv inname hemelwater 
-anbekend 

1) (ventilatie): -voor 1 woning minimaal 300 I/sec, 
-bij maximale snelheid van 5 m/s, 
-min. doorsnede 0,06 m2 aanvoer per woning, 
-analoog voor afvoer 0,06 m2 nodig, 

0 30mm 
0 30 mm 
0 10 mm 
010 mm 
0 2*160 mm11 

0 2*25 mm 
0 20 mm 
0 20 mm 
0 100 mm+ afschat 
n.v.t. 
0 50 mm 

-dus: in 1 woning 3 aansluitingen van 2*0160 mm nodig. 
of 1 woning 2 aansluitingen van 2*0200 mm nodig. 
of 1 woning 4 aansluitingen van 2*0140 mm nodig. 
of .... etcetera. 

N.B.: Bij het plaatsen van de diverse leidingen kunnen verschillende leidingen in 
eenzelfde schacht of gaat geplaatst warden, enkele combinaties zijn echter af te 
raden: -electra - cammunicatie 

-electra - water 
-ventilatie - rialering. 
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Net: Type: Kenmerk: Plaats: Stramien 0 
leiding t.b.v. 

1. electr"'"a~ ___ aansluitpunt0~·•······•··•t~~••1;;~f:t1~lfl 

.__ __ ___,lichtpunten toe- en afvoer plafond hoh 2m 30 mm 

2. communicatiysoN 

LcAI toevoer vloer of hoh 4m 

3. ventilati=e ___ _.Juchttoe- eh ·•••· toS: effafvoe~ ::,ti!~f~1 
afvoerpunteri !Bia ..... 

4. verwarming>+ ___ warmteafgifte- toe- en afvoer vloer of hoh 2m 
punten plafond 

5. water----~~~~~~:~~!h toevoer j• • ~~~~~: r 

~---Warm-water- toevoer vloer of hoh 4m 
aftappunten " plafond 

6. ri~eringt~!=~]f :::/)Yi/ 0'.RSY~iten 
hemelwater 

7. toekomstig net___onbekend .· 

overzicht installatie-technische randvoorwaarden. 
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4. Ontwerp hoofddraagconstructie 
(bij dit hoofdstuk hoort een map met acht A 1-tekeningen) 

Jn dit hoofdstuk warden aan de hand van tekeningen diverse ontwerpvarianten 
bes pro ken en beoordeeld. 
De 8 A 1-tekeningen van de hoofddraagconstructievarianten zijn te vinden in een 
aparte tekeningenmap. 
De beoordeling vindt plaats op grond van het in deel 1 opgestelde Programma 
van Eisen; de diverse ontwerpaspecten warden beoordeeld met cijfers oplopend 
van 1 (slecht) tot en met 5 (goed). Daarnaast warden weegfactoren toegekend, 
geredeneerd vanuit de beheerder S.W.U. 
De specifieke waarden: basale-, locale-, ecologische-, en strategische waarde 
krijgen weegfactor 1 en gebruiks- en economische waarde weegfactor 2. 

Ontwerpvarianten hoofddraagconstructie: 

Er warden een aantal ontwerpbeslissingen genomen die gelden voor alle 4 de 
varianten die hierna beschreven worden. Deze warden hier genoemd en kort 
beargumenteerd: 
■ De kolommen warden in het gevelvlak geplaatst: Op deze wijze wordt een 
kolomvrije binnenruimte gerealiseerd, die een optimale vrijheid van indeling 
waarborgt. 
• De kolommen warden direct op de funderingspalen geplaatst: De krachten 
hoeven niet te warden omgeleid, hetgeen zou leiden tot een extra constructie
element wat vervormingen en extra kosten met zich meebrengt. 
Deze 2 eerste ontwerpbeslissingen hebben als gevolg: 
- De vloerconstructie overspant van gevel naar gevel: Dit is 9,6m, in tegenstel
ling tot de oude situatie: 3.95m. De vloerconstructie zal dus sterker en stijver 
(lees dikker en eventueel zwaarder, bij gebruik van beton) moeten zijn dan in de 
oude situatie. 
- Slechts 50% van de bestaande funderingspalen wordt belast: Dit leidt tot een 
hogere belasting per paal. 
■ Elk van de varianten is uitgevoerd in 6 lagen, in tegenstelling tot het bestaan
de 5-laags bouwvolume: Op deze wijze wordt er 20% meer verhuurbaar 
oppervlak gerealiseerd. 
• Er wordt gekozen voor een staalskeletconstructie met scharnierende verbindin
gen: De motivatie van deze keuze is te vinden in deel 1, biz. 40-43. Daarnaast 
speelt een rol dat er eventueel in een later stadium een knoopverbinding wordt 
ontwikkeld; Door het stellen van 'lage' eisen aan de stijfheid van deze verbin
ding, blijft die ontwikkeling mogelijk. 
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A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Uiteraard zijn er ook diverse fundamentele verschillen tussen de varianten. Deze 
verschillen warden hier genoemd, met hun effect op de diverse specifieke 
waarden. 
■ Het aantal elementen in de staalconstructie: 

*Locale waarde: de hinder voor de omgeving uit de bouwactiviteit neemt 
toe met het toenemen van het aantal elementen. 
*Economische waarde: met het toenemen van het aantal stalen elementen 
in de constructie zullen ook de stichtingskosten (materiaal, arbeid, bouw
tijd) toenemen. 
*Ecologische waarde: ook de ecologische waarde neemt af met het toene
men van het aantal elementen (materiaal, bouwenergie). 

■ De plaats van de elementen in de staalconstructie: 
*Gebruikswaarde: wanneer stalen elementen zich in het buitenmilieu 
bevinden zal er onderhoud gepleegd moeten warden. 
*Gebruikswaarde: wanneer stalen elementen zich binnen het bouwvolume 
bevinden kan dit hinder geven bij de indeling van de ruimte. 
*Strategische waarde: bij inpandige stalen elementen, wordt de flexibiliteit 
en aanpasbaarheid benadeeld. 

• Het aantal verbindingen in de staalconstructie: 
*Locale waarde: de hinder voor de omgeving zal toenemen met het aantal 
verbindingen door het toenemen van bouwtijd en bouwactiviteit. 
*Economische waarde: met het toenemen van het aantal verbindingen in 
de constructie zullen oak de stichtingskosten (materiaal, arbeid, bouwtijd) 
toenemen. 
*Ecologische waarde: bouwenergie en materiaalgebruik nemen evenredig 
toe met het aantal te maken verbindingen. 

■ Het aantal aanpassingen of toevoegingen aan de funderingsconstructie: 
*Locale waarde: bij het toenemen van het aantal funderingsaanpassingen 
neemt de bouwhinder voor de omgeving toe. 
*Economische waarde: de stichtingskosten warden grater bij meer funde
ringsaanpassingen (materiaal, arbeid, bouwtijd) 
*Ecologische waarde: Het aanpassen van de fundering vergt bouwenergie 
en materiaal en brengt bouwafval met zich mee. 

■ Het gebruik van de vloer als schijf: 
*Gebruikswaarde: wanneer de vloer niet als schijf wordt gebruikt is deze 
plaatselijk te verwijderen, de indelingsmogelijkheid wordt daarmee grater. 
*Strategische waarde: de verticale flexibiliteit is grater bij vloeren die niet 
voor schijfwerking zorgen. 
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Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ Variant 1: Stabiliteitsvoorziening: lnpandige verticale vakwerken. 

* kwalitatieve beschrijving: 

De stabiliteit in dwarsrichting (het dragen van horizontale belastingen op de 
lange gevels) wordt verzorgd door verticale vakwerken, uitgevoerd als verdie
pingshoge, boven elkaar gelegen kruisverbanden. De kruisverbanden zijn 
geplaatst in beide kopgevels en twee in het gebouwvolume. Zij worden ge
plaatst op onderling dezelfde afstand van elkaar. De vloerconstructie zorgt voor 
de noodzakelijke schijfwerking. In langsrichting wordt de stabiliteit verzorgd 
door verdiepingshoge kruisverbanden in het gevelvlak. (zie tekening 1 en 1-A.) 

*constructieve gevolgen: 

De staalconstructie zelf zal met deze afmetingen weinig problemen veroorzaken. 
Er zijn echter wel gevolgen voor de funderingsconstructie. Er wordt uitgegaan 
van een lichte vloerconstructie (analoog aan Zweeds SBS systeem). 

Wanneer verticale belasting maatgevend wordt geldt: 
Eigengewicht vloer: 1,0 kN/m2 

lnbouw: 0,5 kN/m2 

Veranderlijke vloerbelasting: 2,5 kN/m2 

Eigengewicht gevel: 1,0 kN/m2 

Wanneer horizontale belasting maatgevend wordt geldt: 
Eigengewicht vloer: 1,0 kN/m2 

lnbouw: 0,5 kN/m2 

Veranderlijke vloerbelasting: 0 kN/m 2 of 1,0 kN/m 2 (waar nadeligst) 
Eigengewicht gevel: 1,0 kN/m2 

Windbelasting: 1,2 kN/m2 

(Deze aannamen gelden bij alle 4 de varianten.) 
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Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

Bij maatgevende verticale belasting komt op een funderingspaal, vergelijkbaar 
met de berekende funderingspaal in de bestaande situatie: 

Vloerbelasting: 4,0m*(9,6/2)m*4,0 kN = 76,8 kN per verdieping 
* 6 lagen: = 460,8 kN 

Gevel: 4,0m* 16,8m* 1,0 kN = 67,2 kN 
(hoogte gebouw 6*2,8m) 

Totaal: belasting op paal = 528 kN < 600 kN 

Bij maatgevende horizontale belasting komt op de funderingspalen h.o.h. 3,2 m 
onder het verticale vakwerk: 

Vloerbelasting: 4,0m*(9,6/2)m* 1,5 kN = 28,8 kN per verdieping 

Gevel: 
Windbelasting: 

Totaal: 

* 6 lagen: = 172,8 kN 
of 4,0m*(9,6/2)m*2,5 kN = 48,0 kN per verdieping 

* 6 lagen: = 288,0 kN 
4,0m*16,8m*1,0 kN = 67,2 kN 
37,0m*16,8m*1,2 kN = 746,0 kN op gevel 
(breedte geveldeel = 37m) 
moment: 1 /2 F*h = 6266 kNm 
op funderingspaal bij 
M/arm = 6266/3,2m 
max. druk op paal 
max. trek op paal 

= 1960 kN trek of druk 
= 231 5 kN > 600 kN 
= 1720 kN > 0 kN 

Conclusie: Ter plaatse van de verticale vakwerken zal de fundering moeten 
worden aangepast, b.v. door middel van stalen schroefpalen. 
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Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

* beoordeling: 

·~!ft~~i~fs~m ~~rr!,l 
Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde (2) 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde (2) 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische Waarde 

-sterkte 
-stabliliteit 

4 
4 

-brandgedrag 
-thermisch comfort 

3 staalconstructie moet beschermd warden 
n.v.t. 

-auditief comfort n.v.t. 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

3 constructie niet in zicht 
4 

-stijfheid 5 
-indelingsmog. 4 

-gebruiksmog. 5 
-onderhoudsbehoefte 5 

-architectuur 4 
-bouwtijd 4 

-bouwactiviteit 5 

-materiaalextensive- 5 
ring 
-arbeidsextensivering 5 
-bouwtijd 5 
-onderhoudsbehoefte 5 
-energiebehoefte 4 

-bouwenergie 4 
-gebruiksenergie 4 
-materiaalextensiteit 4 
-levensduur 5 
-afvalreductie 4 
-herbruikbaarheid 5 
-bouwemlssie 4 

alleen hinder ter plaatse van verticaal 
vakwerk, vloer als schijf, mag niet 
verwijderd warden 
te gebruiken voor meerdere geb.functies 
geen onderhoud aan constructie nodig 

architect vrije hand in gevelindeling 
relatief weinig aansluitingen, 
wel funderingswerk noodzakelijk 
geen grate hinder voor omgeving 

geen grote hoeveelheden materiaal 

snelle montage mogelijk, weinig knopen 
na aanpassing fundering snelle opbouw 
geen onderhoud aan constructie nodig 
constructiehoogte beperkt 

op de bouw weinig verbruik 
constructiehoogte beperkt 
geen grate hoeveelheden materiaal 
hoge kwaliteit materiaal 
montage levert geen afval 
stalen profielen demonteerbaar 
op bouw geen emissie 

-Veranderbaarheid -flexibiliteit 4 grote vrijheid indeling, kolomvrij, m.u.v. 

ta el 1 : beoordehngstabel. 

-aanpasbaarheid plaatsen verticale vakwerken, goed demon
teerbaar, hoeft leidingverloop niet te hinde
ren, vert. vrijheid beperkt door vloer als schijf 

totaa score: 151 
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■ Variant 2: Stabiliteitsvoorziening: Stabiliserende galerijconstructie. 

*kwalitatieve beschrijving: 

Door het plaatsen van een stabiliserende galerijconstructie wordt de bestaande 
fundering niet belast met krachten voortkomend uit horizontale belastingen. De 
stalen buisconstructie herbergt naast de loopruimte op de galerij ook de verticale 
transportmiddelen (liften en trappen). De galerij steund d.m.v. de vele kruisver
banden elke knoop in het gevelvlak. Op deze wijze wordt voorkomen dat de 
vloer als schijf moet werken en kan daarom (plaatselijk) warden verwijderd. In 
langsrichting wordt de stabiliteit verzorgd door verdiepingshoge kruisverbanden 
in het gevelvlak. 

*constructieve gevolgen: 

De staalconstructie zelf zal met deze afmetingen weinig problemen veroorzaken. 
Er zijn echter wel gevolgen voor de funderingsconstructie. De verschillende 
belastingen zijn gegeven op biz. 13. De maximale verticale belasting op een 
funderingspaal kan op exact dezelfde wijze warden berekend als bij variant 1. 
Deze bedraagt 528 kN en levert dus geen problemen op voor de funderingspalen 
met een sterkte van 600 kN. Door dit concept blijft de bestaande fundering vrij 
van trek- of drukkrachten uit bv windbelastingen; Echter dient er heel wat 
funderingswerk gedaan te warden ten behoeve van de galerijconstructie. Ook 
hier wordt gedacht aan stalen schroefpalen i.v.m. het wisselende karakter van 
de krachten. 
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* beoordeling: 

Spee:~ w~afcfe]w~f.) .... >~? ~ _ , : I m + •••••• < .. ···· ... . .. 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde (2) 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde (2) 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-A fvalproductie 

-Emissies 

Strategische Waarde 

-sterkte 
-stabliliteit 

4 
4 

-brandgedrag 
-thermisch comfort 

3 staalconstructie moet beschermd warden 
n.v.t. 

-auditief comfort n.v.t. 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

3 constructie wel in zicht, kan mooi zijn 
4 

-stijfheid 5 
-indelingsmog. 5 

-gebruiksmog. 5 
-onderhoudsbehoefte 3 

-architectuur 3 
-bouwtijd 3 

-bouwactiviteit 4 

-materiaalextensive- 3 
ring 
-arbeidsextensivering 3 
-bouwtijd 3 
-onderhoudsbehoefte 3 
-energiebehoefte 4 

-bouwenergie 4 
-gebruiksenergie 4 
-materiaalextensiteit 3 
-levensduur 5 
-afvalreductie 4 
-herbruikbaarheid 5 
-bouwemissie 4 

volledig vrije indeling mogelijk, geen 
kolommen in ruimte, vloer niet als schijf, 
kan plaatselijk verwijderd worden. 
te gebruiken voor meerdere geb.functies 
onderhoud aan buitenconstructie nodig 

architect gebonden aan galerij 
relatief veel aansluitingen, 
funderingswerk noodzakelijk 
geen grate hinder voor omgeving 

relatief grate hoeveelheden materiaal 

snelle montage mogelijk, veel knopen 
aanpassing fundering, veel knopen 
onderhoud aan buitenconstructie nodig 
constructiehoogte beperkt 

op de bouw weinig verbruik 
constructiehoogte beperkt 
relatief grote hoeveelheden materiaal 
hoge kwaliteit materiaal 
montage levert geen afval 
stalen profielen demonteerbaar 
op bouw geen emissie 

-Veranderbaarheid -flexibiliteit 5 grote vrijheid indeling, kolomvrij, goed 
demonteerbaar, hoeft leidingverloop niet te 
hinderen, vert. vrijheid niet beperkt door vloer 
als schijf 

-aanpasbaarheid 

tabel 2: beoordelingstabel. totaalscore: 1 JU 
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• Variant 3: Stabiliteitsvoorziening: Outriggers. 

* kwalitatieve beschrijving: 

De stabiliteit wordt verzord door uitkragende stijve driehoeken die d.m.v. een 
trekstang verbonden zijn met de bodem. De outriggers zijn bij elke kolom-balk 
aansluiting aangebracht, zodat ook hier de vloer niet als schijf hoeft te functio
neren; tevens blijft op deze wijze de extra kracht op de kolommen in de gevel 
beperkt. 
Wanneer er een horizontale kracht, b.v. windbelasting, op een gevel werkt, 
worden de trekstangen aan die gevel aangespannen, en knikken de tegenover
gelegen trekstangen uit. De stabiliteit in langsrichting wordt ook hier verzorgd 
door kruisverbanden in het gevelvlak. 

*constructieve gevolgen: 

Bij maatgevende verticale belasting loopt de berekening van de krachten op een 
funderingspaal analoog aan de voorgaande systemen. Onder windbelasting komt 
er een additionele drukkracht op de gevelkolommen, de veranderlijke vloerbela
sting wordt dan verondersteld minder te zijn. Er wordt gekozen voor een 
veranderlijke vloerbelasting van 1,0 kN/m 2 bij maxima le windbelasting (biz. 13): 

Vloerbelasting: 4,0m*(9,6/2)m*2,5 kN = 48,0 kN per verdieping 
* 6 lagen: = 288,0 kN 

Gevel: 4,0m*16,8m*1,0kN = 67,2kN 
Windbelasting: 4,0m* 16,8m* 1,2 kN = 80,6 kN op gevel 

(breedte geveldeel = 4,0m) 
moment: 1/2 F*h = 677 kNm 
op funderingspaal bij 
M/arm = 677 /3,0m = 225 kN druk 
(arm aangepast naar 3,0m) 

Totaal: max. druk op paal = 580 kN < 600 kN 

Conclusie: De bestaande fundering zal de kolomkrachten kunnen dragen, voor 
de trekstangen dienen b.v. groutankers met een min. sterkte van 225 kN te 
worden aangebracht. Een groot voordeel is hier dat er geen funderingsdelen zijn 
met belastingen met een wisselend teken. 
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* beoordeling: 

~P~~~ \"!'.~~r,gij(i~l~t 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde (2) 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde (2) 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische Waarde 

-sterkte 
-stabliliteit 

4 
4 

-brandgedrag 
-thermisch comfort 

3 staalconstructie moet beschermd worden 
n.v.t. 

-auditief comfort n.v.t. 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

3 constructie in zicht, kan mooi zijn 
4 

-stijfheid 5 
-indelingsmog. 5 

-gebruiksmog. 5 
-onderhoudsbehoefte 4 

-architectuur 4 
-bouwtijd 4 

-bouwactiviteit 5 

-materiaalextensive- 4 
ring 
-arbeidsextensivering 4 
-bouwtijd 4 
-onderhoudsbehoefte 4 
-energiebehoefte 4 

-bouwenergie 4 
-gebruiksenergie 4 
-materiaalextensiteit 4 
-levensduur 5 
-afvalreductie 4 
-herbruikbaarheid 5 
-bouwemissie 4 

geen hinder binnen gebouwvolume, 
vloer niet als schijf, mag plaatselijk 
verwijderd worden 
te gebruiken voor meerdere geb.functies 
weinig onderhoud aan constructie nodig 

architect gebonden aan trekstangen 
relatief weinig aansluitingen, 
wel funderingswerk noodzakelijk 
geen grote hinder voor omgeving 

geen grote hoeveelheden materiaal 

snelle montage mogelijk, rel veel knopen 
na aanpassing fundering snelle opbouw 
onderhoud aan constructie nodig 
constructiehoogte beperkt 

op de bouw weinig verbruik 
constructiehoogte beperkt 
geen grote hoeveelheden materiaal 
hoge kwaliteit materiaal 
montage revert geen afval 
stalen profielen demonteerbaar 
op bouw geen emissie 

-Veranderbaarheid -flexibiliteit 5 volledige vrijheid indeling, kolomvrij, 

ta e : beoorde mgsta e . 

-aanpasbaarheid goed demonteerbaar, hoeft leidingverloop niet 
te hinderen, vert. vrijheid onbeperkt omdat 
vloer niet als schijf werkt 

totaa score: 144 
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■ Variant 4: Stabiliteitsvoorziening: 2 betonnen kernen. 

* kwalitatieve beschrijving: 

Er wordt voor een traditioneel systeem van stabiliseren gekozen, namelijk de 
stabiliserende kern. Deze kernen vangen de horizontale krachten in zowel langs
als dwarsrichting op. De vloer dient te zorgen voor schijfwerking. De gevel blijft 
op deze wijze gevrijwaard van kruisverbanden. 

*constructieve gevolgen: 

Uit voorgaande varianten blijkt dat het opnemen van enkel de verticale belastin
gen geen problemen oplevert voor de funderingsconstructie; Het is echter wel 
duidelijk dat, door het grote eigengewicht van de kern en de additionele vertica
le krachten, de kern zal moeten worden voorzien van een nieuwe fundering. 
Er moet hier dan gerekend worden op buigende momenten in de orde van 
grootte van 9400 kNm per kern, hetgeen een relatief zware fundering vergt. 
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*beoordeling: 

$p~c:. w~~rc:f~lw~f~r: 

Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde (2) 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde (2) 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

.-Emissies 

Strategische Waarde 

-sterkte 
-stabliliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 
-visueel comfort 
-psychisch comfort 

4 
4 
3 staalconstructie moet beschermd worden 
n.v.t. 
n.v.t. 
2 kern in zicht 
4 

-stijfheid 5 
-indelingsmog. 1 grote hinder van kernen, 

vloer als schijf, mag 
niet verwijderd warden 

-gebruiksmog. 5 te gebruiken voor meerdere geb.functies 
geen onderhoud aan constructie nodig -onderhoudsbehoefte 5 

-architectuur 
-bouwtijd 

-bouwactiviteit 

-materiaalextensive-
ring 
-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensiteit 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

2 kern beperkt vrijheid gevel en indeling 
2 relatief wel weinig aansluitingen, wel 

funderingswerk en storten noodzakelijk 
3 gemiddelde hinder voor omgeving 

4 geen grate hoeveelheden materiaal 

2 snelle montage door storten niet mog. 
2 lang, door fundering en beton storten 
5 geen onderhoud aan constructie nodig 
4 constructiehoogte beperkt 

3 op de bouw gemiddeld verbruik 
4 constructiehoogte beperkt 
4 geen grate hoeveelheden materiaal 
5 hoge kwaliteit materiaal 
3 montage levert geen afval, storten wel 
2 kern niet demonteerbaar 
4 op bouw geen emissie 

-Veranderbaarheid -flexibiliteit 1 beperkte vrijheid indeling, kolomvrij, kern 

tabel 4: beoordelingstabel. 

-aanpasbaarheid echter in gebouw, beperkt demonteerbaar, 
hoeft leidingverloop niet te hinderen, vert. 
vrijheid beperkt door vloer als schijf 

totaa score: 11 

Deel 2, biz. 21 



■ Resume: 

Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
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Orn een goed vergelijk te kunnen maken worden de diverse hoofdconstruc
tievarianten hier op een rij gezet. Het blijkt dat wanneer het gaat om het 
afdragen van verticale en horizontale belastingen de fundering snel aan 
incasseringsvermogen tekort schiet. De hoofdconstructievarianten zijn dan 
ook globaal berekend met de aanname dat er gebruik wordt gemaakt van 
een licht vloertype, te vergelijken met b.v. het Zweedse SBS-vloer systeem. 
Ook bij deze aanname blijken er aanpassingen of toevoegingen gedaan te 
moeten worden aan de fundering, daar waar het gaat om de afdracht van 
krachten voortkomend uit windbelastingen. Dit heeft enkele oorzaken: 
■ door het maken van een kolomvrije binnenruimte wordt slechts 50% 

van de bestaande funderinspalen belast. 
■ de vloeren overspannen van gevel naar gevel, hetgeen een zwaarder 

vloerenpakket met zich mee brengt, vgl: oude situatie max. overspan
ning 3,95m, nieuwe situaite max. overspanning 9,6m. 

■ de varianten hebben elk een extra bouwlaag t.o.v. de oude situatie. 
■ bij een aantal varianten is het gedeelte van het gebouw dat gestabili

seerd wordt door 1 stabiliteitselement groter dan bij de oude situatie. 
■ de veiligheidsfilosofie waarmee de bestaande funderingssterkte is 

geschat. 
Deze problematiek kan op 2 wijzen word en benaderd: 
1 . Er wordt gebruik gemaakt van een licht vloersysteem, de fundering 

moet plaatselijk (bij stabiliteitselementen) warden aangepast, of: 
2. De fundering wordt over de gehele palenrij verzwaard of vervangen. 
Er wordt gekozen voor optie 1 : een licht vloersysteem. 

Tenslotte wordt er een overzicht gegeven in een waarderingsmatrix voor de 
hoofdconstructievarianten op de volgende pagina. 
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opm: geen opm: geen opm: geen 

score: 36 score: 38 
opm: geen opm: geen opm: geen 

score: 10 score: 13 
opm: geen opm: rel. veel opm: rel. veel 

bouwactiviteit bouwactiviteit 

score: 32 score: 40 
opm: geen opm: veel materi- opm: rel veel 

aal + verbindingen verbindingen 

score: 29 score: 30 
opm: geen opm: relatief veel opm: geen 

materiaal + energie 

score: 5 score: 5 
opm: vert. vak- opm: grote vrij- opm: grote vrij-
werk stoort licht. heid indeling heid indeling 

: waarderingsmatrix hoofdconstruct1evarianten. 

opm: geen 

score: 32 
opm: kern hindert 
indelingsvrijheid 

score: 7 
opm: natte bouw, 
veel bouwactivi-
teit 

score: 34 
opm: lange bouw-
tijd door storten 

score: 25 
opm: kern niet 
herbruikbaar 

score: 1 
opm: door kern 
indeling niet 
aanpasbaar 

Variant 1 is de voorkeursvariant. Deze wordt dan ook gekozen als hoofddraag
constructie voor dit project. Wei moet worden opgemerkt bij deze tabel dat de 
onderlinge score's alleen per specifieke waarde te vergelijken zijn. 
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5. Ontwerp vloersysteem 

Voordat vloersysteemvarianten warden vergeleken, warden eerst alle uitgangs
punten en randvoorwaarden kart opgesomd. 
Van belang zijn: 

■ Het Programma van Eisen (Deel 1, hoofdstuk 3, biz. 3-6). 
• De literatuurstudie 'stalen draagsystemen in de verdiepingbouw', 

(Deel 1, hoofdstuk 5, biz. 10-43) waarin bestaande vloersystemen 
uitgebreid beoordeeld zijn op hun duurzaamheid. 

■ De constructieve randvoorwaarden (Deel 2, hoofdstuk 2, biz. 3-5). 
• De installatietechnische randvoorwaarden (Deel 2, hoofdstuk 3, 

biz. 6-10) 
• Het ontwerp van de hoofddraagconstructie (Deel 2, hoofdstuk 4, 

biz. 11-23) 

Een aantal van deze uitgangspunten pleit voor het toepassen van een stalen 
vloersysteem. Uit de bovengenoemde literatuurstudie blijkt dat het toepassen 
van een lichte demontabele vloer, met bij voorkeur een ge'integreerde ligger, 
bijdraagt tot een duurzaam gebouwontwerp. Daarnaast leiden de constructieve 
randvoorwaarden, voortvloeiend uit de draagkracht van de bestaande fundering, 
tot de noodzaak Iicht te bouwen. Dit blijkt ook nog eens uit de globale be
rekeningen van de krachten die de verschillende varianten van de hoofddraag
constructie op de fundering zouden uitoefenen (deel 2, hoofdstuk 4). 
Afbeelding 7 toont de geometrische randvoorwaarden die voortkomen uit de 
gekozen hoofddraagconstructie (variant 1 ). 

h.o.h. gevelkolommen: 
3,95 men 2,50 m 

overspanning hoedligger: 
9,60 m. 

verd iepi ng hoogte: 
(afhankelijk van hoogte vloer) 
±2,80 m. 
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Een globale handberekening geeft de voorlopige afmetingen van de benodigde 
profielen: 

■ Liggerprofiel: 
Er wordt gekozen voor een ge"integreerde ligger van het type THQ, een zoge
naamd hoedprofiel [1 ]. 
belastingen: eigengewicht vloer 1,0 kN/m2 

inbouw 0,5 kN/m2 

veranderlijke bel. 2,5 kN/m2 

(functie: woongebouw) 

met yfg = 1,2: 1,2 kN/m2 

met yfg = 1,2: 0,6 kN/m2 

met yfq = 1,5: 3, 75 kN/m2 

totaal: gebruikstoestand: 4,0 kN/m2 uiterste grens.: 5,55 kN/m2 

De ligger is statisch bepaald; de maatgevende doorbuiging en buigspanningen 
bevinden zich in het midden van de ligger. Deze warden berekend m.b.v. de 
lineaire elasticiteits-therorie. 

controle deflectie: 
om = 5 g14 waarin 

384 El 
q = lijnlast, liggers h.o.h. 4 meter: 16 kN/m' 
L = lengte van de overspanning: 9,6 m 
E = elasticiteits-modulus: 2, 1 * 105 N/mm2 

I = axiaal-kwadratisch-oppervlakte moment 
bij de gekozen ligger: 24735*104 mm4 

gekozen ligger: THQ 265*6-190*30-400*20 
aanduiding: THQ (h*tw-bo *t0 -bu *tu), zie afbeelding 8. 

Om;eind = 34, 1 mm < 0,004 *I = 0,004 *9600 = 38,4 mm (eis eindtoestand) 
voldoet. 

controle sterkte: 
Umax = Mmax waarin Mmax = 1/8 ql2 = 1/8*5,55*9,62 = 256 kNm 

We, We, = elastisch weerstandsmoment: 1546*103 mm3 

Umax = 166 N/mm2 < 235 N/mm2 = fv bij staalkwaliteit S235 voldoet. 

afbeelding 8: 
TH 0-hoedligger 
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Er wordt gekozen voor een vierkant (geen 'zwakke as') buisprofiel. Een voordeel 
van deze profielen is dat er profielen van verschillende zwaarte gekozen kunnen 
warden met exact dezelfde buitenafmetingen, hetgeen de eenvoudigheid van 
detaillering en mogelijkheid tot prefabricage en standaardisatie van aansluitende 
elementen, ten goede komt. Daarnaast hebben I en H profielen het nadeel dat 
zij, bv bij aansluiting op een vloersysteem en geveldelen, een 'grillige' doorsne
devorm kennen hetgeen b.v. dichting bemoeilijkt. Het is echter wel zo dat zaken 
als boutverbindingen bij I en H vormige doorsneden gemakkelijker te realiseren 
zijn. 
De kolommen zijn aan de top en de voet scharnierend verbonden; het totaal is 
geschoord door verticale vakwerken. De kniklengte wordt daarom gelijkgesteld 
aan de kolomlengte (wordt hier 3.0 m. verondersteld). 

gevelkolom, niet bij verticaal vakwerk: 
vierkant buisprofiel: 200*200*6,3 (lichtste profiel van deze afmeting) 
maximale belasting: 600 kN (op begane grond, zie biz. 5 en 14) 
Arel = lef(rri) * v(f/E) 
waarin: le = kniklengte: 3,0 m 

i = traagheidsstraal profiel: 79,0 mm 
fv = vloeigrens: 235 N/mm2 

E = elasticiteitsmodulus: 2, 1*105 N/mm2 

Arel = 0,40 -> 'knikkromme a' -> <.vbuc = 0,95 
draagkracht kolom: <.vbuc * A * fy 
waarin: <.vbuc = reductiefactor ter verrekening knikinstabiliteit: 0,95 

A = oppervlakte van doorsnede profiel: 4860 mm2 

fv = vloeigrens: 235 N/mm2 

draagkracht = 1085 kN > 600 kN (55%) voldoet. 

gevelkolom, bij verticaal vakwerk: 
vierkant buisprofiel: 200*200*16 
maximale belasting: 2315 kN (op begane grand, zie blz.14) 
Arel = le/(rri) * v(f/E) 
waarin: le = kniklengte: 3,0 m 

i = traagheidsstraal profiel: 74,8 mm 
fv = vloeigrens: 235 N/mm2 

E = elasticiteitsmodulus: 2, 1*105 N/mm2 

Arel = 0,43 - > 'knikkromme a' -> <.vbuc = 0,93 
draagkracht kolom: <.vbuc * A * fy 
waarin: <.vbuc = reductiefactor ter verrekening knikinstabiliteit: 0,93 

A = oppervlakte van doorsnede profiel: 11700 mm2 

fv = vloeigrens: 235 N/mm2 

draagkracht = 2557 kN > 2315 kN (91 %) voldoet. 
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5. 1. Vloerconcepten 

Er zijn 3 basisvarianten te onderscheiden bij het ontwerpen van het lichte stalen 
vloersysteem: 

1) stalen vloer met secundaire liggers (afb.9}: 

Orn de constructieve overspanning 
van ongeveer 4 meter van ligger 
naar ligger te kunnen maken, war
den er secundaire liggers toegepast. 
Dit kunnen b.v. koudgevormde [
profielen zijn. Bovenop deze secun
daire liggers worden dragende vloer
panelen gelegd. Deze 'vloer-sand
wich-panelen' hebben een volgende 
opbouw van onder naar boven: een 
dragend vlak (geprofileerde stalen 
plaat), drukvaste isolatie en een 
afwerklaag. Aan de onderzijde wordt 
het geheel afgewerkt met een pla
fond. Omdat de bovenzijde van de 
vloer plaatselijk wegneembaar is, in 
verband met de bereikbaarheid van 
de leidingen, is het eenvoudiger het 

afbeelding 9: basisvariant 1. 
doorgaande plafond de schijfwerking 
te laten verzorgen. Wanneer dit 
plafond niet kan zorgen voor de benodigde schijfwerking zal een stabiliserend 
element, in de vorm van een kruisverband, moeten worden aangebracht. 
De diverse leidingen lopen tussen en door (sparingen) de secundaire liggers. Zij 
word en bereikt door het plaatselijk oplichten van de. vloerpanelen. De verticale 
leidingkokers warden ge"integreerd in het gevelvlak, zodat zij niet door de 
gebouwruimte lopen. 
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2) stalen vloer met dragende geprofileerde plaat (afb. 11 ): 

De constructieve overspanning van hoofdligger naar hoofdligger, van maximaal 
4 meter, wordt gemaakt door middel van een geprofileerde staalplaat. Deze 
stalen plaat zorgt tevens voor de benodigde schijfwerking. Op deze stalen plaat 
worden zogenaamde afstandhouders geplaatst: betonnen of houten blokjes 
waarop de 'werkvloer' steunt. 
De panelen van deze 'werkvloer' kunnen eenzelfde opbouw kennen zoals 
beschreven bij basisvariant 1 . Ook kan er gekozen worden voor een zwevende 
vloer van een bestaand systeem, waarvan een voorbeeld staat afgedrukt in 
figuur 10 [2]. Er moet dan echter wel extra geTsoleerd warden, b.v. door een 
isolerende laag aan te brengen onder de dragende stalen plaat. De leidingen 
lopen uiteraard tussen de afstandhouders door, direct bereikbaar onder de 
'werkvloer'. De verticale leidingschachten zijn te vinden in het gevelvlak. 

afbeelding 10: bestaand zwevend 
vloersysteem. 
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3) complete geintgreerde stalen vloerplaat fafb. 12): 

De totale vloerplaat wordt geheel geprefabriceerd aangevoerd op de bouw
plaats. De constructie (verticaal dragend en horizontaal stabiliserend), isolatie, 
leidingruimte en afwerking zijn in de plaat aanwezig. Op de bouwplaats hoeven 
de platen alleen te warden gepositioneerd en bevestigd, waarna de leidingen, in 
de daarvoor bestemde horizontale leidingkokers, kunnen warden aangebracht. 
De grootte van de plaatdelen zijn beperkt, i.v.m. transport en montage. een 
vloerveld zou kunnen bestaan uit 3 plaatdelen van 3,2 *4,0 m. 
De horizontale leidingkokers zijn bereikbaar door uitneembare gedeelten aan de 
bovenzijde van de vloerplaat. De verticale doorvoer van de leidingen bevindt 
zich oak hier in het gevelvlak. 

De drie basisvarianten warden vervolgens per specifieke waarde getoetst aan 
het programma van eisen zoals geformuleerd in deel 1, hoofdstuk 3. Aan de 
hand van deze toetsing wordt de voorkeur voor een basisvariant duidelijk, die 
daarna uitgewerkt zal warden. 
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Vergelijking van de 3 basisvarianten op basis van 
het Programma van Eisen. 

Basale waarde 

Veiligheid: 
-sterkte: Alle drie de basisvarianten zullen zonder al te veel problemen de 
overspanning van 4,0 meter kunnen maken. Constructieve eisen zijn zoals 
zij beschreven warden in NEN 6770, hoofdstuk 5. 
-stabiliteit: De vloer moet werken als schijf. Bij basisvariant 1 dient er een 
extra element, in de vorm van een kruisverband, aangebracht te warden. 
Varianten 2 en 3 zijn in horizontale zin zonder extra maatregelen stabiel. 
-brandgedrag: In algemene zin dienen de stalen onderdelen beschermd te 
worden tegen vuurbelasting. Dit betekend voor basisvariant 1 en 2 dat dit 
speciale eisen stelt aan het aan te brengen plafond. Bij basisvariant 3 wordt 
deze beschermende laag vanuit de fabriek meegeleverd, 

Behaaglijkheid: 
-thermisch comfort: Bij alle drie de basisvarianten is een isolerende laag 
aanwezig. Door deze in dikte te varieren kan de gewenste Rc-waarde 
warden behaald. Warmte-accumulerende kwaliteiten bezitten de drie 
varianten niet. 
-auditief comfort: Door het gebrek aan massa zal ook hier de isolerende 
laag een grate rol spelen. Daarnaast is de dichting van de vloer, met andere 
woorden, het aantal naden dat een potentieel geluidlek vormt, van belang. 
Dit aantal naden is het grootst bij basisvariant 1. Basisvarianten 2 en 3 
hebben in orde van grootte hetzelfde aantal naden. Het is echter zo dat een 
volledig geprefabriceerde vloerplaat (3) met kleinere maatafwijkingen 
gemaakt kan warden dan een terplaatse samen te stellen vloerpakket, 
hetgeen de dichting ten goede komt. 
-visueel comfort: Basisvarianten 1 en 2 moeten ter plaatse voorzien warden 
van een plafond, hetgeen bij de complete vloerplaat niet nodig is. Bij deze 
laatste blijven dan wel de naden tussen 2 vloerplaten in het zicht. De 
vloerafwerkingen aan de bovenzijde van de vloervarianten zijn alle drie 
gelijkwaardig. 

Ruimtelijke beleving: 
-psychisch comfort: Er is geen reden om aan te nemen dat de prestaties op 
dit punt onderling verschillen. Het gevoel van veiligheid kan bij de drie 
varianten gewaarborgd warden. 
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Gebruikswaarde 

Bewoonbaarheid: 
-stijfheid: Er is bij elke variant voldoende stijfheid te realiseren; de manier 
waarop kan verschillen. Bij variant 1 kan de hart op hart afstand tussen de 
secundaire liggers gevarieerd warden, of er kan warden gekozen voor 
liggers met een grotere hoogte. Variant 2 kan stijver gemaakt warden door 
het hoger maken van de geprofileerde stalen plaat. De stijfheid van vloer
plaat-variant 3 is afhankelijk van de opbouw van deze plaat. Algemeen kan 
uiteraard gesteld warden dat toevoegen of verplaatsen van materiaal zo ver 
mogelijk buiten de neutrale lijn stijfheid oplevert. 
-trillingsgevoeligheid: Door de relatief grate bijdrage van de veranderlijke 
belasting ten opzichte van continu aanwezige belasting kunnen hinderlijke 
trillingen, bij elke variant, voorkomen. De mate van eventuele hinder is 
afhankelijk van de eigenfrequentie van het vloerpakket. 
-indelingsmogelijkheid: De vloervarianten hinderen de indelingsvrijheid niet. 
Variant 3 biedt de mogelijkheid tot, door het eenvoudig weglaten van een 
vloerdeel, extra verticale indelingsvrijheid. 

Beheerbaarheid: 
-gebruiksmogelijkheid: De drie vloervarianten kunnen in principe gebruikt 
warden voor verschillende gebouwfuncties. Ook hier speelt indelingsvrij
heid, met name gerealiseerd door de vorm van de hoofddraagconstructie, 
een rol. 
-onderhoudsbehoefte: Het onderhoud aan een stalen vloersysteem in een 
binnenmilieu is nagenoeg nihil. Eventuele gevoelige punten zijn te vinden bij 
verbindingen en naden. Variant 3 scoort dan nog beter dan 1 en 2 omdat 
de kwaliteit van dit product constant is door prefabricage. 

Locale waarde 

Beleving/Uitstraling: 
-architectuur: Aangezien de vloeren zich binnen het gevelvlak bevinden en 
aan boven en onderzijde vlak zijn afgewerkt, kan hier geen uitspraak over 
gedaan warden. 
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Hinder omgeving: 
-bouwtijd: Het belangrijkste verschil tussen de drie basisvarianten is te 
vinden in de bouwtijd. Hoe meer onderdelen er te monteren zijn op de 
bouwplaats, hoe meer verbindingen dit vergt. Het realiseren van elk van die 
verbindingen op de bouwplaats kost tijd. Daarnaast moet elk van de te 
verbinden onderdelen warden aangevoerd en gepositioneerd. In de volgor
de: variant 1-2-3, loopt het aantal verbindingen en het aantal aan te voeren 
onderdelen en daarmee de bouwtijd per vloerveld af. Hier staat uiteraard 
tegenover dat de voorbereidingstijd, b.v. in de constructiewerkplaats, 
toeneemt. Afbeelding 13 schematiseert dit. 

lnvloed van het aantal verbindingen per vloerveld 
./ 

./' 
,/ 

-··--··--··-- _,/ 
••- -··-... ~ 

.../' -........ , .......... , 
./" ·--.............. 

./" 
l.ogenda I 

- - - . Voorberlridingstijd I 
Bouw-.'tijd.'acti'viteit.'energie:'at.alproductie 

afbeelding 13 
aantal te realiseren verbindingen per vloerveld 

-bouwactiviteit: 
De bouwactiviteit gaat hier hand in hand met de bouwtijd. Hoe meer 
verbindingen en onderdelen het realiseren van een vloerveld vergt, hoe 
meer bouwactiviteit er plaats vindt. Daarnaast hangt de bouwactiviteit van 
de detaillering af. 

Economische waarde 

Stichtingskosten: 
-materiaalextensivering: Het totale gewicht per vierkante meter is bij alle 3 
de basisvarianten gering; dit is namelijk een van de randvoorwaarden waar 
vanuit de vloervarianten ontworpen zijn. Zij scoren dan oak hoog. 
-arbeidsextensivering: Elk van de verbindingen en te verbinden componen
ten vergen arbeid, in de vorm van montage of transportbewegingen. Hoe 
hoger de graad van prefabricage, hoe lager de benodigde arbeidstijd zal zijn 
op de bouwplaats. Variant 3 scoort hier dus het best, gevolgt door variant 
2 en tenslotte variant 1. (analoog aan afbeelding 13) 
-bouwtijd: zie locale waarde, hinder omgeving. 
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Gebruikskosten: 
-onderhoudsbehoefte: zie gebruikswaarde, beheerbaarheid. 
-energiebehoefte: Wanneer per basisvariant wordt gestreefd naar eenzelfde 
isolatiewaarde, door het varieren van de dikte van de isolerende laag, 
presteren zij gelijk. Echter variant 3 onderscheidt zich van de andere 
doordat er bij variant 1 en 2 sprake is van een stapeling van elementen. 
Variant 3 is een ge"integreerd systeem. Dit leidt tot een geringere totale 
hoogte, waardoor de totale te verwarmen of te koelen gebouwinhoud 
kleiner wordt, hetgeen de energiebehoefte naar beneden brengt. 

Ecologische waarde 

Energiegebruik: 
-bouwenergie: Hoe hoger de graad van prefabricage, hoe lager de behoefte 
aan energie op de bouwplaats is. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door de grotere energiebehoefte van een geprefabriceerd bouwdeel in de 
voorfase van de bouw. De totale energiebehoefte (voorfase + bouwfase) 
kan toch, door een sterk gecontroleerde energie-input in de voorfase, 
geringer zijn bij een geprefabriceerd bouwdeel. De score loopt daarom op 
van basisvariant 1 naar 3. 
-gebruiksenergie: zie economische waarde, gebruikskosten. 

Materiaalgebruik: 
-materiaalextensivering: zie economische waarde, stichtingskosten. 
-levensduur: De levensduur van het materiaal zelf zal bij gelijke behandeling 
bij de 3 basisvarianten gelijk zijn. 

Afvalproductie: 
-afvalreductie: De afvalproductie op de bouwplaats zal in ongeveer gelijke 
tred oplopen met de intensiteit en de grootte van de bouwactiviteit. 
Prefabricage kent het voordeel van een gecontroleerde productie, met de 
mogelijkheden de bijbehorende afvalstroom te minimaliseren. Variant 3 
scoort het best, gevolgt door variant 2 en 1 . 
-herbruikbaarheid: Alle varianten zijn demontabel. Er is echter altijd een 
grens aan de herbruikbaarheid. De afmetingen zijn bepaald door de eerste 
plaats van inzet van het element. Daarnaast bepaalt de mate van 'speciali
satie' van een bouwdeel de mogelijkheden tot hergebruik daarvan. Basisva
riant 1 bezit de meeste onderdelen die eventueel hergebruikt kunnen 
worden, opgevolgd door variant 2 en 3. Het basismateriaal staal is overi
gens zeer goed recyclebaar. 
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-bouwemissie: De hoeveelheid bouwemissies, die overigens bij de 3 
basisvarianten gering zal zijn, kan beperkt warden door zoveel mogelijk te 
prefabriceren. Zoals aangegeven in figuur 13 scoort basisvariant 3 beter 
dan de 2 andere vloervarianten. 

Strategische waarde 

Veranderbaarheid: 
-flexibiliteit/aanpasbaarheid: De drie varianten leveren alle 3 een vlakke 
vloer die vrije indeling niet in de weg staat. Daarnaast is voldoende bereik
bare ruimte onder de werkvloer waarin de diverse leidingen hun weg 
kunnen vinden. De bereikbaarheid is afhankelijk van de grootte van de weg 
te halen sandwich-dekvloerdelen en de plaatsing van de binnenwanden, 
hetgeen onderzocht zou kunnen warden in een vervolgstudie. 
Aanpassing van de indeling van het gebouw, of zelfs verandering van de 
hoofdfunctie is mogelijk. De drie basisvarianten scoren dan ook goed, zeker 
in relatie tot bestaande vloersystemen. 

De volgende pagina geeft deze vergelijking weer in tabelvorm. Analoog aan de 
keuze van de hoofddraagconstructie warden ook hier aan de gebruikswaarde en 
de economische waarde weegfactoren (w.f.) toegekend. De score loopt op van 
1 tot en met 5. 
Na invulling van de tabel en sommering van de score's vinden we de volgende 
eindscore: variant 1: 125, variant 2: 140 en variant 3: 165. 
Het blijkt dat het hoogst scorende vloerconcept variant 3 is, dat daarmee de 
voorkeursvariant wordt. 
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Basale waarde (1) 
-Veiligheid -sterkte 4 4 

-stabiliteit 3 4 
-brandgedrag 3 3 

-Behaaglijkheid -thermisch comfort 3 3 
-auditief comfort 2 _3 
-visueel comfort 4 4 

-Ruimtelijke beleving -psychisch comfort 3 3 

Gebruikswaarde (2) 
-Bewoonbaarheid -stijfheid 4 4 

-trillingsgevoeligheid 3 3 
-indelingsmogelijkheid 4 4 

-Beheerbaarheid -gebruiksmogelijkheid 4 4 
-onderhoudsbehoefte 4 4 

Locale waarde (1) 
-Beleving/Uitstraling -architectuur 3 3 
-Hinder omgeving -bouwtijd 1 3 

-bouwactiviteit 1 3 

Economische 
waarde (2) 
-Stichtingskosten -materiaalextensivering 4 4 

-arbeidsextensivering 1 3 
-bouwtijd 1 3 

-Gebruikskosten -onderhoudsbehoefte 4 4 
-energiebehoefte 3 3 

Ecologische waarde ( 1 ) 
-Energiegebruik -bouwenergie 3 4 

-gebruiksenergie 3 3 
-Materiaalgebruik -materiaalextensivering 4 4 

-levensduur 4 4 
-Afvalproductie -afvalreductie 3 4 

-herbruikbaarheid 5 4 
-Emissies -bouwemissie 4 4 

Strategische waarde 
( 1) 

-Veranderbaarheid -flexibiliteit 4 4 
-aanpasbaarheid 4 4 

tabel 6: beoordelingstabel vloervarianten. 
totaa I score: 125 140 
w.f. = weegfactor 

4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 

4 
3 
5 
4 
5 

3 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
4 

5 
4 
4 
4 
5 
4 
5 

4 
4 

165 
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Het grate verschil tussen de 3 basisvarianten, naast elkaar gezet in figuur 14, is 
de maat van prefabricage van de vloersystemen. Dit vindt vooral zijn weerslag in 
de prestatie-eisen: 'hinder voor de omgeving', 'stichtingskosten', 'energiege
bruik' en 'afvalproductie' die. pe locale, economische en ecologische waarden 
positief beTnvloeden. · 
In feite warden in•'basisvariant 3 de eigenschappen van de 2 hoogst scorende 
vloertypen uit de literatuurstudie van deel 1 gecombineerd: de uitvoeringstechi
sche voordelen van de kanaalplaatvloer met ge'integreerde ligger en de ecologi
sche en strategische eigenschappen van de staalplaatvloer, eveneens met 
geTntegreerde ligger. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat basisvariant 3, de complete ge'integreerde 
stalen vloerplaat, het hoogst scoort en hier de voorkeursvariant is. 

figuur 14: van links naar rechts: 
basisvarianten 1, 2 en 3. 
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5.2. Complete geintegreerde stalen vloerplaat 

Aan de hand van 2 doorsneden wordt eerst de opbouw van de vloerplaat 
besproken, waarna per discipline wordt stilgestaan bij de eigenschappen van dit 
vloersysteem. De bedoelde eigenschappen per disciplines zijn hier constructieve 
aspecten, de bouwfysische aspecten en de uitvoeringtechnische aspecten. 
De gebruikte doorsneden {afbeelding 16 en 17) zijn gemaakt over lijn A-A' en 8-
8', te zien in een 3-D weergave van de vloerplaat op afbeelding 15. 

De opbouw van de plaat: 
De hoofdopbouw van de plaat bestaat uit koudgevormde [-profielen. Deze 
bevinden zich random en warden op de hoekpunten gelast aan een vierkant 
buisprofiel van dezelfde hoogte. Op de onderflens van dit raamwerk warden 
evenwijdig aan de hoedliggers 2*2 [-profielen geplaatst {afbeelding 16). Tussen 
2 van die profielen {plaatsing: ] [ ) bevindt zich de ruimte voor de leidingen van 
en naar de verticale leidingschachten in het gevelvlak. Hier bovenop en aan de 
uiteinden gelast aan de bovenflens van het buitenste raamwerk liggen nogeens 
2*2 [-profielen loodrecht op de richting van de hoedliggers {afbeelding 17}. 
Tussen deze profielen vinden .ve leidingen een weg van en naar de afnamepun
ten in de gebouwruimte en de hierboven genoemde leidingkanalen evenwijdig 
aan de hoedliggers. 
De ruimte tussen deze horizontale leidingschachten wordt opgevuld met isolatie
materiaal. 

afbeelding 15: 3-0 model van de vloerplaat. 

De onderzijde van de plaat wordt gedicht met een plafondconstructie, bestaande 
uit een gepofileerde stalen plaat met een brandwerend plafond {b.v. een 
gipsplaat). 
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Aan de bovenzijde is een 'sandwich'-werkvloer, met een opbouw van onder 
naar boven: een geprofileerde stalen plaat, drukvaste isolatie en een deklaag. 
Deze is plaatselijk (boven de leidingen) wegneembaar, zoals is afgebeeld in de 
doorsneden. Afbeelding 18 geeft deze opbouw weer in een fragment van 
doorsnede A-A' 

llaxsnede A-A' 
h,o,h, ll'ffrs: ~.9?m 

w-=;.:::;.:::;.::::.=;.:::;i~===~=:::;:;::::;;:::.=;;::;;::;i..w 

K2S252Sd 

afbeelding 16: doorsnede A-A'. 

Terplaatse van de opleggingen, zie afbeelding 16, dient er oplegmateriaal te 
warden aangebracht. Ter plaatse van een naad tussen 2 platen zullen zich b.v. 
rubberen elementen moeten bevinden, die voor de dichting zorgen. 
Het geheel wordt afgewerkt door isolerende passtukken boven en onder de 
hoedliggers (doorsnede A-A', afbeelding 16) die aangepast kunnen warden aan 
de benodigde hoogte en breedte van de hoedligger. 
De totale hoogte van de plaat wordt bepaald door 2 * de maxima le toegepaste 
leidingdoorsnede (kruisend) plus een minimale dikte voor de dichting en afwer
king aan boven- en onderzijde; de hoogte wordt daarmee ongeveer 450-500 
mm. De afbeeldingen 17 en 18 zijn op de volgende paginate vinden. 
De opbouw van de stalen delen is gegeven in figuur 19, waarin een 3-dimensio
naal model staat afgebeeld. 
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Docrsnede r, .. r,• 
breedte ~oerplaat: ,,20m 

~ 

~ 

afbeelding 17: doorsnede 8-8'. 

r;,~ A-A' 
h.o.h. I~: ,.9~m 

~C-prd'ld 
L--.--~ 

,___ ___ ~de ~pi& 
._______ lnia.verend plafcn:l 

afbeelding 1 8: fragment doorsnede A-A'. 
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2 

afbeelding 19: opbouw stalen vloerplaat. 
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Verbeteren van de bouwfysische kwaliteit van de complete ge"integreerde stalen 
vloerplaat zou kunnen gebeuren door het verder minimaliseren van het aantal 
noodzakelijke aansluitingen en daarmee gepaard gaande naden. Wanneer dit 
leidt tot grotere geprefabriceerde elementen vergt dit nieuwe uitvoeringstechni
sche en vooral logistieke oplossingen. 
Het blijkt een haalbare zaak om dit vloerconcept te verbeteren aan de hand van 
deze aanbeveling. In plaats van 3 vloerelementen per vloerveld te plaatsen 
wordt een totaal vloerveld in 1 maal gevuld door een grote complete stalen 
vloerplaat, die op zich bestaat uit 3 herkenbare secties, lijkend op de hiervoor 
getoonde kleine uitvoering. 

Een groot voordeel bestaat eruit dat de moeilijk te dichten naden tussen 2 tegen 
elkaar liggende stalen vloerplaaten verdwijnen. In opbouw betekent dit dat 
doorsnede A-A' gelijk blijft (afbeelding 16), maar dat doorsnede B-B' (afbeelding 
17) sterk verandert. De totale doorsnede over een vloerveld evenwijdig aan de 
hoedligger verandert van die in afbeelding 20 naar die in afbeelding 21 (blz.42). 
De twee [-profielen die met de ruggen tegen elkaar de naad vormen tussen twee 
platen in afbeelding 20 zijn vervangen door 1 I-vormig profiel. 
Daarnaast is er besloten om een horizontale verzamelleidinggoot ter hoogte van 
het gevelvlak te plaatsen, zodat er niet bij elk vloerveld in een verticale leiding
doorvoer in dat gevelvlak hoeft te warden voorzien. Het is de bedoeling dater 
standaard in de verticale leidingschachten en in de verzamelleidingengoten alle 
benodige leidingen liggen. Deze leidingen kunnen, waar nodig, vervolgens 
gemakkelijk warden doorgetrokken in de complete stalen vloerplaat zelf door 
middel van snelle 'leiding-klik-verbindingen' ter plaatse van de leidingsparingen 
bij de leidingverzamelgoten. 

Omdat deze verbeteringen wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van de complete 
ge"integreerde stalen vloerplaat, wordt deze grote variant verder behandeld in dit 
afstudeerverslag. De kleine variant, zoals was afgebeeld in figuur 15, wordt 
achter ons gelaten als een belangrijke ontwerpstap. 

Uitvoeringstechnische consequenties van deze beslissing warden in hoofdstuk 8 
behandeld. 

Figuur 22 op bladzijde 43 geeft de opbouw van de nieuw ontworpen stalen 
vloer weer, zoals dat ook gedaan is in figuur 19 voor de kleine variant. Afbeel
ding 23 geeft daarna het complete beeld weer van de vloerplaat met de hoofd
draagconstructie en de loop van de standaard aanwezige leidingen. 
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l?wsnede 1'1'' md; losse plata, 
( aide sthlal;re) 

raidplaai; 

~aatbreedt.e:~200nm 

E!!~ 

afbeelding 20: doorsnede evenwijdig aan hoedligger bij de oude situatie met 3 kleine stalen 
vloerplaten. 

2900 2900 2900 

afbeelding 21 : doorsnede evenwijdig aan hoedligger bij de nieuwe situatie met 1 complete 
geintgreerde stalen vloerplaat. 
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afbeelding 22: uiteindlijke opbouw stalen vloerplaat. 
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afbeelding 23: vloerplaat in constructie met leidingen. 
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■ het ontwerpproces in een notendop: 

Het basisidee achter de uiteindelijke vorm van de complete ge'integreerde stalen 
vloerplaat is de plaatsing van de leidingen tussen de verticale leidingschachten 
in het gevelvlak en de afnamepunten in het gebouw. 

Dit net kan geschematiseerd warden 
in pijlen, zoals gedaan in figuur 24. 
De leidingen lopen van gevel naar 
gevel (y-richting) met voldoende 
aftakkingen in de x-richting. Vervol
gens kunnen we stellen dat de lei
dingen elkaar zouden moeten kun-
nen kruisen. Dit is gedaan op een -richting 

zodanige wijze zodat de afloop van 
de riolering richting het gevelvlak 
gewaarborgd wordt, met andere 
woorden: de leidingen in de y-rich
ting liggen onder de leidingen in de 
x-richting. 
De draagconstructie van de vloer
plaat is daarna zo vormgegeven dat 
deze de leidingschachten vormen en 
uiteraard de vloerbelasting kunnen 
afdragen naar de hoofddraagcon
structie. 
De keuze is daarbij gevalleh op 
koudgevormde profielen omdat deze 
naast een grote draagkracht / ge
wichts-verhouding relatief vrij vorm
geefbaar zijn. De plaatsing van de 
koudgevormde profielen is een 
functie van de bereikbaarheid van 
de leidingen. 
De afwerkingen van boven en onderzijde van de plaat, zoals beschreven in dit 
hoofdstuk, komen voort uit de behoefte aan bereikbaarheid naar de leiding
schachten toe en de noodzaak tot het in het vlak stijf maken van de vloerplaat. 
Door het vervolgens verwerken van de aanbeveling die leidde tot het groter 
maken van een geprefabriceerd deel, is de uiteindelijke vloerplaat ontstaan. 
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■ terugkoppeling naar de literatuurstudie uit dee/ 1: 

Deel 1, hoofdstuk 5, bevat een uitgebreide catalogus, waarin alle mogelijke 
vloertypen die te krijgen zijn voor de verdiepingbouw in staal, zijn vermeld. Deze 
zijn vervolgens door middel van de bekende tabel getoetst aan het programma 
van eisen, geformuleerd op basis van duurzaamheid. 
De volgende pagina bevat eenzelfde beoordelingstabel, waardoor de complete 
ge"integreerde stalen vloerplaat kan warden toegevoegd aan deze catalogus. 
Omwille van de eenduidigheid in die catalogus warden oak hier score's toege
kend oplopend van '--' (slecht) naar '+ +' (goed). 
Vervolgens wordt de score nog eens vergeleken met de overzichtstabel uit de 
literatuurstudie, tabel 14, biz 35~ deel 1. Deze tabel staat hieronder gegeven. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 0 0 0 

+ ++ ++ ++ + + +. 

+ + 0 0 0 + 

+ + 0 0 0 0 

+ + 0 + 0 0 

+ + 0 0 + 

+ + + + ++ ++ 

tabel 7: tabel 14 uit deel 1. 
(g.l. = met geintegreerde ligger) 
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Basale waarde 
-Veiligheid 

-Behaaglijkheid 

-Ruimtelijke beleving 

Gebruikswaarde 
-Bewoonbaarheid 

-Beheerbaarheid 

Locale waarde 
-Beleving/Uitstraling 
-Hinder omgeving 

Economische 
waarde 
-Stichtingskosten 

-Gebruikskosten 

Ecologische waarde 
-Energiegebruik 

-Materiaalgebruik 

-Afvalproductie 

-Emissies 

Strategische waarde 
-Veranderbaarheid 

-sterkte 
-stabiliteit 
-brandgedrag 
-thermisch comfort 
-auditief comfort 

-visueel comfort 
-psychisch comfort 

-stijfheid 
-indelingsmogelijkheid 
-gebruiksmogelijkheid 
-onderhoudsbehoefte 

-architectuur 
-bouwtijd 
-bouwactiviteit 

-materiaalextensivering 

-arbeidsextensivering 
-bouwtijd 
-onderhoudsbehoefte 
-energiebehoefte 

-bouwenergie 
-gebruiksenergie 
-materiaalextensivering 
-levensduur 
-afvalreductie 
-herbruikbaarheid 
-bouwemissie 

-flexibiliteit 
-aanpasbaarheid 

+ + door hoedligger grate overspan. 
+ + schijfwerking 
0 extra voorziening nodig (plafond) 
+ + voldoende isolatie, geen koudebrug 
+ doorgaande isolatie, minimalisering 

naden 
+ vlak plafond, weinig naden in zicht 
+ 

+ voldoet 
+ + geheel vrij 
+ + principe overal te gebruiken 
+ + geen onderhoud vereist 

+ niet beeldverstorend 
+ + zeer snelle droge bouw 
+ + weinig hinder door geringe act. 

+ + geintegreerde hoedligger zorgt 
voor kleine verdiepingshoogte 

+ + weinig arbeid op bouwplaats 
+ + geringe bouwtijd door concept 
+ + geen onderhoud vereist 
+ + gecontroleerd door prefabricage 

+ + op bouw weinig energieverbruik 
+ + geringe verd. hoogte, veel isolatie 
+ + geringe verd. hoogte 
+ + hoge kwaliteit materiaal (prefab.) 
+ + op bouwplaats geen afval 
+ + te demonteren en recyclebaar 
+ + op de bouw geen emissie 

+ + vlakke vloer, vrijheid indeelbaar
heid, aanpasbaarheid en bereikbaarheid 
leidingen hoog, demonteerbaar, licht. 

tabel 8: beoordelingstabel complete ge"integreerde stalen vloerplaat. 
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Passend bij de overzichtstabel, tabel 7, zou als extra rij tabel 9 kunnen worden 
toegevoegd: 

(g.l. = met ge"integreerde ligger) 

De score ziet er erg positief uit. Dit is niet verwonderlijk omdat het programma 
van eisen voor deze vloer samengesteld is op basis van de toetsing aan duur
zaamheid. Met andere woorden: de uitgangspunten voor dit vloerontwerp zijn 
zodanig geformuleerd dat dit behoort te leiden tot een duurzaam ontwerp. 
Daarnaast loopt de score op in 5 stappen, van '--' t/m '+ +' en worden ook veel 
minder duurzame vloersystemen, bijvoorbeeld een ter plaatse gestorte betonnen 
vloer met een niet-ge'integreerde ligger, aan dezelfde criteria getoetst. Het is dan 
niet verwonderlijk dat de complete ge'integreerde stalen vloerplaat bij een aantal 
specifieke waarden als score een ' + +' krijgt. De kleine verschillen of imperfec
ties aan de nieuwe vloerplaat komen bij deze waardering dan niet tot uiting. 
Wei komt in de score duidelijk tot uiting dat het vloerconcept de eigenschappen 
van 2 bestaande vloersystemen in zich draagt: de uitvoeringstechnische 
eigenschappen van een vloer uit kanaalplaten met ge'integreerde ligger, die de 
locale en economische waarden posifief be'invloeden en de milieutechnische en 
flexibele eigenschappen van een stalen vloer met ge'integreerde ligger, die de 
ecologische en strategische waarden positief be'invloeden. 

Met de wetenschap dat ook hier nooit 'het perfecte vloersysteem' ontworpen 
kan zijn, worden hierna voor de toekomst enkele aanbevelingen gedaan die bij 
kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van een vloersysteem met een hoge 
duurzaamheid. 

De volgende hoofdstukken behandelen achtereenvolgens een aantal van de 
constructieve-, bouwfysische en uitvoeringtechnische aspecten van de complete 
ge'integreerde stalen vloerplaat. 

Deel 2, biz. 48 



Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

■ aanbevelingen voor het verder ontwikkelen van een duurzaam vloersysteem: 

* 

* 

* 

* 

Dit vloersysteem voorziet in de ruimte voor leidingen t.b.v. installaties, die 
na het plaatsen van de draagconstructie warden aangebracht. Bij een 
verdere ontwikkeling kan gezocht warden naar een oplossing waarbij 
draagconstructie en leidingen gelijkertijd aangebracht warden. Op deze 
wijze kan een 'plug & play'-vloersysteem ontwikkeld warden. Het komt hier 
dan aan op het ontwerpen van aansluitingen. 

Dit vloersysteem integreert de constructie met installatie-ruimte. Het kan de 
moeite waard zijn dit te ontwikkelen naar elementen die constructie en 
installatie combineren. Kortom: van 'constructie = installatieruimte' naar 
'constructie = installatie'. Dit vergt onder andere nieuwe inzichten in 
corrosiebescherming en aansluitingen. 

In navolging op de bovenstaande aanbeveling kan het eveneens de moeite 
waard zijn oak isolatie te betrekken bij de ontwikkeling van multi-functione
le elementen. Kortom: constructie = installatie = isolatie, of gedeeltelijke 
combinaties hiertussen. Eerste aanzetten zijn hier gedaan in de plaatselijk 
wegneembare 'sandwichpaneel-dekvloer', die isolerende kwaliteiten 
combineert met een verhoogde stijfheid van de dekvloer en daarnaast de 
eventuele steuning tegen instabiliteit van de koudgevormde profielen door 
het isolatiemateriaal in de vloerplaat. 

Wanneer integratie-elementen niet haalbaar blijken te zijn, moet verdere 
verhoging van de flexibiliteit gezocht warden in de verdere ontwikkeling 
van de installatieleidingen zelf. Het ontbreekt aan voldoende gemakkelijk te 
koppelen en te splitsen installatie-leidingen. Vooral het systeem van riole
ring, hetgeen erg veel eisen stelt aan afschot en ontluchting, is '198-eeuws' 
te noemen; er kan eens gedacht warden aan een rioleringssysteem op 
over- of onderdruk, dat daardoor kleiner van omvang en flexibeler qua 
plaatsing wordt. 
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6. Constructieve aspecten 

6. 1. Gedrag vloerconstructie onder verticale belasting 

Vloerbelastingen 
De vloerbelastingen zijn bepaald op basis van NEN 6702, belastingen en 
vervormingen [3]. Er wordt gebruik gemaakt van vloerbelastingen, voorkomend 
in woongebouwen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de genoemde 
norm. 
De verticale vloerbelastingen zijn onder te verdelen in: 

- Eigengewicht vloer: Grep = 1,0 kN/m2 • 

- Eigengewicht afbouw: Grep = 0,5 kN/m2 • 

- Veranderlijke belasting (\Ji =0,4): Qrep = 1, 75 kN/m2 • 

Frep = 3,00 kN op 0,5*0,5 m2
• 

Hieruit zijn diverse fundamentele belastingcombinaties op te maken: 

Uiterste grenstoestanden: 

of 

waarin: 
Grep 

Yt;g 
Yt;q 
a,;rep 

Qi;rep 

Wi 
Wt 

permanente belasting 
belastingfactor voor permanente belastingen 
belastingfactor voor veranderlijke belastingen 
extreme waarde voor veranderlijke belasting 
extreme waarde voor overige veranderlijke belasting i 
factor voor bepaling momentane belasting i 
reductiefactor voor be paling extreme waarde van Q 1 

Bij een woongebouw geldt: 
referentieperiode is 50 jaar, veiligheidsklasse 3. 
Bij (1) geldt: Bij (2) geldt: 
Yt;g = 1,2 Yt;g = 1,35 
Yt;q = 1,5 
Wt= 1,00 

Deel 2, biz. 50 

( 1) 

(2) 



Afstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

lngevuld geeft dit: 
(1) 4.425 kN/m2 , met 0 1 = 1, 75 kN/m2

, of: 
1,8 kN/m2 met een puntlast van 4,5 kN op 0,5 *0,5 m2

• 

(2) 2.025 kN/m2
• 

De onderstreepte combinatie is maatgevend. 

Bruikbaarheidstoestanden: 

incidenteel: 

momentaan: 

waarin: 
G,ep 

Yt:g 

Yt;q 

01;rep 

Qi;rep 

Wi 
Wt 
Wk 

Bij (3) geldt: 
Yt:g = _1,0 
Yt;q = 1,0 
'Vt = 1,00 

permanente belasting 
belastingfactor voor permanente belastingen 
belastingfactor voor veranderlijke belastingen 
extreme waarde voor veranderlijke belasting 
extreme waarde voor overige veranderlijke belasting i 
factor voor bepaling momentane belasting i 
reductiefactor voor be paling extreme waarde van Q 1 
reductiefactor voor momentane belasting 

Bij (4) geldt: 
Yt;g = 1,0 
'Vi = 0,4 
'Vk = 1,0 

lngevuld geeft dit: 
(3) 3,25 kN/m2 

(4) 2,20 kN/m2 

Doorbuiging wordt berekend bij de incidentele bruikbaarheidstoestand (3). 
Staal kent geen tijdsafhankelijke doorbuiging. De doorbuigingseis wordt: 
ubii :s 0,003 1,ep (hier 12mm). 
Ueind !:= 0,004 l,ep (hier 16mm). 

(3) 

(4) 
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Krachtsverdeling en vervormingen 
In bovenaanzicht wordt in figuur 25 getoond welk gedeelte van de vloerbela
sting wordt gedragen door elk van de stalen profielen loodrecht op de hoedlig
ger. Omdat de totale vloerplaat bestaat uit drie gelijkvormige secties wordt de 
middelste sectie als re-
ferentiesectie gebruikt. 
Deze staat afgebeeld in 
figuur 25. 

1: koudgevormde profielen 
loodrecht op hoedligger. 
2: steunende koudge
vormde profielen even
wijd ig aan hoedligger. 
3: dragende IPE randbalk. 

475 475 SOO .500 47.5 475 

4 I I I I I ., 

oedligger 

~oedligger 

-.4--➔► overspanningsrichting 
dekvloer 

f'i#fk;%j gedragen vloergedeelte door ligger 

Figuur 26 toont ter verduidelijking welke profielen warden bedoeld. 

afbeelding 26: profielen 1,2 en 3 in de vloerplaat. 
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Omdat de 2 naast elkaar liggende koudgevormde profielen (J [) op buiging om 
hun materiaal-as warden belast, warden zij als 1 dragende balk beschouwd. 
De hierdoor ontstane mechanica schematisaties zijn afgebeeld in afbeelding 28. 
De afmetingen 11, 12 , a en b warden verduidelijkt in de hieronder staande 
afbeelding 27. 

u 

L1 

_....,._.,.._~krachtafdracht 
d.m.v. hoedligger 

b 

U-2b 

b 
_____ krachtafdracht 

I a I Ll-2a I a I 
d.m.v. hoedligger 

◄..,,_ __ ,. .. krachtsrichting 

a bovenaanzicht met afmetmgen en 
krachtsrichtingen. 
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Er geldt: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

het eigengewicht van de plaat 
is meegenomen in de lijnlast q, 
het eigengewicht van de balk
jes (klein t.o.v. q) wordt niet 
apart geschematiseerd. 

Uit het verticale evenwicht 
geldt dan: 
F, =F2 =F3 =F 

El, = El2 

Uit standaardisatie overwegin
gen en de benodigde afmetin
gen voor de leidingruimte 
warden voor de balkjes 1 en 2 
dezelfde profielen gekozen. 

1 

2 

3 

L2 
b 

B q 

Ll 
a 

A A 

L2 

b 

a 

IA. 
EI2 

El3 ::;z!: El, b b 
De randbalk is hoger en anders 
van vorm dan de balkjes 1 en 
2. .:-~,,~ 
Er wordt gesteld dat: 
El3 = n*EI, = n*El2 

afbeelding 28: mechanica-schematisaties. 

q * is de lijnlast [kN/m'J, volgend uit de gelijkmatig verdeelde vloerbelasting, 
op de randbalk. Er geldt: 
q * = a/(1,-a) x q, waarin q de lijnlast [kN/m'] is op element1. 

Enig gevaar voor kippen van onderdelen of 
buiging van delen om een andere as dan de y
as, wordt voorkomen door de steun over de 
voile lengte van de onderdelen door enerzijds 
de vaste delen van de dekvloer en het plafond 
van de vloerplaat en anderzijds door de koppe
ling van de profielen onderling. Omdat de IPE
randbalk oak de belasting van een naastgele
gen sectie draagt, kan voor de referentiesectie 
slechts de helft van de stijfheid van dit profiel 
gebruikt warden. figuur 29 licht dit toe. 

Y----;,__Y 

J-po6eli-a21ediet 

uiging om y-as. 
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Teneinde een uitdrukking te vinden van kracht F, als functie van o.a. de lijnbe
lasting q, wordt er gebruik gemaakt van evenwichtsvergelijkingen en compatibili
teit. De vervorming van de diverse onderdelen wordt bepaald aan de hand van 
de zogenaamde 'vergeetmenietjes'. De symmetrie van de vloerconstructie zorgt 
voor een sterke vereenvoudiging. Neerwaartse vervorming krijgt een positief 
teken. Omdat El 1 = El2 , wordt voor beide El 1 gebruikt. Bij de vergelijkingen 5 
t/m 13, wordt ter vereenvoudiging de zakking van de relatief stijve elementen 3 
verwaarloosd. 
De vervorming in het midden van element 2 (fig. 28) is te schrijven als: 

F·lf·a F·l ·a 2 F·a 3 F·lf·a F·l ·a 2 F·a 3 1 + + 1 

4EI1 2EI1 3EI1 8EI1 2EI1 2EI1 

(5) 
ofwel: 

6 = 
F·a·lf F·a 3 

---m BEI1 6EI1 

(6) 
het vervormingsverschil tussen het midden van de balk en direct onder een 
puntlast F wordt (figuur 30): 

(7) 
waardoor de totale zakking onder de puntlast (punt A) wordt: (6)-(7) 

(8) 

1/21 

a f 121-al {/21-al 
F F 

t-M MCH 
punt A F 

afbeelding 30: zakking element 2. M=Fa 
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Eenzelfde uitdrukking kan gevonden warden voor de zakking onder een constan
te lijnbelasting, als functie van de plaats op de balk: 

(9) 
waarin x de locatie op de balk vanaf een scharnierende oplegging is. 
Voor element 1 (fig. 28) geldt daarom dat de zakking op afstand b ten gevolge 
van de lijnlast is: 

(10) 
de totale zakking op een afstand b op punt B van een oplegging voor element 1 
wordt bepaald door een combinatie van q en F. Door superpositie van een 
afgeleide uitdrukking van uitdrukking (8) met (10) volgt: 

Er is sprake van compatibiliteit, er geldt (fig. 28, punten A en B): 

door het gelijkstellen van uitdrukking (8) en uitdrukking (11) vinden we: 
(El1 = E12 is daarom weg te delen) 
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Deze vergelijking geeft echter nog een te positief beeld. Onder invloed van de 
lijn belasting q* en de puntlasten F buigen ook de randbalken (element 3 figuur 
28) door. De totale extra zakking van element 2 is de zakking onder een 
puntlast van element 3. lmmers, dat zijn de oplegpunten van de elementen 2 op 
de randbalk. Door deze extra zakking zal de ondersteuning van de elementen 1 
minder stijf worden, waardoor de kracht F kleiner zal zijn. 
De doorbuiging van de randbalk, met El3, ter plaatse van een puntlast zal zijn: 

(14) 
voortvloeiend uit de compatibiliteit geldt nog altijd vergelijking 12. 

De totale vergelijking, met n = E13/El 1 na superpositie van de doorbuiging van de 
randbalk uit (14), met de doorbuiging van de elementen 2 uit (8), wordt: 

12 ( F +F) ·12 ·b2 - 16 (J:+F) ·b 3 + 12F·l1 ·a 2 - 16F·a 3 = 
n n 

hierin zijn bekend: 

(q- q*) ·b•Cli+212 ·b2 +b 3 ) 
n 

lijnbelasting q, dus ook q * 
I,, 12, a en b 
El 1 en El3 , dus ook n, 

waardoor de puntlast F gevonden kan worden. 

(15) 

De uiteindelijk te controleren zakking is de zakking in het midden van de 
elementen 1. Deze is, onder andere met behulp van uitdrukking (5) te schrijven 
als: 

a _ s q-1: 
midden element 1 - 3 84 EI 

1 

(16) 
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Wanneer we vergelijking 15 naast vergelijking 13 leggen zien we dat respectie
velijk de termen F/n en q * /n warden toegevoegd bij de termen die vermenigvul
digd warden met uitdrukkingen in 12 en b. Dit is ter verwachten, aangezien de 
verstijvingsbalken (elementen 3) een lengte 12 hebben en hun doorbuiging op een 
afstand b meetelt voor de totale doorbuiging in het midden van element 1. 

De werking van vergelijking 15 kan gemakkelijk warden getoond aan de hand 
van twee extreme voorbeelden: 

voorbeeld 1: 
Stel: Ela= El 1 , dus geldt: n = 1. 
Wanneer dan ook nog q = q * zou gelden zou F volgens vergelijking 15 nul 
warden. Dit is oak logisch omdat bij een zelfde doorbuiging van de elementen 1 
en 3 onder respectievelijk de lijnlasten q en q * de koudgevormde elementen 2 
spanningsloos aan de vloerconstructie zouden hangen. 
Met andere woorden: F moet in dat geval wel nul zijn. 

voorbeeld 2: 
Stel: Ela = oneindig stijf, dus geldt: n = oo. 

De termen F/n en q * /n warden daarmee 0. 
Wanneer voor deze termen in vergelijking 15 nul wordt ingevuld, wordt vergelij
king 13 gevonden. In vergelijking 13 wordt de doorbuiging van de verstijvings
balken (elementen 3) verwaarloosd. Wanneer de doorbuiging van deze verstij
vingsbalken nul is, bijvoorbeeld omdat zij oneindig stijf zijn, is de tout die 
gemaakt wordt door het verwaarlozen van die doorbuiging ook nul. 
Met andere woorden: vergelijking 13 moet gevonden warden bij invullen van 
een oneindige stijfheid Ela in vergelijking 15. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de uiteindelijke momentenverdeling pas gevonden 
kan warden nadat er een keuze gemaakt wordt voor bepaalde profielen. Na een 
zogenaamde 'try-and-error' -procedure zou er een definitieve keuze gemaakt 
kunnen warden. De afmetingen van de profielen warden echter niet alleen door 
de constructieve aspecten bepaald. De installatie-technische randvoorwaarden 
zorgen ervoor dat we koudgevormde profielen met een hoogte van minimaal 
200 mm moeten kiezen. Alleen op deze wijze blijft de vrije doorvoer van leidin
gen gewaarborgd. 
De koudgevormde profielen worden bere
kend aan de hand van RKP 1990 [4] 
(Richtlijnen voor het berekenen en beproe
ven van koudgevormde lijnvormige stalen 
profielen), die afgeleid is van de Eurocode 
3, part 1.3 [5] (Supplementary rules for cold 
formed thin gauge members and sheeting). 
Er wordt gekozen voor een standaard C200 
profiel van fabrikant SADEF, met de dunst 
verkrijgbare plaatdikte van 1,5mm. Deze 
staat afgebeeld in figuur 31 . 

H E 0 

C 

ii -. 

!0 C 

8 Tabel 10 geeft de overeenkomstige afmetin
gen van de geleverde C-profielen [6]. afbeelding 1 : koudgevormd -

profiel. 

Protiel cso C 120 C 150 C 180 C200 C250 

I 1,5 i 2 I 2.5 1,5 2 2.5 1,5 I 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 I 2.5 2 I 2.5 3 

e H 80 BO i 80 120 120 120 150 , ,so 150 180 180 180 200 200 ' 200 250 i 250 250 

.s. B 40 40 I 40 60 60 60 60 60 60 70 70 70 80 80 I BO 80 I 80 80 
C ., I 15 

I 
"' C 15 15 20 20 I 20 20 I 20 20 25 25 25 25 25 25 25 l 25 25 C 

i 
{ D 20 30 30 35 40 40 

E 60 60 80 100 150 

0 14 14 14 14 14 18 

2,70 I 3,32 
I ' 6.94 ! 8,62 G (kg/m 2.06 3,12 4,1215,08 3.48 4,59 5,67 4,18 5,53 6,85 4,65 6,16 : 7.63 10,3 

C 
A (mm2 3471427 787 l m 88711102 i 264 399 527 652 444 587 727 534 707 an 594 1316 

om (cm4) 
I 

-.r: lz 26,4 34,2 ! 41,5 92.4 121 ! 148 155 203 250 268 353 435 373 491 ' 606 828 i 1024 1214 
~~ 

Wz (cm3) 6,59 8,54 , 10,4 20,1 124,7 37,3 49,1 160,6 66,3181,9 97,2 ., 15,4 20,7 27,1 33,3 29,8 39,2 48,3 
.2' ., 

(cm4) ly 6,1 , 7.8 i 9,3 21,0 27.2 I 33.0 22,7 29,4 35,6 38,1 I 49.6 60,5 54,1 70,6 , 86.3 75.7 : 92.6 109 

Wy (cm3) 2,4 3,06 13.65 5,41 17.oo I a.49 5,54 7,18 8,72 8.03 , 10,4 12,7 9,86 12.9 I 15.1 13.1 I 1s., 18,9 

tabel 10: afmetingen en doorsnedegrootheden C-profielen [61. 
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■ Controle sterkte: uiterste grenstoestand: 

Ter verrekening van plooien van gedrukte plaatgedeelten, dient een reductie van 
het doorsnedeoppervlak van het profiel plaats te vinden. 
De effectieve doorsnede van het C200 profiel in de situatie van een uiterste 
grenstoestand wordt dan ook bepaald met behulp van de zogenaamde 'doorsne
de-reductiemethode'. _De geometrie van het profiel voldoet aan de randvoor
waarden zoals gesteld in EC3. Daarnaast zijn de buigstralen (hier 3 mm) klein 
genoeg om deze te schematiseren als een rechte hoek. (art. 7 .1.2. RKP 1990) 

* effectieve breedte gedrukte flens: 
-deze is gesteund, door randverstijver en lijf. 

b~ Apd = 1, 052·----2· _d_ 
t E·k a 

l = 1 052·----E· ---EL b~ p I t E·k a 

met p = 1 als >..pd < 0,673, wanneer >..pd > 0,673 dan geldt: 

1- o, 22 

p = --,--1 ..... pd_ 
).pd 

l -.l 
+ o, 18 P pd 

)..P-0,6 

(17) 

(18) 

I 
hierin zijn: (19) 
ud maximale drukspanning in plaatveld, er geldt: 

ud = fw bij berekening uiterste grenstoestand 
fw rekenwaarde voor de vloeigrens materiaal: hier 350 N/mm2 • 

ku plooicoefficient, zie tabellen 11 en 12 
lJr spanningsverhouding plaatveld: u2/u1 

u, maximale drukspanning in plaatveld ( +) 
u2 maximale trekspanning in plaatveld ( - ) 

De uiteindelijk te gebruiken waarde voor de effectieve breedte, bett staan 
eveneens in de tabellen 11 en 12. Voor een verdere uitleg wordt verwezen naar 
de RKP 1990. Hier ingevuld geeft dit voor p een waarde van 0, 717 waardoor b,tt 
van de gedrukte flens 56 mm wordt. 
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Tabel 7.2. Plooicoefficii!nten lea en effectieve breedten bef voor ongesteunde plaatvelden. Voor de definitie van 

cr1, cr2 , 'ljl en p: zie 7.2.1.1. 

spanningsverdeling in het 

plaatveld 

_g_ 

cr1 ~:t:l:!:i:!ii 
_g_ 

t bet ~ bp 

plooicoefficient lea 

k0 = 0,57 - 0,21 'I' + 0,07'1'2 

voor: 0S'\jlS 1 

k0 = 0,57 -0,21 '\jl + 0,07~ 

voor. 'I' < 0 

ka= 0,578 
0,34 + 'I' 

voor: 0S'\jf S 1 

k0 = 1,70-5'\jl + 17,l~ 

voor: '\jf <0 

effectieve breedte bet 

tabel 11: effectieve breedte van ongesteunde plaatvelden. (uit RKP 1990) 
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Tabel 7.3. Plooic~flicienien lea en effectieve breedten her voor gesteunde plaatveldcn.Voor de definitie van ai. 

<12. 'If en p: zie 7.2.1.1. 

spanningsverdeling in het 
plaatveld 

plooicoefficient lea 

Ica=4 

voor: 'I'= 1 

k 
_ 8,2 

a-
1,05 + 'I' 

voor: 0 S 'I' S 1 

k0 = 7,81 - 6,29'1' + 9,78'1'2 

voor: 'I'< 0 

eff ectieve breedte bet 

b - b l 
efl - p p? 5-0 5 -· . "' 

b _ b 1,5 - 0,5'1' 
ef2 - p p 2,5 - 0,5\jf 

bm = 0,4pbc; 

tabel 12: effectieve breedte van gesteunde plaatvelden. (uit RKP 1990) 
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* effectieve breedte gedrukte randverstijver: 
-deze is ongesteund. 
-buigstralen voldoende klein, geschematiseerd als rechte hoek. 

Na gebruik van de formulas 17, 18, 19 en tabel 11, blijkt dat p = 0, 75 
waardoor bett 0, 75 * b wordt. Dit geeft: bett = 18,2 mm. 

* effectieve breedte lijf: 
-deze is gesteund door beide flenzen. 
-buigstralen voldoende klein, geschematiseerd als rechte hoek. 

De werkwijze, zoals deze is gevonden in 'Over-spannend staal: 
Construeren B' [7] is als volgt: 
Teneinde een beeld te krijgen van de spanningsverdeling wordt het profiel 
geschematiseerd met behulp van de effectieve breedtes, gevonden voor de 
onderdelen die geheel onder een drukspanning staan. Op deze wijze kan 
een fictieve neutrale lijn warden gevonden en een bijbehorend fictief axiaal 
kwadratisch oppervlakte moment. Op deze wijze kan de verhouding (onge
acht de belasting) van de spanningen a1 en a2 gevonden warden. 
Met ljJ = a2/a1 ( <0) kan daarna tabel 12 gebruikt warden. Dit wordt 
toegelicht met behulp van figuur 32. Met de dan gevonden effectieve 
breedte kan het uiteindelijke effectieve deel van de doorsnede van het 
C200-profiel word en geschematiseerd. 

-: 1sz: 
I 
i 
i 

2()() I 
I 
I 
i 
i 25 ;.i· i ,o, 

28,75 28,75 
L_-1 1--1 

---, 
t=l,5 

T 
I 

: 107,3 
I 
I 

- - - - - - -·- l - -
I 

: fJ2,7 
I 

afbeelding 2: fictieve doorsnede-reductie ter 
bepaling ljr. 

uit tabel 12: ljJ = -92, 7 /107 ,3 = -0,864 
p = 0,653 
bem = 28,0 mm 
bettn = 42,0 mm 

0'1 

NL 
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De uiteindelijke gereduceerde doorsnede is afgebeeld in figuur 33. 
De ligging van de neutrale lijn ten opzichte van een referentielijn volgt uit: 

z = 
:E (Ai·zi) 

:E (Ai) 

(20) 
met daarin: 
z afstand van de neutrale lijn naar de referentielijn 
Ai oppervlakte van een gedeelte i 
zi afstand van hartlijn doorsnededeel i tot de referentielijn 

De grootte van het uiteindelijke axiaal kwadratisch oppervlakte moment volgt 
uit: 

met daarin: 
Iv grootte 'akom' met betrekking op buiging om y-as 
leigen grootte 'akom' van oppervlakte deel i 
Ai oppervlakte van gedeelte i 
ai afstand hartlijn van oppervlakte gedeelte i tot neutrale lijn 
b; breedte doorsnededeel i 
h; hoogte doorsnededeel i 

Iv = 325,6 cm4, hetgeen zo'n 
85% is van lbruto" 
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28,75 28,75 
L_ __ _J 1. __ _J 

' 22.5' ' 

-:· 28.~·- I 18,Z·. T 
I I 
i i 114,9 
i 37,3 i 

200,0 i ,. I 

, -·r·-· ·-·-·-·-·-·-•-·-·-·-·-·-·-·~--NL 
I · I 
i 134,7: ~- 'r=l,5 ! 85,1 

: J_ I 25
·~ i 

1---·--·-·-·-' 
80 ' 

afbeelding 33: gereduceerd oppervlak C200-
profiel. 

(21} 
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Uit de geometrie van de vloerplaat blijkt dat de 1-vormig profielen die dienst doen 
als randen van elk van de secties in de vloerplaat, 400 mm hoog dienen te zijn. 
Er wordt gekozen voor een standaard gewalst profiel: het IPE 400 profiel. Zoals 
eerder vermeld (zie afbeelding 29) staat per sectie slechts 50% van de stijfheid 
van dit profiel ter beschikking aan 1 sectie. Daarnaast wordt ervan uitgegaan 
dat de sparingen in dit profiel de stijfheid verwaarloosbaar klein aantasten, 
omdat zij slechts 5% van het lijf beslaan. 
Eveneens in afbeelding 29 staat een voorbeeld van de gebruikte totale koudge
vormde ligger, bestaande uit twee C200 profielen. 
Met andere woorden: 

11 = 12 = 2*325,6 * 104 mm4 = 651,3 *104 mm4 

13 = 0,50 * 23130 * 104 mm4 = 11565 *104 mm4 

Deze gegevens hebben we nodig ter bepaling van de krachtenverdeling. Hiertoe 
gebruiken we vergelijking 15 (zie 'krachtenverdeling'). 
In deze vergelijking worden verder ingevuld: 

q = 4,3 kN/m' 
q* = 2, 1 kN/m' 
n = El3/El 1 = 17,8 
11 = 2,9 m 
12 = 4,0 m 
a = 0,95 m 
b = 1,3 m 

Dit geeft voor puntlast F een waarde van 4,32 kN. 
Hierdoor is de momentenverdeling (afb. 34) voor de elementen 1 en 2 (zie voor 
belastingschema figuur 28): 

Bij element 1 blijkt er geen nega
tief moment aanwezig te zijn. De 
kracht F is grater dan nul en 
kleiner dan een reactiekracht bij 
een doorgaande ligger die een 
negatief moment zou veroorza
ken. Dit werd ook verwacht. 
Het maatgevende moment be-
d raagt 4, 10 kNm bij de uiterste 
grenstoestand. 

afbeelding 34: momentenlijn bij de 
elementen 1 en 2. 

2 

M==l,93 kNm N.B: geen negat~ef 

~ ~ F- F 

Mmax == 2,98 kNm 

F F 

1 I 

Mmax == 4.10 kNm 

De momentenverdeling op de IPE 400 balk (element 3 figuur 28) is niet interes
sant, gezien de relatief lage belasting op de relatief zware balk. 
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* controle buiging: 

Volgens de RKP 1990 kan de buigsterkte van koudgevormde profielen verder 
warden aangetast door: 
* Wringing: Bij gebruik van 1 C-profiel treed er wringing op aangezien het 

aangrijpingspunt van de belasting niet samenvalt met het dwarskrachten
centrum. Aangezien hier de C-profielen gekoppeld zijn, waardoor de balk 
symmetrisch wordt, treed hier geen wringing op. 

* 

* 

* 

* 

Normaalspanning: Door aanwezigheid van een normaalkracht op het profiel 
wordt de gereduceerde doorsnede verder gereduceerd. Hier is echter geen 
sprake van een normaalkracht op de koudgevormde profielen. 
Kippen: De balkjes worden over de voile lengte gesteund, er is geen gevaar 
voor kip. 
'Shear-lag': Dit effect treed op bij op buiging belaste staven met brede 
flenzen. Volgens art. 7.3.2.3. RKP 1990 valt het C200 profiel niet onder 
deze classering. 
Vervorming van een plaatveld: Door belasting loodrecht op een plaatveld 
kan de vorm van de doorsnede en daarmee de stijfheid van die doorsnede 
veranderen. Volgens art, 7.3.2.4. RKP 1990 is dit effect hier verwaarloos
baar klein. 

de maximale buigspanning wordt: 

en 

conclusie: 

CJ = 1 

M·z 4.10·106 • 85.1 
a2 - -I-Y = __ 6_5_1_. 3-.-1...;_o...;_4 ___;,,, = 53. 6 N/mm2 $.fty 

- het C200-profiel voldoet. 
- praktische keuze is maatgevend. 
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* controle dwarskracht: 

maximale optredende dwarskracht: 4,32 kN 
Zoals bij gewalste profielen wordt ook hier de dwarskracht-capaciteit betrokken 
op het lijf. Na reductie van de maximaal toelaatbare schuifspanning op basis van 
de relatieve slankheid van het lijf (Aw) blijkt dat de dwarskracht-capaciteit per C
profiel 29,0 kN bedraagt; ruim voldoende dus. 

waarin: 
rd rekenwaarde sterkte t.a. v. afschuiving, volgens tabel 13 
hw hoogte profiellijf 
t lijfdikte 
f tv rekenwaarde vloeigrens 

Tabel 7.4. Rekenwaarde voor de gemiddelde schuifspanning voor lijven met en lijven zonder speciale voorziening 
ter plaatse van de krachtinleiding. 

td I" d "al td r· 'al 

f =0346hw~ 

f voor IJven zon er spec1 e f voor IJven met spec1 e voor-
ty ty 

w ' t E voorzieningen ter plaatse van de zieningen ter plaatse van de 

krachtinleiding f krachtinleiding 1 

fw~ 0,8 0,58 0,58 

0,8 < xw ~ 1,12 o,87 - o,36Xw o,87 - 0,36Xw 

1,12 < ~ 
0,52 

0,87 - 0,36fw 
~ 

f. De speciale voorziening van het lijf ter plaatse van de krachtinleiding moet vervorming van het lijf verhin
deren. De speciale voorziening moet de gehele oplegkracht overbrengen naar de onderconstructie. Een voorbeeld 
van zo'n speciale voorziening is een 'cleat' bij de oplegging van gordingen (zie figuur TI.12). 

tabel 13: rekenwaarde gemiddelde schuifspanning. (uit RKP 1990) 

(24) 

Wei worden er bij de opleggingen 'cleats' toegepast. Dit is een eenvouding 
verbindingsmiddel dat ervoor zorgt, door een verspreide krachtsinleiding, dat er 
geen 'web-crippling' optreed. De hoogte-breedteverhouding (200/1,5) vereist 
deze maatregel. 
0ok de combinatie buiging-dwarskracht blijkt overal te voldoen. 
Voor verdere toelichting kan art. 7.3.3, 7.3.4 en 7.3.5. uit RKP 1990 geraad
pleegd worden. 
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■ Controle stijfheid: bruikbaarheidstoestand: 

Allereerst wordt de spanning in de uiterste gedrukte vezel van de koudgevormde 
profielen onder de incidentele gebruiksbelasting geschat, waarna we met behulp 
van de formules 17, 18 en 19 en de tabellen 11 en 12 de gereduceerde door
snede van de koudgevormde profielen kunnen bepalen. 
Voor de schatting van de drukspanning gebruiken we de gereduceerde doorsne
de, berekend bij de uiterste grenstoestand. 
lijnlast q is hier 3, 17 kN/m', (0,95 * 3,25) waardoor de geschatte spanning 
wordt: 3, 17/4,3 * 72,3 = 53,3 N/mm~ 

(4,3 kN/m' is de lijnlast uiterste grenstoestand, 72,3 N/mm2 is de 
bijbehorende spanning u,) 

Wanneer we deze spanning invullen als ud in de eerder genoemde formules dan 
blijkt dat voor de gedrukte delen (flens, randverstijver en deel van lijf) dat: 

Apd < 0,673, dus: p = 1 
Dit betekend dat de doorsnede onder deze relatief geringe spanning plaatselijk 
niet plooit. We kunnen voor het axiaal kwadratisch oppervlakte moment de 
bruto waarde (gegeven door fabrikant) gebruiken. Deze bedraagt: 

373,0 • 104 mm4 per C-profiel. Per ligger (2 keer C200): 
2 * 373,0• 104 = 746• 104 mm4 

Eventuele steuning van het lijf, door bijvoorbeeld drukvaste isolatie is dus niet 
nodig. 
Door het invullen van vergelijking 15 vinden we nu de krachtsverdeling. 
lngevuld dient te warden voor: 

q = 3, 17 kN/m' 
q* = 1,54 kN/m' 
n = El3/El 1 = 15,5 
overige waarden zoals bij uiterste grenstoestand. 

Dit geeft voor puntlast F een waarde van 3156 N (3,156 kN). 
Met deze waarde in de hand kunnen we de doorbuiging in het midden van de 
dragende koudgevormde liggers bepalen met behulp van vergelijking 16. 
Deze geeft: 

5 3 • 17 • 4 0 O 0 4 _ 3156 • 1300 • 40002 + __ 3_1_5_6_·_1_3_0_0_3 __ 

384 2.1·105 • 746·104 8 • 2.1·105 • 746·104 6 • 2.1·105 
• 746·104 

Conclusie: 
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6. 7 5 - 5. 24 + o. 7 4 = 2. 25mm 

- de vloerplaat gedraagt zich zeer stijf. De doorbuiging ligt in de 
orde van zo'n 1 °/00 • 

- praktische keuze is maatgevend. 
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Wanneer wij echter deze doorbuiging in absolute zin optellen bij de doorbuiging 
van de hoedligger (zie biz. 25) dan blijkt dat de totale doorbuiging, dit is het 
zakkingsverschil tussen het oplegpunt van de hoedligger en het midden van de 
vloerplaat, wordt: 34, 1 mm + 2,3 mm = 36,4 mm. Deze doorbuiging bedraagt 
zo'n 0,0038 maal de overspanning van 9600 mm. Oat is juist voldoende om aan 
de eis van de doorbuiging van 0,004 maal die overspanning te voldoen. Het 
stijver maken van deze hoedligger en daardoor de mogelijkheid creeren van het 
nog lichter uitvoeren van de vloerplaat zou leiden tot een hogere hoedligger, 
waardoor de doorvoer van leidingen van vloerveld naar vloerveld (b.v. in de 
leidingveramelgoot) in het gedrang komt. Juist om deze rede is het stijve gedrag 
van de vloerplaat zelf een wenselijk gedrag. 

• gewichtsberekening v/oerplaat: 

Massa's zijn: 
- IPE 400: 66,3 kg/m' 
- randprofiel .L op hoedligger UPE 400: 72,2 kg/m' (zie hierna) 
- randprofiel II aan hoedligger: 12,0 kg/m' (zie hierna) 
- C-200, met t = 1,5: 4,65 kg/m' 

Dit geeft voor de totale vloerplaat in een vloerveld: 1702,0 kg, hetgeen 
betekend: 48,9 kg/m2 : dit is slechts 0,489 kN/m2 • 

schatting gewicht totale vloerplaat: 
stalen profielen: 48,9 kg/m2 

dekvloersysteem: 25,0 kg/m2 (schatting) 
plafond: 1 5 ,0 kg/m2 (schatting) 
isolatie in vloer: 10,0 kg/m2 + (schatting) 

98,9 kg/m2 = 0,989 kN/m2 • 

De gewichtsberekening geeft aan dat de vloerplaat inderdaad rond de 
1,0 kN/m2 weegt, zoals in de berekening is aangenomen. 
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■ Opmerkingen: 

* 

* 

* 

* 

* 

Wanneer we de berekeningen herhalen met een veranderlijke vloerbelas
ting, gebruikelijk in kantoren, onderwijsgebouwen, gezondheidszorggebou
wen, verkoopruimten en winkelgebouwen [3] dan blijkt dat dit vloersy
steem ook daarvoor bruikbaar is. Dit vergroot de functie-flexibiliteit van 
gebouwen, waarin dit vloersysteem wordt toegepast, aanzienlijk. 

Voor een constructeur lijkt de dimensionering van de vloerplaat zelf aan de 
zware kant. Echter zijn er aan de hoogte minimum waarden gesteld vanuit 
installatietechnische overwegingen. Daarnaast is er gekozen voor gemakke
lijk te verkrijgen standaard profielen en een vrije doorgang van leidingen 
van vloerveld naar vloerveld. De praktische keuze is dus maatgevend. 

De doorbuiging van de plaat is daarnaast (eveneens lineair elastisch) 
gesimuleerd met een eenvoudig raamwerkprogramma. De doorbuigingen 
blijken overeen te komen met de hier gemaakte handberekening. 

Voor de uiterste dragende randen van de plaat (waar geen IPE 400 ge
plaatst kan warden), is het wenselijk [-profielen te plaatsen met eveneens 
een relatief grate stijfheid. 
Op deze wijze wordt eenzelfde (wenselijke) spanningsverdeling en vervor
ming gerealiseerd van de randvelden ten opzichte van het hier berekende 
referentieveld. 
Standaard UNP-profielen bieden hier geen uitkomst omdat zij met hun tabs 
toelopende flenzen de standaardisering van de aansluitingen in deze stalen 
vloerplaat bemoeilijken. Gekozen wordt daarom voor een zogenaamd UPE-
400 profiel [8]. Dit gewalste profiel heeft een Iv van 20980 cm4

• 

Een dergelijk gehalveerd UPE-profiel weegt 72,2 kg/m', in orde grootte 
even zwaar als een UNP-profiel met een hoogte van 400mm. 

De randen van de vloerplaat die op het hoedprofiel liggen zorgen slechts 
voor de overdracht van enkele puntlasten uit de koudgevormde ] [- liggers 
naar dat hoedprofiel en voor de samenhang van de vloerplaat tijdens 
transport en montage. Gekozen wordt daarom voor een licht koudgevormd 
[-profiel met een hoogte van 400 mm en een lijfdikte van 2,5 mm. Het 
gewicht van dit profiel bedraagt ± 12,0 kg/m'. 
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6.2. Trillingsgedrag vloerconstructie 

Het mechanische trillingsgedrag van de complete ge'integreerde stalen vloerplaat 
wordt benaderd met behulp van een ontwerpmethode, afkomstig uit een 
promotie-onderzoek van Sven Ohlsson: 'Springiness and human-induced floor 
vibrations' [9]. Aan de hand van een daar uitgewerkt voorbeeld van een vloer 
met koudgevormde stalen liggers, warden de eigenfrequentie en een uitdrukking 
voor de maximaal optredende versnellingen gezocht, die daarna getoetst kunnen 
warden aan een minimale eis. 
De achtergronden van deze ontwerpmethode zijn zeer uitgebreid. Er wordt in het 
kader van dit afstudeerproject dan ook verwezen naar het genoemde onderzoek 
voor verdere toelichting. Wei wordt met name genoemd dat het hier gaat om 
een afschattende ontwerpmethode en geen puur wetenschappelijke benadering 
van het probleem. 
Er wordt gekeken naar het mechanische trillingsgedrag van 1 sectie bestaande 
uit 4 keer 2 kruisende koudgevormde profielen. Het gaat hier om hetzelfde 
vloergedeelte dat in paragraaf 6.1. is gedimensioneerd. Het blijkt uit de ontwerp
methode dat het trillingsgedrag van de totale vloerplaat niet maatgevend kan 
zijn, door de grootte van de afmetingen en het eigengewicht. Elm sectie, met 
afmetingen 4,0 bij 2,9 meter is relatief licht en zou door menselijk gedrag tussen 
twee IPE 400 profielen (of een IPE 400 en een UPE 400 profiel) in trilling kunnen 
komen. 

Eigenfreguentie: 
Er warden in 2 richtingen stijfheden per meter breedte gezocht. Dx is de 
buigstijfheid per meter breedte [Nm2/m'] in de overspannende richting, Dy 
de buigstijfheid per meter breedte [Nm2/m'] in richting daar loodrecht op. 

Dx = El/s1 = 1,40* 106 Nm2/m' 
Dy = El/s2 = 1,05 * 106 Nm2/m' 

waarin: 
E = elasticiteitsmodulus: 2, 1 * 105 N/mm2 

(25) 
(26) 

ly = 651,3 * 104 mm4, van 1 samengesteld koudgevormd profiel 
s1 = gemiddelde hart op hart afstand koudgevormde profielen in x-richting 
s2 = gemiddelde hart op hart afstand koudgevormde profielen in y-richting 
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De verhouding DvfDx = 0, 75 

Daarnaast is het meetrillende gedeelte van het eigengewicht per vierkante 
meter van de vloerplaat nodig. Wanneer we hier de massa van 0,98 kN/m2 

in zouden vullen, krijgen we een verkeerd beeld. In deze massa zijn name
lijk ook de warmgewalste profielen meegeteld, die hier niet meetrillen. 

Massa trillende vloergedeelte: 

koudgevormde profielen: 
4(aantal) *4(Iengte) *4,65(massa/m') = 
4(aantal) *2,9(1engte) *4,65(massa/m') = 

128,4 kg betekent voor die sectie aan staal: 
daarbij komen: dekvloer: 

isolatie: 
plafond: 

totaal per vierkante meter meetrillende massa: 

Resonantie treedt op bij een frequentie van: 

74,4 kg 
54.0 kg + 
128,4 kg 

11, 1 kg/m2 

25,0 kg/m2 

10,0 kg/m2 

15,0 kg/m2 + 
61, 1 kg/m2 

l, 4 0·l0
6 

=15Hz> 8Hz 
61, 1 • 4, 04 

De 'gevarenzone' ligt bij eigenfrequenties kleiner dan 8 Hz. 
15 Hz is dus een voldoende hoge eigenfrequentie. 

lmpulsbelasting: 

(27) 

Voor vloersystemen met eigenfrequenties < 40 Hz en een lengte-breedte 
verhouding van het trillende gedeelte van 2,9/4,0 = 0, 725 j:lS 0, 75 kunnen 
we een zogenaamde 'normal-modes N40'-getal vinden met behulp van 
afbeelding 35. 
Hiervoor zijn nodig: 
Dy/Dx = 0,75 
40/f1 = 2,67 (uitgezet op y-as) 
Het gevonden 'modal-number' = 2 
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~ § a ~ ..., 
"' N - 0· 0· 0· 

I 

0· 

' Q .. 

Diagram 2 

LIB - 0,75 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 

Modal number n 

afbeelding 35: diagram ter bepaling 'modal-number' voor f 1 <40Hz. [9] 
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Met behulp van vergelijking 28 kan dan de zogenaamde 'maximum initial 
impulse velocity respons' h' max [m/s/Ns] gevonden warden. 

h' = 4·(0,4 + 0,6·N40 ) 

rnax g·L·B + 200 

(28) 
waarin: 
L = lengte plaatgedeelte (4,0m) 
B = breedte plaatgedeelte (2,9m) 
g = massa meetrillend plaatgedeelte per m2 (61, 1 kg/m2 } 

N40 = 2 (zie hiervoor} 

Voor h'max wordt gevonden: 7,0*10"3 m/s/Ns 

De uiteindelijke controle vindt plaats op een combinatie van de eigenfrequentie, 
demping en h' max• 
Afbeelding 36 toont de grafiek met op de verticale as h' max en op de horizontale 
as G0 als een product van f 1 en (. 
C is een ervaringsgetal waarin de demping wordt uitgedrukt. In het bewuste 
promotie-onderzoek wordt voor ( in een stalen vloer een waarde van 0,9% 
ofwel 0,009 aangehouden. Hiermee wordt: 

Go = f1 * C = 15,0 * 0,009 = 0, 135 s·1 (29) 

Het trillingsgedrag is 
volgens deze 
ontwerpmethode 
acceptabel. 

afbeelding 36: 
controle-diagram [9]. 
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■ Opmerkingen: 

* 

* 

* 

Deze methode geeft een schatting van het trillingsgedrag en is dus niet 
absoluut zeker. 

Het wiskundig of mechanisch benaderen van het trillingsgedrag van vloeren 
is zeer gecompliceerd. De hier gebruikte ontwerpmethode kent dan oak een 
beperkt toepassingsgebied. Het benaderen van trillingsgedrag van b.v. het 
dekvloersysteem of and ere onderdelen hangt van veel zaken at, zoals: 
vorm, materiaal, verbindingsmethode, massa, etc. De vraag of het totale 
vloersysteem in al zijn onderdelen een gunstig trillingsgedrag heeft, is pas 
mogelijk bij het daadwerkelijk testen van bijvoorbeeld een prototype. Ook 
dan pas kunnen zaken als 'piepende of krakende' onderdelen aan het licht 
komen, waarna dan passende maatregelen gevonden kunnen warden. 

Het accepteren van een bepaald trillingsgedrag is ook cultuur-gebonden. 
De hier gebruikte eis in de vorm van afbeelding 36 is afkomstig uit Zwe
den, waar het aandeel houtskeletbouw in de woningbouw relatief groat is. 
Enigszins trillende vloeren warden daarom in Zweden gemakkelijker 
geaccepteerd dan in het van beton opgetrokken Nederland. 
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7. Bouwfysische aspecten 

Het ligt buiten het bereik van dit afstudeerproject de bouwfysische aspecten van 
dit vloersysteem uitgebreid te behandelen. 
De bouwfysische kwaliteit van het vloersysteem is echter wel van vitaal belang 
voor het welslagen van de complete geTntegreerde stalen vloerplaat. Orn deze 
reden worden hier een aantal bouwfysische aandachtspunten genoemd, die 
onderwerp zouden kunnen zijn van een vervolgend ontwerp-technisch onder
zoek. Aan de hand van het Programma van Eisen warden de aandachtspunten 
onder prestatie-eisen gevangen. 

• bouwfysische aandachtspunten: 

Behaaglijkheid: 

* 

* 

thermisch comfort: - lsolatiewaarde van de vloerplaat (Rc-waarde). 
- Onderzoek naar behoefte warmteaccumulerende 
kwaliteiten. Hoe groat is de behoefte aan warmte 
accumulatie en hoe is deze in een licht vloersysteem te 
ondervangen? Te denken aan b.v. temperatuur-stabili
serende watersystemen, of lichte materialen met een 
grote warmte-inhoud. 
- Aanwezigheid van eventuele koudebruggen en het 
gevaar voor plaatselijke condensatie in de vloerplaat. 

auditief comfort: - Luchtgeluid-isolerende werking van de vloerplaat. Hoe 
groat is de geluidsisolerende werking van het huidige 
vloerontwerp en wat moet er eventueel veranderen? 
- Contactgeluid-isolerende werking van de vloerplaat. 
Zijn de stalen gedeelten voldoende afgeschermd aan 
boven en onderzijde van de plaat en hoe is het gesteld 
met de oplegging van de plaat op de hoofddraagcon
structie? 
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Veiligheid: 

* brandgedrag: - Brandwerendheid en de brandvertraging van de 
materialen in de vloerplaat. In samenhang met de 
constructieve aspecten dient bepaald te worden op 
welke wijze de stalen elementen opwarmen en hoe dat 
van invloed is op sterkte en stijfheid. 
- Rookontwikkeling: bij materiaalkeuze voor de isolatie 
dient ook hiermee rekening gehouden te warden. 

Bewoon baa rheid: 

* trillingsgevoeligheid: - Trillingsgedrag van de vloerconstructie. Zoals in 
paragraaf 6.2. is vermeld is het nodig te onderzoeken 
of door trillingen onderdelen gaat piepen of rammelen 
en welke maatregelen daartegen genomen kunnen 
warden. 

Energieverbruik: 

* gebruiksenergie: - Op welke wijze be"invloedt de complete ge"integreerde 
stalen vloerplaat de energiebehoefte van het totale 
gebouw? 

Deel 2, biz. 77 



A fstudeerproject 
Gerhard P. Jacobs 
Ontwerp vervangende nieuwbouw op bestaande fundering 

8. Uitvoeringstechnische aspecten 

8.1. Globaal uitvoeringsplan 

Door de ontwerpkeuze gemaakt in hoofdstuk 5 is er een grote vloerplaat 
ontstaan die in zijn geheel wat moeilijk in een gerede hoofddraagconstructie is te 
plaatsen. Als gevolg hiervan wordt niet eerst de hoofddraagconstructie geplaatst 
waarna de vloerpanelen worden gemonteerd, maar wordt het geheel gelijktijdig 
aangevoerd, hetgeen logistiek iets moeilijker is. 
Het is echter niet wenselijk elke kolom slechts 1 verdiepingshoogte te laten 
bestrijken; dit levert veel verbindingen op die op zich materiaal en arbeid vergen. 
De kolomhoogte wordt verdubbeld, waardoor het aantal kolomverbindingen 
halveert. Welke consequentie dit heeft, wordt besproken in 8.2. 

Teneinde de bouwtijd verder te minimaliseren, wordt de stap gemaakt van een 
gefaseerd naar een continu bouwproces. Afbeelding 37 toont het gefaseerde 
bouwproces, waarbij beurtelings twee bouwlagen staalskelet worden geplaatst, 
waarna deze wordt opgevuld met het vloersysteem. Afbeelding 38 toont 
daarentegen het continue bouwproces waarbij de diverse bouwactiviteiten 
elkaar in een hoog tempo in tijd en locatie opvolgen. 

llijlllij111~111Mlllijlllf9111 
....lillIBl--

11 fill I I I fill l 11 BI l 11@ If 1@111@11 
-1lITfil_ 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
• 

11 l!l 111111 I Ill 111111 l I ll 
stapelen per 2 lagen t/m 6 lagen 

afbee ouwproces. 
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ra elementen hoofddraagconstructie 

Iichte vloer 

E&J atbouw 

opvolgende activiteit 

afbeelding 38: continu bouwproces. 

Wanneer de beide bouwprocessen naast elkaar gezet warden, zoals is gedaan in 
figuur 39, zien we duidelijk het verschil in bouwtijd. Daarnaast blijven uiteraard 
de voordelen van een snelle, droge en weersonafhankelijke uitvoering overeind. 
Wanneer er gekozen wordt voor een continu bouwproces, betekent dit wel een 
extra logistieke inspanning en meer materieel en mensen op de bouwplaats. 

~ realiseringstijd hoofddraagconstructie 

11111111 realiseringstijd vloerconstructie 

~ realiseringstijd afbouw 

Activiteiten-diagram 6-laags woongebouw Bouwtijd 

afbeelding 39: tijdschema bouwprocessen. 
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8.2. Montage van de vloerplaten 

Bij het opzetten van het staalskelet warden 2 lagen gelijkertijd geplaatst. Het is 
daarom nodig de vloerplaten van een verdiepingsvloer met een oneven nummer 
tussen 2 hoedliggers door te manouvreren. Dit is mogelijk met behulp van een 
hijsvoorziening, zoals die schematisch is getekend in figuur 40. 
Deze hijsvoorziening zal de vloerplaat op 8 punten moeten opheffen: aan de 
uiteinden van de IPE 400 en de UPE 400 profielen, omdat de plaat in zijn langste 
richting buigslap is. 
Na het positioneren van de vloerplaat kunnen de leidingverzamelgoten warden 
geplaatst. Deze zijn bijzonder licht en kunnen met de hand warden gemonteerd. 
Door het steeds naast elkaar plaatsen van de vloerplaten kunnen deze gemakke
lijk warden bereikt op een daarvoor gemonteerd vloerdeel. 
Uiteindelijke fixatie van de stalen vloer gebeurt door middel van schroefbouten 
die onderlangs het hoedprofiel warden aangebracht op de hoekpunten van de 
complete ge'integreerde stalen vloerplaat, die voorzien zijn van een schroefhuls. 
Figuur 41 laat daarnaast ook zien dat de gleufvormige sparingen in de flenzen 
van de hoedligger een kleine maatafwijking kunnen opvangen. 
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9. Kostenvergelijking 

In dit korte hoofdstuk warden globaal de kosten van een complete ge"integreerde 
stalen vloerplaat vergeleken met een variant bestaande uit een kanaalplaatvloer 
met een druklaag met eenzelfde overspanning van 9,6 meter. Uit een bereke
ning, uitgevoerd door een kanaalplaatvloer-fabrikant, blijkt de betonnen variant 
600 kg/m2 te wegen, hetgeen overeenkomt met 6,0 kN/m2 {vergelijk met stalen 
variant: 1,0 kN/m2 ) 

De kosten warden uitgedrukt in gulden per vierkante meter. 
■ Als handvat warden 2 ervaringsgetallen gebruikt: 
1: Staal: fl. 5,-/kg 
2: Prefab-beton: fl. 1 OOO,-/m3 {soortelijk gewicht 24 kN/m3

) 

■ Orn een goed beeld te krijgen, wordt de kanaalplaatvloer voorzien van een 
verhoogde werkvloer, zodat de leidingflexibiliteit vergelijkbaar wordt. 

De globale kosten kunnen dan uiteengezet warden in het volgende staatje: 

... . lf 111~,~~~!fi~~\~r~!ts~ :/! ffi\~tf ;~~~;~ 
staal: ± 45 kg/m2 

r : :1 rn ~:~~~k~~/!:,-/kg 
d~kv18~ttpn11Bndt. m EE fl. 75,-/m2 

y~rfiq~g~e w~rRYIQ~[~ i w ft. O,-/m2 + 

tabel 14: kostenstaat. 

beton: ± 600 kg/m2 

richtlijn: fl. 1000 ,-/m3 

fl. 250,-/m2 

fl. O,-/m2 

fl. 50,-/m2 + 

I fl. 300,-/m2 

Zo op het eerste gezicht !open de kosten, in orde grootte, in gelijke tred op. Er 
dient echter verder dan naar de vloerplaat alleen gekeken te warden. Door onder 
and ere de volgende aspecten word en ook de totale gebouwkosten be"invloed: 

■ Het toepassen van een zware vloer leidt tot het zwaarder, dus duurder, 
uitvoeren van de hoofddraagconstructie. 

• Het toepassen van een zware vloer leidt tot de noodzaak de funderingscon
structie aan te passen of zelfs te vervangen. Dit leidt tot het nodige 
materiaal- en tijdsverlies, hetgeen kostenverhogend werkt. 

• Het toepassen van een minder duurzame vloer zal in de toekomst leiden tot 
extra kosten. Er valt hier te denken aan aanpassingskosten door gebrek 
aan flexibiliteit en verwijderingskosten door het gebrek aan herbruikbaar
heid. 
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10. Conclusie deel 2 en terugkoppeling naar doelstellingen 

■ Conclusie dee/ 2: 

Door onzekerheid omtrent de draagkracht van een bestaande fundering, 
mag op deze fundering geen grotere, of tegengestelde belasting warden 
aangebracht, dan in de bestaande situatie. 
Het vervangende staalskelet kent een zo groat mogelijke flexibiliteit, 
wanneer er geen kolommen in de gebouwmassa aanwezig zijn. Een zo 
eenvoudig mogelijke uitvoering van deze hoofddraagconstructie met 
inpandige verticale vakwerken, leidt tot de meest duurzame variant. 
Deze gegevens leiden, samen met de conslusie uit deel 1, uiteindelijk tot de 
keuze voor het ontwerpen van een lichte duurzame vloer. 
De complete ge"integreerde stalen vloerplaat is een vloerconcept, dat in 
grate mate tegemoetkomt aan het Programma van Eisen, en daarmee 
duurzaam genoemd kan worden. 
Met name de grate leidingflexibiliteit, de grate sterkte en stijfheid bij 
gebruik van standaardprofielen en de uitvoeringstechnische voordelen, 
leiden tot dit resultaat. 
In vergelijking met een betonnen vloer wordt er bij toepassing van de 
complete ge"integreerde stalen vloerplaat een gewichtsreductie per vierkan
te meter vloer gerealiseerd van ruim 80%. 
Bij het hergebruiken van bestaande funderingen kan het toepassen van de 
complete ge"integreerde stalen vloerplaat (bij een 'ingelopen' fabricage 
proces) tot kostenreductie van de totale bouw leiden. 
Er dient, in vervolg op dit rapport, ontwerp-technisch onderzoek gedaan te 
warden naar de bouwfysische eigenschappen van deze duurzame vloer, 
hetgeen van belang is voor het toepassen van de vloer in, met name, 
woongebouwen. 
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■ Terugkoppeling ontwerp naar doelstellingen (Deel 1, hoofdstuk 2): 

Er is een gebouwconstructie ontworpen, die daarmee model kan staan voor 
soortgelijke gebouwen. 

Er is een vernieuwend constructief ontwerp afgeleverd: 

De bestaande funderingen en huisaansluitingen kunnen herge
bruikt worden. Er is daardoor sprake van een besparing op 
bouwtijd, bouwkosten en bouwenergie. 
Er is een lichte, snel te realiseren draagconstructie ontworpen, 
die geschikt is voor verschillende functie-typen. 
Aansluitend op de hoofddraagconstructie is er ruimte voor 
verschillende architectonische uitwerkingen en uitvoeringen van 
de in-, af- en ombouw, met uitsluiting van zware uitvoeringen. 
Er wordt een nieuwbouwkwaliteit geleverd, die bij hergebruik van 
de fundering, kan leiden tot een kostenreductie van de totale 
bouw. 
Er wordt een produkt geleverd met een hoge duurzaamheid. De 
basale-, gebruiks-, locale-, economische-, ecologische-, en 
strategische waarde van het produkt scoren hoog. 

Concluderend kan gesteld worden dat, met behulp van de ontworpen 
gebouwconstructie en vloerconstructie, de in het begin van dit project 
gestelde doelen bereikt kunnen worden. 
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Duurzaamheid in de praktijk 

In dit korte deelrapport wordt bekeken vanuit welke hoeken er wat gebeurt om 
de bouwkundig ontwerper te stimuleren een duurzaam gebouw te ontwerpen. 
Daarnaast wordt er een beeld gegeven van wat duurzaam ontwerpen inhoud 
voor dit project: Het ontwerpen van een vervangende nieuwbouw voor 2 
blokken van 48 woningen in Kanaleneiland-Zuid te Utrecht. 

1 De overheid: 

De overheid (ministerie VROM) heeft in het kader van duurzaam bouwen 
enkele beleidslijnen opgesteld, vaak in de vorm van milieumaten. (Plan van 
aanpak duurzaam bouwen, investeren in de toekomst [1], 1995 en Beleids
verklaring Milieutaakstellingen Bouw [21, 1995.) 
beleidslijnen zijn: 
• Het gebruik van eindige grondstoffen terugdringen. 
■ Het gebruik van vernieuwbare grondstoffen stimuleren. 
• Het gebruik van secundaire grondstoffen stimuleren. 
• Het energie- en waterverbruik terugdringen. 
• Verminderen van bouw- en sloopafval en zorgen voor gescheiden 

afval inzameling. 
• Vervangen bouwmaterialen met ernstige milieueffecten en op termijn 

vervangen van bouwmaterialen met onvoldoende milieukwaliteiten. 

De overheid ziet haar taak binnen het duurzaam bouwen als het stimuleren 
van bouwwijzen met een hoge ecologische waarde. 
De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft daarnaast in enkele voorbeeldstellende 
projecten (in het kader van kantoorinnovatie) ook rekening gehouden met 
zaken als flexibiliteit, functie en locatie. [4] 
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In 1996 verscheen een advies inzake 'Het langetermijnperspectief duur
zaam bouwen' [3], samengesteld door de Raad voor de volkshuisvesting, 
Raad voor het milieubeheer en de Raad voor de Ruimtelijke Ordening. Hierin 
warden 5 kernpunten genoemd van belang voor de lange termijn: 
■ energie; 
■ water; 
■ materialen; 
■ mobiliteit; 
■ ruimtegebruik. 
Bij elk van deze punten zijn voorlopige ambitie-niveaus beschreven. 
De uitdaging voor duurzaam bouwen ligt volgens de Raden bij het zodanig 
vormgeven van (steden-)bouwkundige concepten dat daarin meerdere 
uitgangspunten voor duurzaamheid besloten liggen. 

2 Stichtingen en belangenorganisaties: 

Een stichting die regelmatig rapporten en naslagwerken uitgeeft, is Stich
ting Bouwresearch. Enkele recente werken van deze stichting, met betrek
king tot 'Duurzaam bouwen' warden hier genoemd. 
Een uitgave van 1996 genaamd 'Duurzaam bouwen, nationaal pakket 
woningbouw' [6] is een naslagwerk van eventueel te nemen maatregelen 
die de duurzaamheid van een woningbouwproject moeten verhogen. Oak 
hier wordt voornamelijk de ecologische waarde van het project behandeld. 
De strategische waarde komt slechts in 1 maatregel duidelijk naar voor: 
'maak het realiseren van meerdere woonprogramma's binnen eenzelfde 
casco mogelijk' (S418). De handreiking die vervolgens gegeven wordt, is 
het advies de beukmaat zo groat mogelijk te kiezen. Binnen het werk wordt 
een eventuele conceptkeuze overgeslagen en gaat men er vanuit dat het 
betonnen casco reeds is geplaatst. Hiermee is het werk wel bijzonder 
handzaam en direct toepasbaar in het overgrote deel van de huidige 
bouwpraktijk, maar het bewerkstelligt het nag eens herzien van deze 
bouwpraktijk zeker niet. In hun uitgave 'Milieubewuste utiliteitsbouw' [5] 
warden nag eens 9 projecten besproken, waarin hoog ingezet werd wat 
betreft de ecologische waarde. Daaruit blijkt dat het 'nationaal pakket 
woningbouw' ook in het groat toepasbaar is. 
Tevens door deze stichting in 1996 uitgegeven is het rapport 'flexis' [7]. 
Het behandeld, nogal theoretisch, de wens tot aanpasbaarheid en eventu
eel herbruikbaarheid van een gebouw en in hoeverre een veranderingsbe
hoefte relevant is. Deze wens tot aanpasbaarheid komt tot uiting in het 
flexibel houden van het gebouw en zijn installaties. 
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Het Staalbouw lnstituut, de promoter voor het bouwen in staal, geeft in de 
vorm van brochures, zoals 'Duurzaam bouwen met staal' [81 aan waar de 
ecologische voordelen van staal liggen m.b.t: 
■ grondstoffen; 
■ energie; 
■ emissies; 
■ hinder; 
■ afval. 
Samen met brochures als 'Milieubewust ontwerpen met staal' [91 en 
'Milieudossier stalen bouwproducten' [101 overtuigt het Staalbouw lnsti
tuut de lezer van het gunstige milieuprofiel van dit bouwmateriaal. Daar
naast wordt in de 2-maandelijkse uitgave 'Bouwen met Staal' regelmatig 
aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals in het artikel van ir. W. Ver
burg: 'Nieuwe taak voor de constructeur' [13]. Naast de ecologische 
aspecten wordt ook de strategische waarde van een gebouw(constructie) 
benadrukt. Flexibiliteit (intern en extern) en aanpasbaarheid vergroten de 
duurzaamheid. De behoefte aan flexibiliteit en aanpasbaarheid kunnen 
bekeken warden aan de hand van een toekomstscenario, hetgeen tot 
keuzes leidt zoals weergegeven in de onderstaande tabel (orgineel afkom
stig uit een Engelse studie [111). 

++>+I flexibiliteit 
demonteerbaarheid 
milieuprofiel bouwdelen 

milieuprofiel bouwdelen 

milieuprofiel bouwdelen demonteerbaarheid 
milieuprofiel bouwdelen 

tabel 1 : additioneel programma van eisen voor de draagconstructie. 
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3 Fabrikanten: 

Ook hebben diverse fabrikanten (vooral van installatie-technische produc
ten) hun oog op duurzaam bouwen, in de vorm van een hoge flexibiliteit, 
laten vallen. Twee voorbeelden warden genoemd, een systeem is een 
product dat diverse electrische en electronische aansluitingen en een 
oplossing voor verwarming, verluchting en koeling biedt. Het andere 
product is een product dat leidingen flexibel de ruimte biedt. 

'Pluggit' is de naam van een installatie-systeem geschikt voor zowat alle 
functies. Zander bijkomend hak- en breekwerk kunnen alle denkbare 
electrische systemen waar dan ook geplaatst worden. De foto, afbeelding 
1, toont een 'plugger' geschikt voor electriciteit-, computer-, telefoon-, en 
kabel-tv-aansluitingen. Er kan desgewenst een airconditioning- of ventilatie
systeem aan toegevoegd warden. Voor verdere informatie wordt naar de 
productbladen en technische handleiding verwezen. [121 

a bee ing 1 : plugger . 

De 'Matta + vloer' is een zwevende dekvloer, waarin ruimschoots plaats is 
voorzien voor diverse bekabeling. Door het strakke raster van 100 mm is 
snel de plaats van de kabelgoten 
te vinden en kan vrijwel overal 
bekabeling de vloer uitkomen. Het 
materiaal van deze vloer, EPS, 
zorgt verder voor een extra ge
luidsisolatie. [141 

Afbeelding 2 toont een computer
animatie van dit product. Voor 
verdere informatie wordt verwezen 
naar· de productbladen. 
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Duurzaamheid van een gebouw in dit project: 

Het is opvallend dat duurzaam bouwen vooral wordt gezocht in de ecologi
sche waarde van bouwmaterialen en gebouwontwerp. Vanuit de overheid 
wordt het ecologisch bouwen 
gestimuleerd en ook iedere 
leverancier van een product 
probeert aannemelijk te maken 
dat binnen zijn bouw- en pro
ductieproces uitvoerig aan
dacht is besteed aan kringloop
beleid. Langzaam maar zeker 
komt er daarnaast meer aan
dacht voor de strategische 
waarde van een bouwproject, 
hetgeen tot uiting komt in 
enkele producten en (proef)pro
jecten. afbeelding 

H 

e ton van re rg. 

Er kan echter pas sprake zijn van een duurzaam product, wanneer er 
voldoende gescoord wordt op het gebied van alle specifieke waarden 
(afbeelding 4). Wanneer er een goed ecologisch en strategisch ontwerp 
ligt, maar het is b.v. economisch van geen waarde (b.v door te dure 
stichtingskosten), kan er geen sprake zijn van een hoge duurzaamheid van 
een gebouw. 
Afbeelding 3 toont de zogenaamde 'ton van Liebig' 1

: De duigen van deze 
ton stellen elk een specifieke waarde voor, de maximale inhoud de duur
zaamheid. Hoe hoog enkele waarden ook kunnen scoren, de laagst scoren
de factor bepaalt uiteindelijk de duurzaamheid van het bouwwerk. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de ecologische- en strategische waarden 
veel aandacht krijgen; Deze blijven nu nog vaak achter op de rest. 
Teneinde een oordeel te kunnen vellen over hoe een gebouwontwerp 
scoort, zou er een waardenprofiel (afbeelding 5) gemaakt kunnen worden. 
Door het ontwerp te toetsen op de gestelde prestatie-eisen, worden 
knelpunten zichtbaar. Dit is in dit project gedaan in de vorm van Het 
Programma van Eisen (Deel1, hoofdstuk 3). 

1: Liebig, Duitse bioloog, gebruikte deze beeldspraak om te verduidelijken hoe diverse 
factoren de koolstof-assimilatie en -dysimilatie bij planten kunnen beinvloeden. 
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•·· ewaard~ r 
gebouw-m~ 

G~bruikswaarde 
J~gebouw-ge~·•·••···• 

afbeelding 4: specifieke waarden van invloed op duurzaamheid. 

vvaardenprofiel 
woongebouw 

1 2 3 4 5 6 

specifieke waarden 

afbeelding 5: waardenprofiel van een gebouwontwerp. 
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• Conclusie dee! 3: 

In de praktijk wordt de duurzaamheid van een gebouwontwerp vooral 
betrokken op de ecologische waarde ervan. Dit geeft een incompleet beeld. 
Teneinde een volledig beeld van de duurzaamheid te krijgen, dient het 
gebouwontwerp getoetst te warden op zijn specifieke waarden. Op deze 
wijze kan de duurzaamheid van gebouwen of gebouwdelen vergeleken 
worden op grand van hun waardenprofiel. 
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