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LS, 

"Bloed zweet en tranen!" ,zo zullen de meeste afstudeerverslagen beginnen. 
De mijne nu ook, maar ik moet toegeven dat ik met veel plezier aan mijn 
afstuderen gewerkt heb. 
Mijn afstuderen is begonnen als toepassing van de ACE's bouwwijze. Dit is een 
promotie-ontwerp van mijn begeleider ir. S.P.G. -Faas- Moonen. Faas is bezig 
een algemeen toepasbare bouwwijze te ontwikkelen die uitgaat van een meer 
logische integratie tussen de verschillende bouwdisciplines en -materialen. 
Hierover later meer. 
Uiteindelijk heb ik deze bouwwijze niet toegepast, maar een systeem ontwik
keld dat uitgaat van dezelfde uitgangspunten. Het systeem is nog niet I 00% 
doorontwikkeld, maar de basisideeen liggen vast en zijn beschreven in dee! I. 
In deel II komt het ontwerpproces aan bod met een aantal varianten voor de 
bouw van een hal met sandwichelementen, de keuze voor het systeem en 
aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van het systeem. Deel Ill is een 
beschrijving van mijn praktijkopleiding tot timmerman. 

Rest mij alleen nog mijn begeleiders te bedanken voor hun tijd, kennis, opbou
wende kritiek en eindeloze alternatieven. Martien Ceelen en Sjef Neggers 
voor hun hulp bij de proeven in het Pieter van Musschenbroek laboratorium. 
Piet Hiemstra voor zijn kritieken, waar ik het misschien niet altijd mee eens 
was, maar die mij wel op het goede spoor hebben gezet. 

Rene Mom. 
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TERMEN EN DEFINITIES: 

In mijn afstudeeropdracht gebruik ik in principe alleen maar sandwichelemen
ten. Maar op verschillende manieren. Orn verwarring te voorkomen geef ik 
hier een overzicht van benamingen en afmetingen (wat is hoogte & breedte). 

ISOBOUW S-PLS SANDWICHELEMENT 
is een in de handel verkrijgbaar produkt (0.1 ), dat normaal normaal gesproken 
plat van gording naar gording overspant. De breedte is IOI 0 mm. ,de hoogte is 
variabel, en de maximaal verkrijgbare lengte is 7220 mm. 
Dit element is opgebouwd uit twee houten ribben (breedte = 22 mm.) met 
daartussen geExpandeerd PolyStyreen, oftewel piepschuim. Boven en onder 
zijn spaanplaten volvlaks verlijmd met het EPS en met de ribben. Tengels zijn 
aan de bovenzijde op het spaanplaat geniet. 
Het isobouw S-PLS sandwichelement is de basis geweest voor mijn afstude
ren. (Zie voor meer informatie bijlage:lsobouw sandwichelementen pag IV.4) 

0.1 :lsobouw sandwichelement 

GOOTREGEL 
Een tussen de lijven ingelijmde lat, die normaal gesproken bedoeld is voor de 
bevestiging van een goot (2.36). Dit betekent dat hij normaal aan een zijde 
ingelijmd wordt 

ELEMENT 
Standaard basis-element in het systeem, gebaseerd op een lsobouw S-PLS 
sandwichelement, alleen met gewijzigde afmetingen voor de ribben. Te ge
bruiken als ligger (0.2), dakelement (0.1 ), of wandelement. 

LIGGER 
Het sandwichelement wordt niet liggend gebruikt, maar staand, als kokerlig
ger. Het spaanplaat noem ik hier lijf. De proeven hebben betrekking op lso
bouw S-PLS 120 (0.2) sandwichelementen. Deze heb ik staand, als ligger 
beproefd (zie deel Ill). 
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0.2:element als ligger 
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KNOOP 

Verbindingsmiddel tussen liggerelementen, waarme losse basis-elementen 
samengesteld kunnen worden tot een balkrooster (0.3) 

BALKROOSTER 

Hoofddraagconstructie samengesteld ui losse basis-elementen en knopen. Een 
balkrooster bestaat uit elkaar kruisende liggers die samen de hoofddraagcon
structie vormen. 

0.3:Balkrooster 

PANEEL 

Drie gekoppelde elementen vormen samen een paneel van (3040x3040). 
Door het van tevoren in een werkplaats koppelen van elementen tot grotere 
panelen zal de montage op de bouwplaats sneller kunnen verlopen. 

0.4:Paneel 
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Ontwikkeling van een gelntegreerd bouwsysteem voor ha/lenbouw, op basis 
van sandwichelementen. 

Met de ontwerpfilosofie van ACE's* in het achterhoofd, is een systeem ont
wikkeld, dat uitgaat van een snelle montage op de bouwplaats van zo groot 
mogelijke identieke onderdelen. Na montage is de hal af, ruwbouw is afbouw. 
De constructie is een samenstelling van standaard sandwichelementen, die 
rechtopstaand -als ligger- worden gekoppeld tot verschillende constructievari
anten, waarin isolatie, constructie en installatie ge"integreerd worden. De 
sandwichelementen doen tevens dienst als plat dak element. 
Het systeem is beproefd op sterkte, stijfheid en uitvoerbaarheid. 

*Adjustable Closed Elements system 
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In het kader van het promotie-ontwerp van ir. S.P.G. Moonen, ACE's, is mij de 
opdracht gegeven een hal te ontwerpen in deze bouwwijze. 
Uiteindelijk heb ik samen met mijn begeleiders een systeem ontwikkeld, dat 
uitgaat van dezelfde uitgangspunten als ACE's, maar in tegenstelling tot ACE's 
geen bouwwijze maar een systeem is, uitgaande van standaard-elementen. 

De ontwerpuitgangspunten zijn als volgt: 
Besparen tijd en geld door a. verplaatsen van arbeid naar de werkplaats, waar
door de arbeidsomstandigheden verbeteren en de bouwtijd op de bouwplaats 
wordt verkort, en b. door optimaal gebruik van te maken van materiaal en 
materieel. Hiervoor wordt: 
• gebruik gemaakt van een industrieel vervaardigd sandwichelement als basis

element 
• Deze worden in de werkplaats gemonteerd tot zo groot mogelijke ver

voerbare panelen. 
• die op de bouwplaats snel en eenvoudig met klein materieel gemonteerd 

SAMENVATTING 

kunnen worden tot een wind- en waterdicht casco. :C:j 
Na montage is de hal af. I _c: q /\ /\ J\ /\ /\ l\J \I \LV ,; \/ 

I \ \ V 

1m 
e-------------------+ 

tengel 

::-~aanpl aat 

EF'.:, 

r,b 

De hele draagconstructie is een samenstelling van een industrieel vervaardigd 0.5 S-PLS sandwichelement 
basiselement, n.l. een sandwichelement. Bij het ontwerp is aanvankelijk uitge-
gaan van standaard lsobouw S-PLS sandwichelementen. Een sandwichelement 
is opgebouwd uit spaanplaten, die verlijmd zijn met een EPS (piepschuim) kern 
en twee houten ribben.(0.5) 
Drie elementen worden in een werkplaats samengesteld tot dakpanelen 0.6 
(3x3 m), die dienst doen als plat dak. Dit dak wordt ondersteund d.m.v. een 
dubbel balkrooster van rechtopstaande sandwichelementen, waar de ruimte 
tussen twee liggers gereserveerd is voor het plaatsen van leidingen en installa
ties. In dit balkrooster worden sandwichelementen gekoppeld m.b.v. een 
knoop. 
Een voorbeeld van een hal opgebouwd uit kolommen, een balkrooster en 
dakpanelen is de constructievariant getekend in afb 0. 7. 
Het is ook mogelijk vier sandwichelementen samen te stellen tot een koker
kolom. Het balkrooster wordt dan uit elkaar getrokken.(0.8) 
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0.7 constructievariant 2a 
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SAMENVATTING 
In het systeem komt het erop neer dat, wanneer er een normale stalen kolom 
toegepast wordt, er een doorlopend balkrooster ontstaat met een beperkte 
ruimte tussen twee liggers van 154 mm. (Deze maat is vrij) Pas je een 
samenstelling van sandwichelementen als kokerkolom toe, dan wordt de 
afstand tussen twee liggers, in de band van de kolom, gelijk aan de breedte , 
van een sandwichelement n.1. IOI O mm. J • ',>Y 

De ruimte_ t~ssen twee liggers i~- te _ge_bruiken als lichtstrook, ventilatiekoker, ~:'.'(~, 
goot of le1dmgschacht. Door vn1he1d m de keuze van het bandraster en de ···\_. <.:. 
invulling van de ruimte tussen twee liggers is het systeem zeer flexibel. 

(IJ • ;: 

.!! ------- '\__f ea 
~ 

(IJ 

Constructie c 

1330 

470 

Verlichting H.w.a. 

I 

/ \ Koude Lucht Warme 
Daglicht \ 

Ventilatie leidingen 

Beperkt aantal leidinien 
O 

Hemelwaterafvoer 

Beperkt aantal leidingen 

~j 
1/YA 0 

I I \ 
I I \ 

I I \ 
I I \ 

Kunstverlichting 

Essentieel onderdeel van het systeem is de knoop in het balkrooster. Deze 
verbindt de losse elementen tot een constructief geheel en moet in zoveel 
mogelijk ruimte vrijlaten voor de doorvoer van leidingen en installaties. 
Deze knoop is ontworpen en beproefd als onderdeel van het balkrooster. Het 
ontwerp bestaat uit het versterken van de ribben in een standaard S-PLS 
sandwichelement, en het verbinden van de ribben d.m.v. vertikale stalen strip
pen.(0.10) 
Er zijn vijf 3-punts-buigproeven uitgevoerd op 
rechtopstaande S-PLS elementen van 6m. lengte. 
Van deze vijf waren er twee voorzien van de -
knoop. 

---··············= 
~ 

1)0 64 84 110 
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Doel was toetsen van sterkte, stijfheid, maakbaarheid en montage van het 
balkrooster in het algemeen en van de toegepaste knoop in het bijzonder. 
Hiervoor heb ik de resultaten uit voorgaande proeven omgerekend naar een 
balkrooster met drie velden. Zie pag. 111.31 e.v. Hier eerst de concludes en 
aanbevelingen zoals die uit gedane proeven naar voren komen, op de volgende 
pagina zijn de aanbevelingen weergegeven m.b.t. het systeem in het algemeen. 

CONCLUSIES. 

• Uit de proeven en de berekeningen volgt dat het systeem voldoet qua 
sterkte en stijfheid, lange-duursterkte buiten beschouwing gelaten, maar 
ook dat de knoop duidelijk niet voldoet. Het verschil in zakking tussen 
linker en rechterdeel van de knoop is onaanvaardbaar. Daarbij is nagenoeg 
alle doorbuiging toe te schrijven aan het toepassen van de knoop. 

• Zwakke punt is de knoop in combinatie met dwarskracht. Optimaal zou 
zijn geen knoop te gebruiken of de dwarskracht op een andere manier 
over te brengen. Nu wordt de dwarskracht opgenomen door het inklem
men van de strip in het element met twee bouten. Dit geeft een een (verti
kaal) koppel met relatief grote krachten l vezel tot gevolg. (0. I I) 

• De sandwichelementen zijn goed hanteerbaar en verwerkbaar. Het is wel 
noodzakelijk de speling tussen gat en draadeind zo klein mogelijk te hou
den, dit betekent dat de gaten tijdens de montage gemaakt moeten wor
den. 

• De krachtsinleiding is een zwak punt. Waar mogelijk moet een gootregel 
ingelijmd worden om de dwarskracht over het hele lijf te verdelen. 

• Een sandwichelement gebruikt als ligger mag niet als zodanig berekend 
worden, door de verhouding van de hoogte t.o.v. de overspanning treedt 
schijfwerking op, waardoor de ligger zich veel stijver gedraagt. 

AANBEVELINGEN 

• Beproeving van S-PLS sandwichelementen als ligger (zonder knoop) onder 
q-belasting (meerpunts buigproef), met de bedoeling de ligger niet t.g.v. de 
krachtsinleiding te laten bezwijken. Hiermee kan dan maximaal opneem
baar moment en dwarskracht bepaald worden. 

• Experimenteel bepalen van E- en G-moduli, evt toepassen in numeriek 
model. 

• Experimenteel bepalen van lange-duursterkte - stijfheid (kruip). 

• ALTERNATIEFONTWERP KNOOP. 

De knoop kan op eenvoudige wijze verbeterd worden. Als beide strippen 
effectief (momentvast) gekoppeld worden, wordt de dwarskracht overge
bracht door een koppel met krachten evenwijdig aan de vezel. Dit werkt 
alleen wanneer er een bout i.p.v. twee gebruikt worden.(0.12) Bij een Vd 
van 6.8 kN & een Md van 23.5 kNm wordt 
RI :((319/914)*6.8)+(23.5/0.9 I 4)=28. I kN 
De maximaal toelaatbare belasting (bij een a van 6,9) op een M 12 I 0.9 
bout is 25.7 kN (rekenwaarde). 

• In welke mate verhoogt het toepassen van een grotere ribhoogte de sterk
te en stijfheid van het element? 

• In welke mate verhoogt het toepassen van een multiplex lijf (20mm) de 
sterkte en stijfheid van het element? 

CONCLUSIES 

~ :c'!__ -~ 

0.11 beproefde knoop 

0. I 2verbeterde knoop 

28.3 

27' 
3.4 

0.13 
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AANBEVELINGEN 

Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen n.a.v. het hele ontwerpproces en 
hebben vooral betrekking op het ontwerp en de detaillering of verder 
onderzoek naar de toepassing van het systeem. 

• De krachtsinleiding is een zwak punt van de sandwichelementen. Pas dus 
minimaal lijven toe van 8mm. spaanplaat. Daarbij is het ook van belang de 
kracht zoveel mogelijk in te leiden in beide lijven. Daar waar mogelijk moet 
t.p.v. puntlasten (dus t.p.v. oplegging) een gootregel ingelijmd worden, 
zodat de kracht verdeeld wordt over de totale hoogte van het lijf. 

• Vastleggen montagevolgorde waarna: 
• ontwerp gemaakt kan warden voor het gotenstelsel. 
• het ontwerp van mijn knoop evt. verbeterd cq verder ontwikkeld 

moet worden. Aandachtspunten hierbij zijn de volgende: 
• ga altijd uit van een versterkt sandwichelement met een 

ribhoogte van 96 mm. 
• probeer de excentriciteit bij het overbrengen van de 

dwarskracht zoveel mogelijk te beperken. De afstand 
die overbrugd moet worden is nu 470 mm. Terwijl de 
vrije opening benodigd voor leidingen slechts 154 mm. 
is. Probeer de afmetingen afmeting van de knoop naar 
deze 154 mm. terug te brengen worden, door evt 
sandwichelernenten verder door te laten lopen. 

• versterk de kopse kant van de ligger met een staalplaat, 
en maak een eenvoudige verbinding mogelijk met een 
stalen koker. 

• Kan na het aanpassen van de ribhoogte van de sandwichelementen, de 
afmetingen van het dakpaneel vergroot worden tot 4m? Dit leidt tot betere 
toepasbaarheid van het systeem in de hallenbouw. 

• Opstellen rekenmodel voor het bepalen van de doorbuiging van alle varian• 
ten. Uitgaande van de aanname dat de totale doorbuiging is toe te schrijven 
aan de knoop. 

op basis van sandwichelementen xiii 
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ONTWERP 





ONTWERP 

IN LEIDING 

ACHTERGROND AFSTUDEEROPDRACHT 

ACE'S: ADJUSTABLE CLOSED ELEMENTS SYSTEM 

Recente ontwikkelingen in de bouw: 
• de projectgrootte in de woningbouw is afgenomen, 
• de projecten moeten in een kortere bouwtijd met een tekort aan vakmen-

sen gerealiseerd worden, 
hebben de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe bouwwijze, 
ACE's, voor woningbouw en de kleinere utiliteitsbouw. ACE's integreert 
constructie en isolatie en heeft zowel een logische bouwmethode als een 
logische keuze van bouwmateriaal tot doel heeft. 
Oat het promotieontwerp expliciet bouwwijze wordt genoemd wil zeggen dat 
het niet beperkt wordt door standaard systeemelementen maar algemeen 
toepasbaar is op elk ontwerp. 
Er wordt uitgegaan van een industrieel vervaardigd basisproduct en zoveel 
mogelijk arbeid wordt verplaatst van bouwplaats naar werkplaats. Bouwen 
wordt gereduceerd tot monteren, waardoor de bouwtijd wordt bekort en 
minder weersafhankelijk wordt. Al met al geeft dit een reductie van de bouw
tijd en -kosten en een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de 
bouwvakker. In April 1997 is in drieeneenhalve dag het casco gemonteerd van 
een experimenteel (GEO-)gebouw van 6x6x6 m.( I . I & 1.2 ) 

I .2 GEO-gebouw 

De bouwwijze maakt gebruik van industrieel vervaardigde sandwichelementen 
(zie 1.3 ). Deze elementen blijken uitermate geschikt te zijn om druk op te 
nemen en gebruikt te worden als dragende wand ( I . I ). Constructie en isolatie 
warden zo ge'integreerd.[Fiege, Marit:Eenvoud,g bouwen met dakplaten ; 

1 

INLEIDING 

I . I Montage wandelementen 

1200 

1.3 Basis-element 

Ontwerp 



Een experimenteel onderzoek naar de prestatie van isobouw dake/ementen 
bij drukbelasting, 1997] Deze elementen worden in de werkplaats gekoppeld 
tot zo groot mogelijke panelen en voorzien van raamopeningen e.d. Het ge
heel kan dan zeer snel samengesteld worden tot een casco. 

Samenvattend: 
• Volledig industrieel vervaardigde basis-elementen 
• Verplaatsen van zoveel mogelijk arbeid van bouwplaats naar werkplaats, 

door zo groot mogelijke panelen te prefabriceren. 
• Snelle montage op de bouwplaats. 

Naast dit gebruik van sandwichelementen in de wand omvat het promotie
ontwerp van Faas Moonen inmiddels een hoeveelheid aan deelontwerpen cq. 
deelonderwerpen. O.a. een funderingswijze en een constructief dakvlak. 
Het constructief dakvlak gaat eigenlijk uit van dezelfde opzet. Sandwichele
menten worden d.m.v. een boven en onderregel gekoppeld tot een dakvlak. 
Door de koppeling van vertikale sandwichelementen met een horizontale 
boven- en onderbalk, ontstaat een soort vakwerkligger die lateien boven 
raamopeningen overbodig maakt. ( 1.5 ) 

1.5 montage constructief dakpaneel 

De funderingswijze gaat uit van prefab onderdelen die met klein materieel 
gemonteerd kunnen worden. Ontgraven, stellen van de onderdelen en het 
vervolgens weer dichtgooien van de sleuf kan in een arbeidsgang met dezelfde 
graafmachine. Storten van de vloer en de fundering kan daarna tegelijkertijd 
plaatsvinden. 
[Moonen, ir. S.P.G: ACE's; Een Hexibe/e bouwwijze, 1996 een samenvatting 
is opgenomen in de bijlagen pag IV. I ; voor de laatste stand van zaken verwijs ik 
naar ir. Faas Moonen] 
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OPORACHT 

De ontwikkelingen m.b.t. ACE's en het feit dat bij de start van mijn afstuderen 
in 1997 al enkele proefprojecten in de woningbouw van de grond kwamen, 
hebben de basis gelegd voor mijn afstudeeropdracht. 
Na de woningbouw is de volgende stap de mogelijkheden te onderzoeken om 
ACE's toe te passen in de bescheiden utiliteitsbouw. De opdracht is dan ook 
simpel, bouw een hal van I 5x30x6 meter in de ACE's bouwwijze. 
Door het integreren van constructie en isolatie in combinatie met een simpele 
draagconstructie moet het mogelijk zijn een kostenreductie tot stand te breng
en. Door toepassing van zo groot mogelijke geprefabriceerde wandpanelen 
wordt de bouwtijd bekort en het staalskelet overbodig. 
Met het onderzoek van Marit Fiege naar de maximale wandbelasting als rand- =-------==----
voorwaarde ben ik op zoek gegaan naar een eenvoudige dakconstructie, die 
de sandwichpanelen gelijkmatig zal belasten. In deel II is het ontwerpproces 
beschreven, wat uiteindelijk geleid heeft tot de toepassing van ACE's in variant 
B&K (pag. 11.7). 
Additionele eisen nl. het toepassen van sandwichelementen in het dak en de -------------
mogelijkheid om de hal uit te breiden, hebben een ommezwaai betekent van 
de toepassing van de ACE's bouwwijze naar het ontwikkelen van een eigen 
systeem met dezelfde uitgangspunten en basismaterialen. E.e.a. heeft geleid tot 
een onderzoek naar het gebruik van sandwichelementen als ligger in het dak 
en een systeem dat deze liggers op verschillende manieren gebruikt in ver-
schillende constructievarianten. 

GEBRUIK VAN SANDWICHELEMENTEN 

Absolute must voor het slagen van de bouwwijze is een kwalitatief hoogwaar
dig, industrieel in een continu proces vervaardigd sandwichelement. 
Het sandwichelement dat dicht bij het ideate sandwichelement in de buurt 
komt is een lsobouw S-PLS sandwichelement (Zie bijlage pag IV.4). Vandaar 
dat deze als uitgangspunt voor de ACE-ontwerpen en mijn afstuderen zijn 
gebruikt. 

tergei 

spaanplacit 

EPS 
r,b 

I . 7 lsobouw S-PLS sandwichelement 

De ontwikkeling van de knoop die de elementen in het balkrooster ( I . I I ) 
koppelt en zoveel mogelijk ruimte openlaat voor de doorvoer van leidingen 
( ontwerpproces beschreven in Deel II) heeft tot het inzicht geleid dat een 
standaard lsobouw S-PLS sandwichelement onvoldoende mogelijkheden biedt 
om een verbinding tot stand te brengen. De door mij gebruikte sandwichele
menten zijn daarom met een grotere ribhoogte uitgerust (96 mm i.pv. 22mm 
bij een standaard S-PLS). 
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ONTWERP 

Zoals al vermeld is mijn ontwerp geen toepassing van de ACE's bouwwijze 
maar een systeem dat op dezelfde uitgangspunten gebaseerd is. De nadruk bij 
het toepassen van de sandwichelementen is verschoven van dragende wand 
naar dakliggers. Het belangrijkste verschil tussen een bouwwijze en een sys
teem is dat een systeem een samenstelling is van standaard produkten met 
standaard afmetingen en als zodanig minder flexibel is. 
De flexibiliteit probeer ik in het systeem terug te brengen door een veelvoud 
aan varianten voor zowel constructie als installatie. Het ontwerp is een alge
meen toepasbaar systeem voor de hallenbouw geworden, dat constructie 
integreert met installaties. Na montage is de hal in principe af, ruwbouw is 
afbouw. 

De ontwerpuitgangspunten zijn nagenoeg identiek aan die van ACE's: 
• Gebruik van industrieel vervaardigd sandwichelementen als basis element. 

Goede eigenschappen van het sandwichelement moeten zoveel mogelijk 
tot hun recht komen. Om de belangrijkste te noemen: 

•integratie isolatie en constructie. 
De isolatie is niet alleen bouwfysisch maar ook con
structief gezien ideaal. De verlijming van het EPS met 
het spaanplaat lijf voorkomt plooi van het lijf. 

•hoog afwerkingsniveau aan een kant 
•laag eigen gewicht (uitvoeringsaspecten: materieel) 
•goede be- en verwerkbaarheid 
•constructieve eigenschappen 

veel materiaal ver van de neutrale lijn. 
• Samenstellen basiselementen tot zo groot mogelijke panelen in de werk

plaats. 
• slimme en snelle montage van identieke geprefabriceerde panelen tot een 

wind- en waterdicht gebouw. (Met klein materieel) 
• lntegratie van draagconstructie en installaties/leidingen. D.w.z. ruwbouw is 

afbouw. 

De opbouw van het systeem en dit eerste deel van het verslag is nu als volgt: 
Er zijn een aantal onderdelen gebaseerd op het basiselement (nl. een sand
wichelement). Deze kunnen op verschillende manieren (lees bandrasters: pag. 
1.22) gekoppeld worden tot constructie varianten. Kenmerkend is dat liggers 
altijd dubbel uitgevoerd worden waardoor er tussen de liggerelementen instal
laties opgenomen kunnen worden, afhankelijk van de afstand tussen de liggers. 
Per installatie wordt gekeken of en hoe deze in de constructie ge·integreerd 
kan worden. Tot slot wordt nog de uitvoering en montagevolgorde beschre
ven, zoals ik denk dat die het best bij de ontwerpfilosofie past. 
Het beschreven ontwerp is slechts een aanzet tot een volledig uitgewerkt en 
werkend systeem. Voor aanbevelingen voor de verdere ontwikkelingen zie 
pag. 11.27 & 11.26. 
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CONSTRUCTIE 

Een goed systeem heeft een beperkt aantal onderdelen. Mijn opdracht was om 
alleen sandwichelementen te gebruiken. Mijn enige onderdeel is dan ook een 
sandwichelement. Deze kan op verschillende manieren samengesteld worden 
tot de overige onderdelen. Als verbindingsmiddel hiervoor is in het tweede 
deel van mijn afstuderen een knoop ontwikkeld. (pag. II. I I) 
Na het beschrijven van de verschillende onderdelen zal ik beschrijven hoe 
deze samengesteld kunnen worden tot verschillende constructievarianten. De 
tekens rechts geven aan hoe de onderdelen (in aanzicht en plattegrond) weer
gegeven worden bij de schema's van de constructievarianten (pag. 1.9) 

ONDERDELEN 

BASISELEMENT 

I . 9 sandwich basis-element 

Een "gemodificeerd" lsobouw S-PLS sandwichelement doet dienst als basisele
ment. Na onderzoek naar de mogelijkheden om een verbinding te maken 
tussen standaardelementen (Deel 11:knoop) ben ik tot de conclusie gekomen 
dat het sandwichelement versterkt moet worden. 
Het basis-element is opgebouwd uit: 

•2 ribbenvan hout96*142 
•De ribben zijn verlijmd met twee spaanplaten van 8 
mm waarvan een zijde met een witte folie afgewerkt is. 
De mogelijkheid bestaat om de ligger te versterken 
door i.p.v. spaanplaat multiplex toe te passen. 
•De spaanplaten zijn weer verlijmd met het isolatie
pakket van EPS, dat zich in het inwendige van het pa
neel bevindt. 

Zoals het sandwichelement constructief gezien een ideaal wandpaneel is, zo is 
het ook een ideaal dakpaneel (plat dak) en een ideale ligger ( 1.8 ) (zoveel 
mogelijk materiaal zover mogelijk naar buiten, tevens steunt het EPS het lijf 
tegen plooien). 
Met dit basiselement stel ik een hal samen. Orn een snelle montage mogelijk te 
maken, worden basiselementen vooraf samengesteld tot afgewekte panelen: 
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PANEEL 

I . I O prefab paneel, samengesteld uit basis-elementen 

Drie elementen vormen samen een vierkant paneel van 3 m. bij 3 m. Het is 
belangrijk dat het paneel vierkant is omdat dan alle liggerelementen van het 
balkrooster ( I . I I ) in beide richtingen even lang zijn. De breedte van een 
element is IOI O mm. De breedte en daarmee lengte van het paneel wordt 
dan: 
3040 mm.= 3xl010+2x5 mm (breedte + speling). 
De elementen worden in een fabriek / werkplaats samengesteld tot een paneel 
en voorzien van dakbedekking . De onderzijde van het paneel is wit en hoeft 
niet afgewerkt te worden. 
De panelen kunnen staand op een vrachtwagen vervoerd worden. 

Stel je nu een plat dak voor volgelegd met deze panelen (1.39 ), dan moeten 
deze aan de randen ondersteund worden. Daartoe worden basiselementen 
(als ligger dus rechtop) m.b.v. knopen samengesteld tot een balkrooster. 

BALKROOSTER 

I . I I balkrooster 

Op de bouwplaats worden de basiselementen d.m.v. knopen samengesteld tot 
een dubbel balkrooster dat in de eerste plaats de dakpanelen draagt. Voordeel 
van dit balkrooster is dat de maximale overspanning niet meer beperkt wordt 
door de maximale produktielengte van het ligger-element. Een S-PLS element 
is maximaal 7,22 m lang maar door het samenstellen van kleinere elementen 
tot een balkrooster kan toch een grotere overspanning gehaald worden. 
Daar waar de liggers elkaar kruisen verbindt een knoop 8 einden van liggers. 
T evens steunen de liggers elkaar zijdelings. Het ontwerp van deze knoop in 
een balkrooster van drie velden ( I . I I ) is het tweede deel van mijn afstuderen 
geweest. Het ontwerpproces is beschreven in deel II. Na proeven (deel Ill) op 
ligger met knoop is de oorspronkelijk knoop verbeterd tot volgend ont werp: 
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Het principe is simpel, tegenover elkaar liggende ribben worden met elkaar 
verbonden door 'rechtopstaande' strippen. De gelaste strippen vormen een 
dubbel kruis (#) -hierna deksel genoemd-, die zowel aan de onder- als aan de 
bovenkant in het balkrooster geplaatst wordt. De strippen schuiven in het 
liggerelement en worden dan d.m.v. een M 12 bout verbonden met de ribben. 
De boven- en onderdeksel worden momentvast met elkaar verbonden door 
in beide deksels een open koker (samengesteld uit hoekstalen) te schuiven. 
Deze past in het binnengebied van het deksel # en beperkt de rotatie van de 
deksels, die ontstaat t.g.v. de dwarskracht. 

De knoop is zonder koker beproefd (Deel Ill). De knoop bestond bij het 
beproeven alleen uit een boven- en onderstrip, die met twee bouten verbon
den waren met de sandwichelementen. De oorspronkelijk knoop voldeed niet 
en heeft uiteindelijk tot deze verbeterde knoop geleid. 
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k II 
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I II 
84 4 70 84 

A ~u A 
1.13 

Zoals hierboven vermeld, is de ruimte tussen twee liggers min of meer vrij en 
afhankelijk van de toegepaste kolom. Dit kan een stalen koker zijn, deze is dan 
zo smal dat het balkrooster continu doorloopt (1.27 ). D.w.z dat de ruimte 
tussen de liggers overal hetzelfde is. 
Pas je echter een koker van sandwichelementen toe als kolom, dan ontstaan 
er vrije ruimtes in het balkrooster, die gebruikt kunnen worden voor lichtstro
ken of bijv. ventilatiekoker. ( I .14 & pag. I. I I) 

KOKERS 

I .14 Koker hoofddraagconstructie 
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FLEX! BI LITEIT 

Flexibiliteit in de constructie ontstaat door het componeren van de boven
staande onderdelen nl.: 
• basis element (sandwichelement) 
• paneel 
• ligger 
• balkrooster 
• kolom 
op bandrasters. 

De maat voor het bandraster dat alle elementen vastlegt is als volgt: 
De liggers van het balkroosters vallen binnen een bandbreedte van 4 70 ( 1.15 ) 
of 1330 mm. De eerste maat is min of meer arbitrair. 470 -2xl 58 laat een 
ruimte vrij van 154 mm. De tweede maat: 1330 mm is ontstaan uit het toepas
sen van sandwich-koker-kolommen. 1330 mm. min 2xl 58 oftewel de ruimte 
tussen twee liggers is precies de breedte van een sandwichelement. 
De panelen (3040x3040) hebben een opleglengte van 2x30 mm wat de afstand 
tussen de banden (waarin de liggers vallen) 3040-2x30=2980 groot maakt. 5 400 5 

SYSTEEM 
constructie 

3040 

b ~r ','v//',~I~? ',, 
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·. '11 I 
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I . I 5 doorsnede balkrooster 

Het volgende bandraster ontstaat: 
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I .16 bandraster constructie. Zie ook pag 1.2 I e.v. 
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VARIANTEN 

constructieVARIANT I a 

Het balkrooster is hier geen rooster maar een samenstelling van sandwichele
menten die overspannen van kolom naar kolom. Als het enigszins mogelijk is, 
pas dan geen knopen toe. De knoopverbinding blijft de zwakste schakel in het 
geheel, terwijl een sandwichligger zelf sterk en stijf is. (Deel Ill) 
Dakpanelen overspannen van ligger naar ligger. Deze variant en de werking 
van het band raster wordt in nevenstaande tekeningen verduidelijkt. ( I .21 ) 

constructieVARIANT I b 

o::;:::=;:--;:::;::o 

tt:::::::::::::::O 

a::: ::o 
'''' ''' 

a :a 

Dezelfde constructie kan ook uitgevoerd worden met kokerkolommen, waar
door de ruimte tussen twee liggers wordt vergroot tot ongeveer een meter 
( I O 14 mm). Deze ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor lichtstraten. 
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constructieVARlANT I c 

Laat je kolommen weg en vang je de liggers op door een andere ligger, dan 
krijg je een balkrooster. Er is echter wel verschil in belasting op een ligger in x 
of y-richting. 

constructieVARlANT 2a 

In dit geval bestaat de draagconstructie uit kolommen met daarop het 
balkrooster.X- en y-richting zijn identiek. Orn de liggers in beide richtingen 
gelijk te belasten, worden de dakpanelen om en om gelegd. Een speciale 
knoop maakt het kruisen van de liggers mogelijk en is in staat leidingen door 
te voeren. 

I .2 7 doorlopend balkrooster 

De plaatsing van de kolommen is min of meer vrij, in bovenstaande tekeningen 
is een h.o.h. afstand van 2 velden gekozen. Voor de ontwikkeling van de knoop 
(zie deel II) ben ik uitgegaan van een h.o.h. afstand van de kolommen van 3 
velden. 
Dit is 3x(2980+470) =3x3450 = 10350 mm. De zwaarst belaste liggers 
overspannen van kolom naar kolom en worden uitgevoerd met een multiplex 
lijf. 
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constructieVARIANT 2b 

in pnnc1pe hetzelfde als variant 2a, maar door het gebruik van kokers als 
kolommen, ontstaat er tussen twee liggers meer ruimte voor installaties. De 
zwaarst belaste liggers (van kolom naar kolom) hebben in principe een lijf van 
multiplex. Ook van deze constructie (kolomafstand twee velden: 2x3450) heb 
ik een stripverhaaltje van de opbouw. 
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INSTALLATIES 

SYSTEEM 
installatie 

Een van de sterke punten van het systeem is de mogelijkheid om installaties / 
leidingen te integreren in de constructie. De ruimte tussen twee liggers biedt 
plaats aan verschillende installaties. 
Eerst volgt een algemene inleiding over installaties daarna wordt behandeld 
hoe deze in het systeem opgenomen kunnen worden. Tot slot enkele voor
beelden van varianten ingevuld met installaties. 

Nu eerst een overzicht van mogelijke installaties in een gebouw 
[Ge"integreerd ontwerpen van gebouw en klimaatinstallaties - Bouwtechniek 6] 

Actieve 
binnenmilieu 

systemen 

Klim aatinstallatie 
verlichting ---

/ 
I 

I 
/ Milieu 
t-----

/kosten/jaar 

/ Produ ktiviteit 
/ & creativiteit 

Overige 
installaties 

blijvende energiebronsystemen 

Warmteterugwinsysteem 
beheerssysteem 

Communicatiesysteem 
computersystemen 
electrische installaties 

-.>:lii., I Alg. gezondheid 
/ & behaaglijkheid Warm/ koud 

-----tapwaterinstallatie 
sanitair . ;Brand & pers. veiligheid 

Zonwenngsystemen 
dagli~htsystemen---~escherming & beschutting 

khmaatgevels 
---------------------------- Brandmeldinstallatie 

brandblusvoorzieningen 
automatische sprinklerinstallatie 
beveiliging 

Gebruikswaardedoelstellingen · · Hemelwaterafvoer 
riolering 

De installaties zijn hier gerelateerd aan de gebruikswaardedoelstelling waar
voor ze hoofdzakelijk worden ingezet. Zo heeft een klimaatinstallatie in de 
eerste plaats invloed op een gevoel van behaaglijkheid, maar daarmee ook op 
de produktiviteit. 
De actieve installatiesystemen worden opgedeeld in de volgende subsystemen: 
• opwekking 
• distributie 
• afgifte 

De mate waarin deze installaties voorkomen in een hal is natuurlijk helemaal 
afhankelijk van het gebruik van de hal (PYE). Er zijn binnen het systeem in 
ieder geval mogelijkheden genoeg om leidingen op te nemen in het balkroos
ter of bijvoorbeeld een lichtstrookt t.p.v. een koker (1.35 ). Geen enkele 
leiding hoeft dus in het zicht geplaatst te worden. Hierna worden per installatie 
de mogelijkheden behandeld voor integratie in de constructie. 
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KLIMMTINSTALLATIE 

Er is onderscheid te maken naar de volgende systemen: 
• Verwarmingssysteem 
• koelingssysteem 
• verse lucht-toevoersysteem 
• luchtafvoersysteem 

Het gebruik van sandwichpanelen geeft een hoge isolatiewaarde. Dit is 
energie-zuinig en heeft een verwarmingsinstallatie met een lagere capaciteit tot 
gevolg. Het betekent echter ook dat de hal weinig warmte-accumulatie ver
mogen heeft. M.a.w. hij koelt snel af en warmt snel op. Orn zo'n hal te ver
warmen is een luchtverwarmingsinstallatie zeer geschikt. 
Doordat lucht maar beperkt warmte op kan slaan, zijn grote kanalen nodig. 
Zowel voor luchtaanvoer als voor luchtafvoer. De 'kokers' in de constructie 
(twee liggers met I O 14mm tussenruimte) zijn eenvoudig te gebruiken als 
echte ventilatiekoker ( I .34 )door boven en onder een sandwichelement 
tussen de liggers te plaatsen. De ventilatiekokers hebben een voldoende grote 
doorsnede en zijn goed ge·isoleerd, waardoor bij het transport weinig warmte 
verloren gaat. 

NATUURLIJKE VENTILATIE 

natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden via openingen in wand en dak (lichtstro
ken). Wanneer de hal te groot wordt om natuurlijk te ventileren, (hoogte of 
diepte > 15 m) dan moet mechanisch geventileerd worden. Dit kan eenvoudig 
in combinatie met een luchtverwarmingsinstallatie. 

VERLICHTING: 

• daglichtsysteem 
• kunstverlichting 

De benodigde verlichtingssterkte is afhankelijk van de arbeid die verricht dient 
te worden. Verlichting is meestal een combinatie van natuurlijke en kunstmati
ge verlichting. 

DAGLICHTSYSTEEM: 

De 'kokers' kunnen ook als lichtstrook ( 1.35) dienst doen. Maar de koker kan 
dan nog maar in beperkte mate als leidingkoker dienst doen. Een teveel aan 
leidingen zou immers de lichtinval kunnen belemmeren. Een daklicht is wel 
zeer geschikt als retourleiding van lucht. Deze lucht is toch al afgekoeld en 
hoeft dus niet meer per se in een geheel ge'isoleerde koker vervoerd te wor
den. 
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KUNSTLICHTSYSTEEM 

Naast deze lichtstroken zijn er ook kunstlichten nodig. TL-armaturen kunnen 
in het balkrooster geplaatst worden, tussen twee liggers. 

HEMELWATERAFVOER 

lk heb gezegd dat de ruimte tussen twee liggers min of meer vrij is. Door de 
vaste afmetingen van het dakpaneel, heeft dit tot gevolg dat de panelen niet op 
elkaar aansluiten. Tussen de panelen (3*3 m2

) ontstaan goten. Deze zijn in 
eerste instantie een hulpmiddel bij een snelle montage. Orn het bouwen te 
beperken tot monteren zijn de dakpanelen in de werkplaats al voorzien van 
dakbedekking. Het gootstelsel moet hier haarfijn op aansluiten , zodat na 
montage een waterdicht dakvlak ontstaat. 

N 

I 

Het is ook mogelijk om de kokers als goot te gebruiken ( I .38 ) door tussen de 
twee liggers een sandwichelement ender afschot te leggen. 
Leggen we de panelen op het band raster van de constructie ( 1.16 ), dan is de 
ruimte die overblijft bestemd voor het gotenstelsel. 

/11~,~ l 
1.39 bandraster paneel-goot. Zie ook pag. 1.21 e.v. 
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OVERIGE INSTALLATIES 

Leidingen, kabels / kabelgoten, en sprinklers. Kunnen geplaatst worden in een 
koker en vervolgens vertakken naar het balkrooster. 

RESUME 

In onderstaande tabel wordt de constructie gecombineerd met de belangrijk
ste installatievormen. Links staan de twee opties voor de bandbreedte van de 
constructie. In de brede band (koker) is het mogelijk lichtstroken te maken. 
Deze kunnen tevens een beperkt aantal leidingen opnemen en retourlucht 
vervoeren. 
Warme aanvoerlucht kan door een dichte koker, waarbij het bovenste ele
ment evt. onder afschot ligt, zodat de koker ook als goot dienst doet. Een 
smalle band biedt de mogelijkheid een beperkt aantal leidingen en kunstver
lichting op te nemen. 
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Constructie c 
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MONTAGE 

Een snelle montage op de bouwplaats wordt in het systeem gerealiseerd door 
zoveel mogelijk onderdelen in een werkplaats samen te stellen tot zo groot 
mogelijke panelen. Bouwen wordt zo gereduceerd tot monteren van zo groot 
mogelijke panelen. Na montage is het gebouw af. Ruwbouw is afbouw. 
Er komen nu drie onderdelen uit de werkplaats, kolommen liggerelementen 
en dakpanelen. De onderdelen (liggerelementen en dakpanelen) worden naar 
de bouwplaats getransporteerd, waar ze een voor een gepositioneerd Wor
den. (I .4 I ) 

Daarna worden ter plekke gaten geboord voor de verbinding knoop-ligger, 
om de speling tussen bout & gat zo klein mogelijk te houden. (pag 111.35) Ken
merk van deze uitvoeringswijze is dat de knoop uit een geheel kan bestaan. 
Nadeel is dat veel veel handelingen nodig zijn om alle onderdelen apart te 
stellen en monteren. 
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Het past beter in de ontwerpfilosofie om ook op de bouwplaats onderdelen 
samen te stellen voordat de montage plaatsvindt. Liggerelementen en dakpa
nelen worden naar de bouwplaats vervoerd, waar vier liggers samen met een 
dakpaneel samengesteld worden tot een "cassette" ( 1.45 ). De liggers en de 
dakpanelen zijn met twee personen goed hanteerbaar en verwerkbaar. De 
samengestelde cassettes kunnen daarna met een klein kraantje gemonteerd 
worden ( 1.46 ). Als hulp voor de montage moeten tijdelijke ondersteuningen 
gebruikt worden, die tevoren gesteld zijn en die daarna de cassettes gedwong
en positioneren. 

1.46 Samenstellen cassettes 

Na de montage is de hal in principe af en afgewerkt. Dat betekent dat na de 
montage de hal wind- en waterdicht is, en er verder geen afwerking nodig is. 
Na montage van de goten is het dakvlak waterdicht, zonder dat daar nog een 
dakdekker aan te pas komt. Op zich is dit gotenstelsel een ontwerp- en detail
lee rprobleem op zich, dat ook nauw samenhangt met de gekozen uitvoerings
methode. 
Bouw je eerst het balkrooster uit losse onderdelen, dan kun je daarna de 
goten op het balkrooster maken, waar dan letterlijk overheen de dakpanelen 
gemonteerd worden. Ga je echter uit van cassette-montage, dan zal achteraf 
(de dakpanelen zijn al geplaatst) de goot van bovenaf tussen de panelen ge
monteerd moeten worden. 
Een tweede probleem is het waterdicht aansluiten van de twee richtingen. 
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lk heb dit verder niet opgelost maar ik kan het toch niet laten mijn eerste 
variant hier weer te geven. 
Ten eerste moet je het probleem niet moeilijker maken dan het is, maak dus 
niet in twee richtingen goten maar slechts in een (X). Orn de spleten in de 
andere richting (Y) te dichten, worden daar goten om de kop geplaatst. De 
goten moeten flexibel zijn, waardoor ze op hun plaats geschoven kunnen 
worden waarna ze zichzelf in het aluminium profiel fixeren. 

1.54 Goot in Y-richting 
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VARIANTEN 

De opbouw van het systeem is nu behandeld. Als voorbeeld volgen hier enkele 
varianten ingevuld met installaties. lk noem deze varianten systeemvarianten 
omdat ze zowel constructie als installatie omvatten. 

Constructievariant systeemvariant 

~ 

1,2a 

Cl :::;:o 

0-'.~ .. ~.P 

a=;::::,_~ 

a 

'' j '' 

·a 
lb,2b 

constructie-installaties 

Hoofddraagconstructie in constructievariant I a & 2a bestaat 
uit een balkrooster. Tussen de liggers is 154 mm. ruimte. Dit 
laat maar een beperkte hoeveelheid installaties c.q. leidingen 
toe. 
Bv. Kunstverlichting en een sprinklerinstallatie tussen de ligge
relementen. En een gotenstelsel op de liggers. 

Hoofddraagconstructie I b,2b bestaat nog steeds uit een balk
rooster, maar doordat er een koker als kolom wordt toege
past, wordt het rooster uit elkaar getrokken.Er is nu ongeveer 
een meter ruimte tussen twee liggers. 

In deze vrije ruimte kunnen bijvoorbeeld lichtstroken 
geplaatst worden, in combinatie met een beperkt aantal lei
dingen. 

Je zou de kolommen ook kunnen gebruiken als afgiftemedium 
in een luchtverwarmingsinstallatie. In onderstaande tekening is 
een doorsnede over de kolom getekend, in de kolom wordt 
lucht verwarmd en m.b.v. een ventilator aangezogen en uitge
blazen. 

aanvoer lucht 

itblaasrooster 

I I 

aanvoer 
verse lucht 

19 

SYSTEEM 
varianten 

:~::: 
:½::~ 

□1~r1111a 
I I I I I 

□111d111111d1D 

- orijj.!Ioi@iJj -

a1111111111!_1!!P 
- t 

Ontwerp 



Constructievariant systeemvariant 
constructie-installaties 

Je kunt ook een lichtstrook vervangen door een goot. 
T ussen de liggers wordt dan een sandwichpaneel onder 
afschot gelegd. Deze koker kan dan dienst doen zowel 
als goot (water stroomt naar het donkere gedeelte van 
de arcering.) en als uitblaas-eenheid. 
Een en ander is weergegeven in onderstaande doorsne
de. Zie ook pag 11.9, variant N3. 

Hetzelfde principe kun je ook in een rooster toepassen, 
evt. in combinatie met lichtstroken (A). De aanvoer (8) 
evenals de afvoer (C) van lucht vindt plaats door ko
kers. Haaks op deze kokers sluiten goten aan, die met
een als uitblaasrooster voor de lucht dienst doen. 

SYSTEEM 
varianten 

A B C 
------------~- ------------------. ---- ... ·- ~- ~--= 

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om aan- en ~ 
afvoer van lucht, water en/of licht te ordenen, maar de 
bedoeling is hopelijk duidelijk geworden. 
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ONTWERPPROCES 

INLEIDING 

Dit deel beschrijft chronologisch mijn hele afstuderen. De verschillende varian
ten voor de bouw van een hal komen aan bod met de uiteindelijke keuze voor 
het bouwsysteem, zoals beschreven in deel I. De verschillende varianten van 
de knoop worden besproken en tot slot wordt een samenvatting gegeven van 
de proeven op het systeem zoals die in deel Ill nog uitgebreid beschreven 
worden. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling 
van het systeem. 

RANDVOORWMRDEN OPDRACHT 

Mijn aanvankelijke opdracht was simpel, bouw een hal van I 5x30x6 meter 
(b.th) in de ACE's bouwwijze. 
Zoals al in de inleiding van deel I (pag I. I) beschreven, omvat ACE's een hoe
veelheid onderwerpen. Een onderdeel is voor mij vooral van belang nl. het 
bouwen met rechtopstaande sandwichelementen in de wand. De belasting die 
een rechtopstaand sandwichelement kan dragen is relatief hoog omdat alle 
delen optimaal samenwerken. Verlijming van het EPS (oftewel piepschuim) 
met spaanplaat voorkomt plooi van het spaanplaat. De verlijmig van spaanplaat 
met rib voorkomt dat de rib om de zwakke as uitknikt. De rib kan dus alleen 
om zijn sterke as uitknikken. (2.1 ) 
De kunst is dus om een dak te vinden dat 15 meter overspant en een gelijkma
tige belasting afgeeft op de wand. De wand van sandwichelementen is dan niet 
alleen constructief maar ook bouwfysisch optimaal benut. 
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HAL 

HOOFDDRMGCONSTRUCTIE 

De hoofddraagconstructie van een traditioneel gebouwde hal, bestaat meestal 
uit spanten of kolommen met liggers (2.2 ). Pas je i.p.v. kolommen een wand 
van sandwichelementen toe, dan voldoet deze niet. De sandwichelementen 
zijn weliswaar geschikt om druk op te nemen, maar niet geschikt de grote 
puntlasten t.p.v. de liggers op te nemen. Je moet dan toch een kolom toepas
sen, waardoor de wandelementen niet meer dragen maar slechts als gevelvul
ling dienstdoen. 
Voor optimaal gebruik van de sandwichelementen in de wand, moet het dak 
een zo gelijk mogelijk verdeelde belasting afgeven op de wanden. De meest 
voor de hand liggende hoofddraagconstructie is die waarbij het dak overspant 
van wand naar wand en waarbij de wanden elkaar steunen zodat ze samen 
met een stijf dakvlak de stabiliteit in beide richtingen verzorgen. (Vergelijk de 
constructie met een kartonnen-doos; 2.3) 
Er zijn nu twee belangrijke randvoorwaarden nl: 
• maximale overspanning van dakconstructie 
• Kniklast van de S-PLS panelen in de wand. Deze is afhankelijk van de hoog

te van de wand en moet groter zijn dan de oplegreactie op de wand uit het 
dak (½qe) 

De maximale draagkracht wordt dus bepaald door de kniklast van de ribben 
om de sterke as. Een S-PLS 142 8,8 kan bij een kniklengte van 4,5,6 meter 
een be lasting (F d) van 2 7, 19 respectievelijk 14 KN/m dragen. 
Zie bijlage (pag IV.16) voor berekening en [Fiege, Marit:Eenvoud,g bouwen 
met dakplaten; Een experimenteel onderzoek naar de prestatie van isobouw 
dake/ementen bij drukbelasting.1997] 
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ON1WIKKELEN VAN VARIANTEN 

Als eerste is gezocht naar een dakdat een gelijkmatig verdeelde belasting 
afgeeft op de wand. Dit betekent dat er geen liggers gebruikt worden, en dat 
het dak zelf 15 meter moet kunnen overspannen. Belangrijke criteria bij de 
keuze van een dak is de oplegreactie i.v.m. kniklast wand en de maximale 
overspanning. In eerste instantie ben ik uitgegaan van bestaande constructies of 
samengeste lde/versterkte sandwic he lementen. 

Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van stalen dakplaten (2.4 ) ( I 58R750: 
hoogte= I 58 mm; t= 1.25 mm.) of sandwichpanelen (2.5) ( lsobouw V-STS 
5000: hoogte=200 mm; t=0.7 mm. EG=0.15 kN/m 2

). De maximale over
spanning ligt tussen 5 en 7.5 meter. 
Een voorgespannen dakplaat van cellenbeton (2.6 ) is nog relatief licht (1.6 -
kN/m2

) en kan 7.5 meter overspannen. Het behoeft geen betoog dat een 
kanaalplaat van beton (2. 7 ) weliswaar 15 meter kan overspannen, maar rela
tief zwaar is (4.86 kN/m2

) om op de sandwichelementen op te leggen. (VBI 
:B65 VX:320) 

Nadeel is dat deze bestaande constructies of te zwaar zijn, of geen 15 meter 
kunnen overspannen. Je kunt dan proberen de elementen te versterken of 
zodanig te koppelen dat de stijfheid groter wordt. Zoals twee gekoppelde 
trapeziumstaalplaten (2.8) of een vouwdak van sandwichelementen (2.9 ). 
lk heb van een aantal constructies de maximale overspanning berekend, wat 
heeft geleid tot de volgende ontwerpgrafiek. Hierin geef ik een overzicht van 
de mogelijke dakconstructies en zet ik maximale overspanning, belasting op de 
wand (½qe) tegenover de maximaal toelaatbare belasting op de wand. De 
wand is opgebouwd uit sandwichelementen (S-PLS 142 8,8). De horizontale 
lijnen zijn de maximale kniklast voor een kniklengte (d.w.z. hoogte hal) van 4, 
5, 6 meter. 
Door het verwaarlozen van zowel lange duur-effecten als het spaanplaat bij de 
berekening van de stijfheid, is de grafiek alleen geschikt voor genereren varian
ten. 
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Grafiek 2.1: Ontwerpgrafiek "doosconstructie" 

Op de x-as: overspanning; op de y-as belasting op de wand per meter (½qQ). 
Wanneer een variant de constante van de overspanning (L= .. ) snijdt, bij een 
lagere waarde dan de kniklast van de wand [6,5,4 m] dan voldoet de variant. 
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SPANT ALS HOOFDDRMGCONSTRUCTIE 

Uit voorgaande ontwerpgrafiek blijkt wel dat rechtopstaande sandwichele
rnenten de grootste overspanningen halen bij een lage wandbelasting. Deze 
liggers geven echter puntlasten op de wand. Als deze te groot zijn en niet 
voldoende kunnen worden gespreid over de wandelementen, rnoeten er 
kolommen onder de liggers. De sandwichelementen worden tussen de ko
lommen geplaatst en hebben geen dragende functie meer. 
Voordat ik me beperk tot het optimaal toepassen van sandwichpanelen in de 
wand, bekijk ik ook de rnogelijkheden van sandwichliggers in het dak. 

Liggers: 
De meest economische ligger is natuurlijk een standaard isobouw S-PLS sand
wichelernent (2.11 , 2.12 ) (Variant M:S-PLS 142 8,8). Staand is een isobouw 
sandwichelement een perfecte volle-wandligger. De ribben zijn de boven en 
onderrand, de platen het lijf en de isolatie weerhoudt het lijf van plooien. 
De oppervlakte van de ribben en daarmee de stijfheid is op een eenvoudige 
wijze te vergroten door er houten balken op te lijmen. Een beetje lornp maar 
wel effectief. ?:Variant N 

Een andere manier om hetzelfde te bereiken is door driehoekige balkjes met 
de ribben te verlijmen. Deze elernenten kunnen dan op verschillende rnanie
ren gekoppeld worden tot bijvoorbeeld een nabla ligger (2.13 :variant K) 
oftewel een driehoekige koker. 

Maak ik nu in gedachten even een hal met deze liggers, dan liggen de liggers op 
een bepaalde h.o.h. afstand. Ga ik ervan uit dat de dakbelasting (dus het ge
wicht op de ligger) gelijk is aan: 
(EG+install) 0,5 kN/m2 + sneeuw 0.7 kN/rn2 

voor zowel sandwichpanelen als trapeziurnstaalplaat dan kan ik voor verschil
lende h.o.h. afstanden de maximale overspanning berekenen. Randvoorwaarde 
is wel dat de constructie die over de liggers ligt, deze h.o.h. afstand kan over
spannen. De resultaten zijn weergegeven in de volgende ontwerpgrafiek die 
alleen geschikt is voor het genereren van varianten. Ook hier is spaanplaat 
verwaarloosd in de berekening evenals lange duur-effecten. 
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Grafiek 2.2: Ontwerpgrafiek "spantconstructie" 

In principe heb je dus een liggerelement (afgebeeld boven in de grafiek) met 
daaroverheen een plat dak constructie. De secundaire (plat dak-)constructie 
(afgebeeld rechts in de grafiek) overspant van ligger naar ligger en kan bestaan 
uit trapezium staalplaat of sandwichpanelen (staal/hout). 
De horizontale lijnen stellen de maximale h.o.h. afstand van de liggers voor, die 
wordt begrensd door de rnaxirnale overspanning van de secundaire construc
tie. Als je met je afrnetingen in het gebied blijft, dat linksonder van beide lijnen 
ligt, dan voldoet de variant. 
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Seide ontwerpgrafieken hebben een aanzet gegeven tot een aantal varianten 
voor het ontwerp van een hal van 15 bij 30 meter. 

VARIANTEN 

VARIANT 8 
Deze hal is opgebouwd uit wanden van sandwichelementen (lsobouw S-PLS 
142 8,8 sandwichelement (pag. IV.4) van 5.5 meter hoog) met daarop een dak 
van gekoppelde trapeziumstaalplaten. De plaatsing van de wanden is gedeelte
lijk vrij. Hierdoor hoeft de hal niet op een doos te lijken. Deze hal is denk ik 
een goede toepassing van de ACE's bouwwijze. Het casco is simpel en snel te 
monteren. De plaatsing van de wandelementen is redelijk flexibel en de sand
wichpanelen worden zowel constructief als bouwfysisch gebruikt. 
Bezwaar is dat het dak niet uit sandwichelementen bestaat. 

Dan zijn er nog een aantal varianten gebaseerd op het idee om op de ribben 
driehoekige balkjes te lijmen (2.13 ). 
Hierdoor kun je de sandwichelementen onder een hoek met elkaar koppelen 
tot bijvoorbeeld een vouwdak of een nabla-ligger. 

VARJANTK 

Het dak bestaat uit gekoppelde nabla-liggers. Hierbij kunnen S-PLS-elementen 
in de wand gebruikt worden. De nabla's zijn op verschillende manieren te 
koppelen, zodat je makkelijk lichtstroken kunt maken. 

VARIANTL 

Dit is eigenlijk dezelfde variant maar dan met de nabla ligger 30° gedraaid. Er 
ontstaan zo grote goten met daartussen lichtstroken. Doordat een ligger van 
de nabla rechtop staat zal deze de meeste belasting opnemen en puntlasten 
afgeven, krijg je hier puntlasten op de wand. 
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VARIANT F; ONDERSPANNEN DAK 

Een andere manier om deze nabla's te gebruiken is als afstandhouder in een 
onderspannen dak van sandwichelementen. Standaard S-PLS panelen over
spannen van wand naar wand, door het onderspannen van het dak krijg je 
extra steunpunten in het midden en druk in de sandwichelementen. 
Deze steunpunten in het midden zijn 2*2 platen ender 60 ° die samen twee 
kokers vormen. In deze kokers bevinden zich leidingen/licht/sprinklers. 
De wand bestaat uit sandwichelementen. 

De goedkoopste en makkelijkst te bouwen oplossing is een hal met sand
wichelementen als ligger. De volgende varianten hebben alle een versterkt 
sandwichelement als ligger. 
T oepassing van kolommen in de wand is noodzakelijk. 

VARIANT NI 
Conventionele hal gebouwd met sandwichelementen. De wand bestaat uit 
prefab panelen van met een breedte van drie sandwichelementen. T ussen 
deze wandpanelen bevindt zich de kolom en de ligger. De wandpanelen die
nen als zijdelingse steun voor de kolom cq. gaffel voor de ligger. 
Over de liggers liggen sandwichelementen, toegepast als plat dak. 

VARIANT N2 
Voordeel van deze constructie is dat ook de wandelementen een gedeelte van 
het dak dragen. De sandwichelementen op het dak liggen nl. Gedeeltelijk op 
de wand en gedeeltelijk op de liggers. Het is ook eenvoudig om lichtstroken te 
maken. 

VARIANT N3 
Hier worden liggers gekoppeld tot kokers (2.24 ) h.o.h. 7.5 meter. Sand
wichelementen overspannen als ligger (gording) van koker naar koker. Daar
overheen isobouwpanelen als plat dak. 

II 8 

HAL 
varianten 

2.19 :F 

2.20 :variant F onderspannen 

2 .2 I :variant N I 

-~ 

2.22 :variant N2 

Ontwerpproces 



Constructief gezien kun je natuurlijk het best een echte koker maken, maar ik 
denk dat er met gekoppelde liggers meer mogelijkheden zijn. Je kunt lichtstro
ken tussen twee liggers maken. Of door het bovenste horizontale element 
onder afschot te bevestigen kun je een goot maken, die tegelijk als 
luchtuitblaas-unit dienstdoet. 
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2.24 :Koker 

2.25 lntegratie installaties in koker 

In langsdoorsnede zou dater als volgt uit kunnen zien: 'Kokers' als hoofddraag
constructie. S-PLS liggers overspannen van koker naar koker., met daarover
heen sandwichelementen als plat dak. Een koker doet dienst als lichtstraat, de 
ander als goot cq ventilatie kanaal. 
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KEUZE VARIANT 

De mogelijkheden van het koppelen van twee liggers tot (leiding-)kokers 
waar-door isolatie, installatie en afbouw ge'i'ntegreerd zouden kunnen worden 
in de constructie, hebben er uiteindelijk toe geleid om op dit idee voort te 
bouwen en van variant N3 een algemeen toepasbaar systeem te maken. 

Er is afgestapt van het uitgangspunt om sandwichelementen constructief in de 
wand te gebruiken. Dit zou de uitbreidbaarheid van een hal teveel beperken. 
De hal is dus geen toepassing meer van de ACE's bouwwijze, dat juist geen 
systeem met standaardelementen is, maar een bouwwijze dat op elk ontwerp 
toepasbaar moet zijn. In tegenstelling tot een bouwwijze heeft een systeem 
standaard elementen waardoor de flexibilititeit bij het ontwerp een stuk min
der is. Belangrijke uitgangspunten zijn echter gehandhaafd, zoals een snelle 
montage en het verplaatsen van zoveel mogelijk arbeid naar de fabriek of 
werkplaats en het gebruik van sandwichelementen. 
Het uiteindelijke ontwerp is in deel I uitvoerig beschreven, lk beschrijf hier 
kort de constructievariant die als basis heeft gediend voor de verdere ontwik
keling van de knoop. 

CONSTRUCTIEVARIANT 2b 
Het systeem maakt gebruik van S-PLS sandwichelementen die zowel als ligger 
(2.27 ) als als plat dak dienstdoen. De liggerelementen worden in een balk
rooster geplaatst. In het balkrooster is plaats voor leidingen of installaties. 
T oepassing van het balkrooster maakt het mogelijk om met kleine, hanteerba
re elementen toch een grote overspanning samen te stellen. lk ga in principe 
uit van standaard S-PLS elementen, maar de zwaarst belaste randbalken zijn 
uitgevoerd met multiplex lijven i.p.v. spaanplaat. 

2.29 :balkrooster van S-PLS-liggers. 
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KNOOP 

Hoe stel je de sandwichelementen samen tot een balkrooster ? Na mijn tus
sencolloquium is de afstudeeropdracht toegespitst op dit probleem. 

RANDVOORWMRDEN 

Orn de knoop en vooral de verbinding te berekenen en ontwerpen is het 

KNOOP 
algemeen 

nodig de belasting op de verbinding te bepalen. Als uitgangspunt is een balk-
2 30 

b lk S PLS 
1 . . . a rooster van - e ementen 

rooster gekozen met een overspanrnng van drie velden oftewel I 0350 mm 
(2.29 ) toegepast is. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de koppeling tussen de 
liggers zodanig is dat elke ligger evenveel belasting op zijn rekening neemt. In 
de bijlage (pag IV.22 e.v.) is berekend dat de rekenwaarde van de belasting 
t.p.v. de knoop gelijk is aan: 
Md=23.5 kNm 
Vd=6.8 kN 

De constructieve eisen die aan de knoop (2.30) gesteld worden zijn als volg. 
Het koppelen van de 8 (2.31 ) liggerelementen die t.p.v. de knoop bij elkaar 
komen en wel met de volgende constructieve randvoorwaarden: 
• Het overbrengen van moment en dwarskracht. 
• en wel zodanig dat beide liggers in beide richtingen evenveel belasting 

opnemen, hiervoor is het nodig dat ze elkaar steunen en alien dezelfde 
verplaatsing hebben. 

• De liggers uit zowel X als Y-richting zo koppelen dat ze elkaar t.p.v. de 
knoop zijdelings steunen. 

• Stijfheid. De doorbuiging van het gehele balkrooster, dus liggerelementen 
in combinatie met knopen mag de eis niet overschrijden (0.004L) 

De grootste moeilijkheid bij het maken van de verbinding is de opbouw van de 
de gebruikte S-PLS 142 8,8 sandwichelementen. In doorsnede gezien biedt 
een standaard S-PLS sandwichelement heel weinig mogelijkheden voor het 
maken van een verbinding. De doorsnede bestaat immers grotendeels uit 
piepschuim (2.27) 
Natuurlijk is het altijd mogelijk voldoende kracht over te brengen, de hoeveel
heid verbindingsmiddelen moet echter beperkt blijven om een snelle montage 
mogelijk te maken. 

Het integreren van de installaties c.q. leidingen in de constructie betekend dat 
de knoop deze door moet kunnen laten. De ruimte tussen de liggers is min of 
meer vrij te kiezen. lk ben echter uitgegaan van een afstand van 154 mm. 
T ussen twee liggers. De ruimte die de knoop moet overbruggen van ligger 
naar ligger is daarentegen 4 70 mm. (pag 1.8) 
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ON1WI KKELEN VARIANTEN 

Bij het vertalen van bovenstaande uitgangspunten naar een ontwerp is het van 
belang inzicht te krijgen in een aantal aspecten. Te weten: 
• Montagevolgorde 
• Kracht in de verbinding 
• Maximaal toelaatbare kracht per verbindingsmiddel 
• Mogelijkheden om een element te versterken 

MONTAGE 

Het succes van een prefab systeem hangt natuurlijk in sterke mate af van een 
snelle montage. (weinig onderdelen, makkelijk te verbinden, weinig verbin
dingsmiddelen) De volgorde van de uitvoering is ook van groot belang voor 
het ontwerp van de knoop! 
Ga je uit van een knoop uit een geheel (2.32 & pag.1.16), dan moet je de ver
binding ligger-knoop op de bouwplaats maken. Deze verbinding moet dus niet 
te bewerkelijk zijn. 
Je kunt ook uitgaan van een knoop uit 4 kwarten of 8 achtsten (2.33 & pag. 
I . I 7), die samen een knoop vormen. Met het samenstellen van vier kwarten, 
bedoel ik dat van tevoren een verbinding is gemaakt tussen twee ligger-ele
menten en een kwart van de knoop. Daarna kunnen vier kwarten tijdens de 
montage makkelijk samengesteld worden tot een knoop. Voordeel is dat je 
van tevoren de verbinding ligger-knoopdeel maakt (hout-staal) en tijdens de 
montage alleen knoopdelen hoeft te koppelen. (staal-staal) Deze uitvoerinswij
ze is noodzakelijk wanneer je bij de bouw van een hal uitgaat van het samen
stellen van cassettes. Zie pag 1.17. 

VERBINDING .... 
CIJ 

De kracht die de verbinding tussen knoop en ligger moet overbrengen is van ~ 
orde grootte: 23.5 kN. lk ga er daarbij van uit dat het totale moment van 23.5 -
kNm door een druk- respectievelijk trekkracht in de ribben wordt overge
bracht. 23 .5/1 m = 23 .SkN. 

Hoeveel verbindingsmiddelen zijn er nodig om 23.5 kN over te brengen van 
de houten rib naar de knoop? 
Stel ik maak een verbinding van bovenaf (z-as 2.35 ) . De hechtlengte van de 
verbinding is dan gelijk aan de dikte oftewel hoogte van de rib (zie 2.35) van 
22mm. 
Een houtschroef (d=5.5) kan dan overbrengen een kracht: 
fvud= 1067 N (=ksta *Fvurep *0.85/1.2). 
Een bout M 12 8.8: Fvud=4369 N (=Fvurep * 0.85 /1.2)). Dit betekent dater 
22 houtschroeven of 6 bouten nodig zijn voor het overbrengen van 23.5 kN. 
Door de geringe dikte van het hout is slechts een verbindingsmiddel met een 
kleine diameter toegestaan. Hierbij komt ook nog eens dat het contactopper
vlak om dezelfde reden gering is. De hoeveelheid verbindingsmiddelen die 
nodig zijn om een liggerelement met de knoop te verbinden staat een snelle 
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montage in de weg. 
ldeaal zou zijn om de verbindingsmiddelen vanaf de zijkant in de ligger te 
zetten ( y-as 2.35 ). De hechtlengte is dan gelijk aan de breedte van de rib -
( 142 mm i.p.v 22). Maar door de geringe hoogte van de rib en daarmee ge
ringe randafstand van de verbinding is dit niet toegestaan. 

Wanneer het niet mogelijk is met een standaard S-PLS de verbinding te maken, 
en zowel dwarskracht en moment over te brengen, dan kan het nodig zijn de 
ligger te versterken. Een eenvoudige en nu al standaard te leveren versterking 
is een ingelijmde gootregel. Als het sandwichelement plat ligt dan wordt hier 
de goot aan bevestigd. Het is een lat verlijmd met de spaanplaat lijven en is dus 
goed in staat kracht in te leiden in de lijven. (2.36) 
een andere mogelijkheid is om de hoogte van de rib drastisch te vergroten. 
Je kunt dan wel een verbinding vanaf de zijkant ( y-as 2.35 ) door de ligger 
maken. 
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VARIANTEN 

Hierna volgen enkele varianten. Eerst worden de oplossingen gegeven, waarbij 
de knoop uit een geheel bestaat. Alle liggers moeten afzonderlijk gepositio
neerd worden en verbonden met de knoop (2.32 ). Later komen knopen aan 
bod die uit verschillende voorgemonteerde onderdelen bestaan (2.33 ). Uit de 
volgorde van de varianten zal blijken dat ik ben uitgegaan van een standaard 
lsobouw sandwichelement waarbij de verbinding m.b.v. een bout wordt ge
maakt. Aangezien dit een grote hoeveelheid aan verbindingsmiddelen tot 
gevolg heeft, ben ik in later varianten op zoek gegaan naar een manier om de 
hoeveelheid bouten te beperken. Dit kan enerzijds door het element te ver
sterken waardoor meer kracht per bout overgebracht kan worden of door uit 
te gaan van een knoop waarbij de verbinding tot stand komt door de liggers in 
de knoop te klemmen en te fixeren. 

VARIANTO 

De eenvoudigste oplossing is de ribben d.m.v. strippen met elkaar te verbin
den. De ruimte die overblijft voor de doorvoer van leidingen is maximaal. 
Het moment in de knoop wordt dan door een trek- respectievelijk drukkracht 
in de strippen overgebracht. De dwarskracht t.p.v. de knoop levert een bui
gend moment om de zwakke as in de strippen. Zie (2.39 ). Rechts zijn de 
snedekrachten, links de krachten op de verbinding weergegeven. 

0.2L L 

2.39 Krachtswerking 

Door het overbrengen van de dwarskracht op buiging in de strippen treedt 
een grote vervorming op. De verbinding moet dit moment in de strip d.m.v. 
een koppel opnemen, dit heeft grote krachten tot gevolg wanneer de arm (0.2 
L) van het koppel klein is t.o.v. de lengte L. Een ander probleem is nog altijd de 
hoeveelheid verbindingen die tijdens de montage gemaakt moeten worden. 
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VARIANT [3: 
De strippen zijn in deze knoop vervangen door U-profielen van gezet staal
plaat. (2.43) Deze past als een deksel om de elementen heen. In deze profie
len bevinden zich hechtplaten die in de ribben van de elementen gedrukt 
worden. De verbinding tussen hechtplaat en liggerelement kan de trek- en 
drukkracht t.g.v. het moment opnemen. Orn echter te voorkomen dat het 
koppel t.g.v. de dwarskracht de hechtplaten uit de ribben trekt, worden 
boven- en onderdeksel met elkaar verbonden d.m.v. een draadeind. 
Voordeel is de eenvoudige montage. Als de onderkant van de knoop op de 
goede plaats is gesteld, kunnen de liggers gewoon opgelegd worden op dit 
gedeelte. Er is dan sprake van een gedwongen positionering en door het 
gebruik van de hechtplaten is een snelle montage mogelijk. Een nadeel is nog 
steeds dat de dwarskracht een koppel geeft. De trekkracht kan weliswaar 
door het draadeind opgenomen warden, maar de drukkracht geeft een stuik
spanning in de lijven. E.e.a. is weergegeven in 2.42. 

KNOOP 
varianten 

2.41 13 

2.42 Overdracht moment en dwarskracht 

2.43 Knoop in balkrooster 
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VARIANTy: 

De knoop bestaat uit twee deksels, die met elkaar verbonden worden door 
vier draadeinden (verticaal). Een deksel is een vierkant van strippen met daar
onder een kruis van strippen een kwartslag gedraaid. Zie 2 .4 7 . De verbinding 
komt tot stand door de ribben als het ware vast te pakken, (2.45 ) en in te 
klemmen m.b.v. de draadeinden. Deze inklemming zorgt er ook voor dat de 
dwarskracht overgebracht wordt. 

; Oplegvlak 
fiijf 

◄-➔Rib 

◄ ► Rib 
.Oplegvlak 
I lijf 

2.45 krachtswerking 

Zeer eenvoudig en snel te monteren verbinding. De stijfheid kan op eenvoudi
ge wijze vergroot worden door het balkrooster te onderspannen 2.46 . Na
deel is wel dat de toch al zwakke rib nog verder verzwakt wordt en dat de 
overdracht van dwarskracht grote stuikspanningen in de spaanplaat geeft. 

2.46 Mogelijkheid om balkrooster te onderspannen 
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VARIANT <3: 
Deze knoop is gelijk aan knoop a, maar met een extra onderdeel voor de 
dwarskrachtoverdracht. De dwarskracht wordt dus anders als in de vorige 
oplossingen direct van lijf naar lijf overgebracht, hierdoor komt er geen mo
ment in de strippen en is de knoop stijver. Het moment in de knoop wordt 
overgebracht door boven en onderrib met elkaar te verbinden d.m.v. strippen 
die de trek- resp. drukkracht overbrengen. (2.49 ) 

2.49 Krachtswerking 

Dwarskracht wordt per knoop overgebracht door vier indentieke delen die 
van tevoren aan een kant van het sandwichpaneel bevestigd zijn op de gootre
gel. De gootregel verdeelt de dwarskracht weer over de hoogte van het lijf. 
Tijdens de montage moeten de verschillende elementen met voorgemonteer
de knooponderdelen in elkaar gedraaid worden (2.50 ), waarna de knoop met 
eenvoudige middelen verbonden kan worden. 

KNOOP 
varianten 

2.48 c3 

2.50 In elkaar draaien onderdelen 

Voordeel van deze knoop is de krachtswerking, moment en dwarskracht 
worden optimaal overgebracht. Een tweede voordeel is dat de ruimte die 
overblijft voor de doorvoer van leidingen groot is (2.51 ). Alleen de uitvoering 
is moeilijk. De knoop is complex, de onderdelen moeten in elkaar passen. De 

-=~~~=~="'1F====~-
e erst e 7 elementen vormen geen enkel probleem, maar om die laatste ertus-
sen te krijgen ! 

===--- --

2.51 Vooraanzicht knoop 
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VARIANT€: 

Je brengt hier van tevoren een U-profiel van gezet staalplaat in het sandwiche
lement. Wat je dus eigenlijk doet is de kop van het element meer verbindings
mogelijkheden geven. De knoop zelf kan dan bestaan uit een soort open koker 
zoals in (2.58 ), of een vierkant van vertikale strippen (2.53 ). Deze brengen 
dan moment en dwarskracht over. De dwarskracht geeft ook hier een mo
ment in de strip en een koppel in de 'gootregel' (2.54 ). 

2.54 Krachtswerking bij dwarskracht 

Essentieel is wel dat de totale kracht op het spaanplaat aangrijpt. Daardoor 
wordt ook het totale moment via de lijven overgebracht. Is de spaanplaat niet 
in staat de dwarskracht en het moment op te nemen, dan moet het U-profiel 
ook met de ribben verbonden worden. 
Door het versterken van het uiteinde van de ligger met staal, is een snelle 
montage mogelijk met weinig verbindingsmiddelen. 
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VARIANT~: 

Om een snelle montage mogelijk te maken, heb ik gezocht naar een oplossing 
waarbij de onderdelen niet mechanisch verbonden, maar in elkaar geklemd 
worden. Nadat de onderdelen in elkaar geschoven en gefixeerd zijn, kan de 
knoop zijn krachten overbrengen. 
(2.57) In de werkplaats worden strippen (S) op de ribben bevestigd en een U
profiel van gezet staalplaat (U) in het lijf. De knoop (K) zelf bestaat uit vier 
hoekstalen verbonden door twee maal vier stalen strippen (2.58 ). Tussen 
deze strippen past precies de gezette staalplaat (U) die al met het lijf is verbon
den. De staalstrippen (S) die met de ribben verbonden zijn, haken achter de 
hoekstalen van de knoop (K). Alles wordt gefixeerd door onder- en bovendek
plaat (D) met elkaar te verbinden. 

u 

2 .5 7 Opbouw knoop 

Op de bouwplaats schuif je de liggers (tussen de hoekstalen door) de knoop in, 
dan opzij zodat de strippen achter de hoekstalen haken. De lijfplaat (U) zit nu 
ingeklemd tussen de strippen (vierkant) van de knoop (K). Door de bovenste 
dekplaat (D) te verbinden met de onderste (D), klem je de panelen vast. 
Nadeel van deze knoop is dat hij complex is en natuurlijk hoge eisen stelt aan 
de maatvoering. Uiteindelijk levert het wel een snelle montage op en een 
optimale krachtswerking. 
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VARIANT rJ 
De laatste variant maakt een montagewijze mogelijk, waarbij op de grond vier 
liggers met een dakpaneel samengesteld worden tot een "cassette" (2.62 & 
pag I. I 7) . de bouw van de hal is nu vereenvoudigd tot het samenstellen van 
deze cassettes oftewel de samenstelling van vier kwarten van de knoop(2.33 ). 
De knoop is nu een kruis dat wordt verbonden met de lijfplaten. Eventueel is 
een stalen plaat nodig voor het moment. 

~~ 
~~~ 

-- ----;:;-=-..c¥- 'I L--~- ·=r----•••··•·· I 
' 

2.60 
Voordelen: 
Eenvoudige montage :je kunt van tevoren vier liggers en een dakpaneel samen
stellen tot een cassette. Zodat je niet acht liggers aan elkaar koppelt, maar vier 
hoekpunten van de cassettes. Constructief gezien valt de krachtswerking niet 
samen met de systeemlijnen van de knoop. 

2.62 Samenstellen van 4 liggers met dakpaneel tot een cassette 
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KEUZE VARIANT 

Aangezien het nagenoeg onmogelijk blijkt om een onversterkt element te 
verbinden met weinig verbindingsmiddelen, zodat een snellemontage mogelijk 
wordt, heb ik er uiteindelijk voor gekozen de rib te vergroten en de meest 
eenvoudige knoop te kiezen. De keuze is dus gevallen op variant a waarbij de 
hoogte van de rib vergroot is tot 96 mm. en de strippen een kwartslag ge
draaid zijn. De strippen staan nu dus rechtop 2.67 , en worden met het ele
ment verbonden met 2 bouten. 
Het moment geeft een druk- respectievelijk trekkracht in de strippen, de 
dwarskracht wordt overgebracht door de strippen met de twee bouten a.h.w. 
in te klemmen in het element. Er ontstaat een moment in de strippen (nu om 
de sterke as) dat wordt opgenomen door een koppel in de twee bouten. 
(2.66) Voor de verdere berekening verwijs ik naar pag. IV.26 . 

► ~-
r · 

• L _________ 
I 

I 

I 

I 

V V 

I M 

◄ 
I I . ---------

• I r 
2.65 Overdracht moment 2.66 Overdracht dwarskracht 

De gelaste strippen vormen een deksel, die zowel aan de onder- als aan de 
bovenkant in het balkrooster geplaatst wordt. De strippen schuiven in het 
liggerelement en worden dan d.m.v. M 12 bouten verbonden met de ribben. 
Ook hier is sprake van een gedwongen positionering. 

A 

--------11----1 ~ .. .. 
1S O 84 i, 7 I 

A 

I 
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2.67 Doorsnede balkrooster en sandwichelement 
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SYSTEEM 
experimentele verificatie 

EXPERIMENTELE VERIFICATIE 

Na de keuze van de knoop zijn er proeven gedaan. Doel is het toetsen van 
sterkte, stijfheid, maakbaarheid en montage van het balkrooster in het alge
meen en van de toegepaste knoop in het bijzonder. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de proeven verwijs ik naar deel Ill. lk zal 
hier slechts een kort overzicht geven van opbouw en resultaten en welke 
gevolgen dat uiteindelijk gehad heeft voor het ontwerp. 

OPB0UW PR0EVENSERIE 

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de knoop, een balkrooster van 
drie velden (2.30 ) is in de proeven vereenvoudigd tot een ligger met knoop 
van twee velden. Orn de knoop zowel een dwarskracht als een moment te 
geven is de ligger belast in een drie-puntsbuigproef met de puntlast naast de 
knoop. 
In totaal zijn er vijf proeven gedaan, twee op een ligger met knoop (proef 4&5) 
en ter vergelijking ook drie op een ligger zonder knoop (proef I ,2,3) Alle 
proeven zijn belast in dezelfde opstelling op dezelfde wijze. 

LIGGER 

KNOOP 

Proef I ,2 en 3 geven informatie over een sandwichelement als ligger. 
Proef 3,4 en 5 geven informatie over de knoop. 

MEETGEGEVENS 

Van alle proeven is de kracht en de verplaatsing in het midden gemeten. Bij de 
proeven op de ligger met knoop is ook het verschil in zakking aan de linker- en 
rechterzijde van de knoop gemeten (2.72 ). Orn een indruk te krijgen van de -
krachtswerking in de liggers, zijn op het lijf een aantal rekstrookjes geplakt, 
waarmee de rek en daarmee de spanning bepaald kan worden. 
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SYSTEEM 
experimentele verificatie 

S-PLS BEPROEFD ALS LIGGER ,serie I &2 
In deze series wordt een standaard lsobouw sandwichelementen rechtopgezet 
en beproefd als ligger.(2.27) ( f=5900 mm.) Hierondervolgen kort de waar
genomen gebeurtenissen en een bespreking van de resultaten. (pag. 111.6) 

RESULT ATEN 
2 •~.F proef I; S-PLS I 0 3,3 •~ 

Deze ligger had slechts t.p.v. een oplegging een ingelijmde gootregel (2.36 ). •~ 
De ligger is bezweken aan de zijde zonder gootregel, bij 14 kN bezwijkt de •~ 

I 

spaanplaat op stuik. De doorbuiging bij I O kN is 5mm. ,s 
2~ 

d 
,J 

Proef2;S-PLS 120 3,3 
Bij de tweede proef is bij de oplegging aan beide zijden een gootregel 

3 

ingelijmd. De ligger bezwijkt nu t.p.v. de vijzel. De kracht wordt hier niet over 
de hele hoogte van het lijf ingeleid waardoor het spaanplaat ender de vijzel 2 

bezwijkt op stuik. 22 kN 
Doorbuiging bij I O kN: 5 mm. 

F 

Zie grafiek 3.1 : a 

Zie grafiek 3.1 : 13 

0 
40 sb ~ 

Proef J; S-PLS 120 8,8 :~ F // 
Ook bij 8 mm. spaanplaat (aan beide zijden is een gootregel ingelijmd) bezwijkt , / , 
de ligger t.p.v. de vijzel op stuik. Door de dikkere spaanplaat is de bezwijkbel- , 1 I 
asting wel groter nl. 45 kN / I 

', If Doorbuiging bij I O kN is 2.91 mm ,, ; 
BESPREKING RESULTATEN f 
Belangrijkste resultaat is wel dat de ligger niet bezweken is op moment of , -~10 

dwarskracht. Het bezwijkmechanisme is ontstaan door de manier van belast-
en. Het beproeven in een drie-punts-buigproef heeft dermate grote spanning-
en t.g.v. de krachtsinleiding tot gevolg, dat de ligger hier lokaal bezwijkt. Het 
maximaal moment of de maximale dwarskracht is bij het beproeven niet 
gehaald. 
Een tweede resultaat is het feit dat de ligger veel stijver is dan berekend. 5 
mm. ten opzichte van een verwachte doorbuiging bij I O kN van 13.1 mm. Bij 
de berekening is uitgegaan van liggerwerking en dwarskrachtvervorming van 
het lijf. (zie IV.17 & 111.16) 

Zie grafiek 3.1 : y 
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experimentele verificatie 

S-PLS LIGGER MET KNOOP, serie 3 
In deze serie wordt op vereenvoudigde wijze het balkrooster beproefd. Doel
stelling is onderzoek doen naar maakbaarheid, sterkte en stijfheid van de 
knoop.(pag. 111.20) 

VERVMRDIGING PROEFSTUKKEN 

Hiervoor worden twee standaard lsobouw S-PLS 120 8,8 sandwichelementen 
(f=2775 mm) d.m.v. stalen strippen met elkaar verbonden. Orn de strippen 
en de bouten te kunnen plaatsen zijn onder de rib balkjes ingelijmd.(2. 71 ) 

I I 

~--------t::.:::+=:.::::.:::=.:....:..::==:....=:::J '; q 
4 n 84 1':,Q 

Ook hier is de verplaatsing in het midden gemeten evenals de vijzelkracht. Orn 
de resultaten straks om te kunnen rekenen naar een balkrooster van drie 
velden, is de indrukking (verplaatsingsmeter:SM 6) en de uittrekking (SMS) van 
de strip t.o.v. het element gemeten, evenals de hoekverdraaiing van de strip
pen. (berekend uit verplaatsingsmeters:POT I &2). Voor deze berekening 
verwijs ik naar 111.31 e.v. 

2.71 Vervaardiging proefstuk 

LV[,,14 zckking m1jdi,-11 

.. 

2. 72 Meetplan ligger + knoop 
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RESULT ATEN 

proef 4,· S-PLS 120 8,8 met knoop .) F 
Bij dit proefstuk zijn alle onderdelen geprefabriceerd en afzonderlijk door
boord (Dgat= 13mm). Door de speling van de draadeinden (12 mm t.o.v. 
13mm gat) krijg je en extra doorbuiging door het aanliggen van de draadein- i 

den. Bij 21 kN splijten de ribben door trek 1- vezel. Het koppel in de draadein- ,,j 
den geeft immers een kracht t vezelrichting (2.66 ). De draadeinden zijn ·.I .// 
bezweken (plastisch vervormd) maar onduidelijk is bij welke kracht dit ge- 1 / .. 

Zie grafiek 3.8 

beurt. De proef is uiteindelijk gestopt bij het bereiken van de maximale slag ,L~--·~~-~-~~~~~
van de vijzel. 

2.73 vervorming ligger met knoop 

Doorbuiging bij I O kN is 16.5 mm ,maar er is een groot verschil tussen linker
en rechterdeel van de knoop. (rechterdeel (op foto 2.73 links) zakt bij 10 kN 
maar8 mm) 

proef 5; S-PLS 120 8,8 met knoop F 
Bij het laatste proefstuk, zijn de strippen in de sandwichelementen geplaatst en 
daarna ingelijmd en in een keer doorboord (Dgat = 12.2mm). Dit heeft tot • 
gevolg dat er veel minder speling is, en dat de strip bij aanvang van de proef • 
verlijmd is met de ligger. Bij 9 kN bezwijkt de door de vervaardiging ontstane ,, 
ongewenste lijmverbinding tussen strip en element. Bij 24 kN splijt het hout 
door trek 1 vezel. Uiteindelijk bezwijkt de onderrib t.p.v. een noest bij F=26 
kN. 
De doorbuiging bij I 0 kN is I 0 mm. 

BESPREKING RESULTATEN 

Een grote speling tussen draadeind en gat geeft een grote initiele doorbuiging. 
De manier waarop de knoop dwarskracht overbrengt heeft een relatief grote 
kracht 1 vezel tot gevolg, waardoor de rib bezwijkt (splijt) . De rib en het 
draadeind vervormen zodanig dat ze niet voldoende in staat zijn de strippen in 
te klemmen, waardoor een verschil in zakking tussen linker- en rechterdeel 
van de knoop ontstaat.(2.73 & 2.74 ). 
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2.74 ~ t.g.v. dwarskracht 
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Doel was toetsen van sterkte, stijfheid, maakbaarheid en montage van het 
balkrooster in het algemeen en van de toegepaste knoop in het bijzonder. 
Hiervoor heb ik de resultaten uit voorgaande proeven omgerekend naar een 
balkrooster met drie velden. Zie pag. 111.31 e.v. Hier eerst de concludes en 
aanbevelingen zoals die uit gedane proeven naar voren komen, op de volgende 
pagina zijn de aanbevelingen weergegeven m.b.t. het systeem in het algemeen. 

CONCLUSIES. 

• Uit de proeven en de berekeningen volgt dat het systeem voldoet qua 
sterkte en stijfheid, lange-duursterkte buiten beschouwing gelaten, maar 
ook dat de knoop duidelijk niet voldoet. Het verschil in zakking tussen 
linker en rechterdeel van de knoop is onaanvaardbaar. Daarbij is nagenoeg 
alle doorbuiging toe te schrijven aan het toepassen van de knoop. 

• Zwakke punt is de knoop in combinatie met dwarskracht. Optimaal zou 
zijn geen knoop te gebruiken of de dwarskracht op een andere manier 
over te brengen. Nu wordt de dwarskracht opgenomen door het inklem
men van de strip in het element met twee bouten. Dit geeft een een (verti
kaal) koppel met relatief grote krachten lvezel tot gevolg. (2.75) 

• De sandwichelementen zijn goed hanteerbaar en verwerkbaar. Het is wel 
noodzakelijk de speling tussen gat en draadeind zo klein mogelijk te hou
den, dit betekent dat de gaten tijdens de montage gemaakt moeten wor
den. 

• De krachtsinleiding is een zwak punt. Waar mogelijk moet een gootregel 
ingelijmd worden om de dwarskracht over het hele lijf te verdelen. 

• Een sandwichelement gebruikt als ligger mag niet als zodanig berekend 
worden, door de verhouding van de hoogte t.o.v. de overspanning treedt 
schijfwerking op, waardoor de ligger zich veel stijver gedraagt. 

AANBEVELINGEN 

• Beproeving van S-PLS sandwichelementen als ligger (zonder knoop) onder 
q-belasting (meerpunts buigproef), met de bedoeling de ligger niet t.g.v. de 
krachtsinleiding te laten bezwijken. Hiermee kan dan maximaal opneem
baar moment en dwarskracht bepaald worden. 

• Experimenteel bepalen van E- en G-moduli, evt toepassen in numeriek 
model. 

• Experimenteel bepalen van lange-duursterkte - stijfheid (kruip). 

• ALTERNATIEF ONTWERP KNOOP. 

I 

I 

~fv 
~- _4_t'1__ --~ 

2.75 beproefde knoop 

... 
0, 

De knoop kan op eenvoudige wijze verbeterd worden. Als beide strippen 
effectief (momentvast) gekoppeld worden, wordt de dwarskracht overge
bracht door een koppel met krachten evenwijdig aan de vezel. Dit werkt 
alleen wanneer er een bout i.p.v. twee gebruikt worden.(2. 76) Bij een Vd 
van 6.8 kN & een Md van 23.5 kNm wordt 

2.76 verbeterde knoop 

RI :((319/914)*6.8)+(23.5/0.914)=28. I kN 
De maximaal toelaatbare belasting (bij een a van 6,9) op een M 12 I 0.9 
bout is 25. 7 kN (rekenwaarde). 

• In welke mate verhoogt het toepassen van een grotere ribhoogte de sterk
te en stijfheid van het element? 

• In welke mate verhoogt het toepassen van een multiplex lijf (20mm) de 
sterkte en stijfheid van het element? 
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AANBEVELINGEN 

Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen n.a.v. het hele ontwerpproces en 
hebben vooral betrekking op het ontwerp en de detaillering of verder onder
zoek naar de toepassing van het systeem. 

• De krachtsinleiding is een zwak punt van de sandwichelementen. Pas dus 
minimaal lijven toe van 8mm. spaanplaat. Daarbij is het ook van belang de 
kracht zoveel mogelijk in te leiden in beide lijven. Daar waar mogelijk moet 
t.p.v. puntlasten (dus t.p.v. oplegging) een gootregel ingelijmd worden, 
zodat de kracht verdeeld wordt over de totale hoogte van het lijf. 

• Vastleggen montagevolgorde waarna: 
• ontwerp gemaakt kan worden voor het gotenstelsel. 
• het ontwerp van mijn knoop evt. verbeterd cq verder ontwikkeld 

moet worden. Aandachtspunten hierbij zijn de volgende: 
• ga altijd uit van een versterkt sandwichelement met een 

ribhoogte van 96 mm. 
• probeer de excentriciteit bij het overbrengen van de 

dwarskracht zoveel mogelijk te beperken. De afstand 
die overbrugd moet worden is nu 4 70 mm. T erwijl de 
vrije opening benodigd voor leidingen slechts 154 mm. 
is. Probeer de afmetingen afmeting van de knoop naar 
deze 154 mm. terug te brengen worden, door evt 
sandwichelementen verder door te laten lopen. 

• versterk de kopse kant van de ligger met een staalplaat, 
en maak een eenvoudige verbinding mogelijk met een 
stalen koker. 

• Kan na het aanpassen van de ribhoogte van de sandwichelementen, de 
afmetingen van het dakpaneel vergroot worden tot 4m? Dit leidt tot betere 
toepasbaarheid van het systeem in de hallenbouw. 

• Opstellen rekenmodel voor het bepalen van de doorbuiging van alle varian
ten. Uitgaande van de aanname dat de totale doorbuiging is toe te schrijven 
aan de knoop. 
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Experimentele verificatie systeem: 
onderzoek naar de maakbaarheid, uitvoerbaarheid, sterkte & sdjf
heid van een balkrooster, opgebouwd uit isobouw sandwichele
menten 

Proefopstelling 

3. I :systeem 

Ill Proeven 



INLEIDING 

ACHTERGROND 

In het eerste deel van mijn afstudeeropdracht is (beschreven in deel I) een 
systeem ontstaan (3.1 :). Basis van dit systeem is een balkrooster van sandwich
elementen gekoppeld door knopen. (3.2:perspectief & 3.4:plattegrond) Voor 
alle duidelijkheid: ter plaatse van een knoop komen 4*2 =8 sandwichelemen
ten bij elkaar. Deze knoop moet deze elementen niet alleen constructief 
verantwoord koppelen, hij moet ook nog eens eenvoudig te monteren zijn en 
zoveel mogelijk ruimte vrijlaten voor de doorvoer van leidingen. 
Als oplossing voor de knoop is uiteindelijk gekozen voor stalen strippen die de 
ribben (boven en ender) koppelen. De verbinding tussen de strip en de ligger 
wordt gemaakt door boutverbindingen. (pag. 11.21) 
De ribhoogte van een standaard S-PLS element (22 mm) is echter onvoldoen
de om hier horizontaal een bout in te plaatsen. Daarom moeten de elementen 
in de fabriek al voorzien worden van ribben met een hoogte van 96 mm.(3.3:) 

1\ 7 <3-
['f !2 

+ + I I + + i 

_., 
a, 

l7Q 84 ISO •·------------- ------·--------
3.3:0pbouw knoop 
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3 .2: balkrooster 
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VR;\,t\GSTELLI NG 

Kun je het balkrooster wel echt bouwen? Kan een S-PLS element rechtopge
zet worden en als ligger functioneren? Voldoet de knoop qua sterkte en stijf
heid ? Deze vragen kunnen alleen met behulp van wat praktijkervaring beant
woord worden, vandaar dat ik ter afsluiting van mijn afstuderen een stukje 
balkrooster gebouwd en beproefd heb. 

0OELSTELLING 

INLEIDING 

'11· 

l,i Onderzoek doen naar maakbaarheid, uitvoerbaarheid, sterkte en stijfheid van "" i=~~~~~~~~~~ 
het balkrooster in het algemeen en van de toegepaste knoop in het bijzonder. : I 1')

1

1 

Uitgangspunt hierbij is een knoop in een balkrooster van drie velden (C= ~ I 
10350 mm.) (3.4:) met een belasting van Qrep=0.56 kN/m2 en ~ = 1.2 ~J '------~~~*~~~~~ 

/ 
2 \ / 

kN m . (Zie pag. lV.24) Kncop' / 

3.4:plattegrond balkrooster 3-velden 
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OPBOUW PROEVENSERIES 

OPBOUW PROEVENSERIES 

Het balkrooster bestaat uit liggers (rechtopstaande sandwichelementen) , 
knopen en verbindingen tussen deze twee. lk wil al deze onderdelen beproe-
ven. k ~ Jl , 
Dat doe ik door lsobouw sandwichelernenten als ligger te beproeven. De 't -- --- - Sos,, ------~] 

lO_c':(1 knopen en verbindingen wil ik beproeven door een stukje balkrooster te L_ _____ _ 

bouwen. lk beproef dan zowel de knoop als de verbinding. 
Omdat het bouwen van een balkrooster te tijdrovend zou zijn, vereenvoudig 
ik het 3D-balkrooster (3.2:) tot een ligger in een richting. (3.5:) In de proeven 
vereenvoudig ik dit verder tot een ligger opgebouwd uit twee elementen met 
daartussen een knoop. (3.6:) 

Het tweede deel van mijn afstudeeropdracht bestaat uit het ontwerpen en 
beproeven van de knoop. De proeven op de ligger met knoop (serie 3: lso
bouw S-PLS 120 8,8 met knoop) dienen daarom als uitgangspunt voor alle 
proeven. T er vergelijking is ook eenzelfde ligger zonder knoop beproefd (serie 
2: lsobouw S-PLS 120 8,8). En om meer inzicht te krijgen in de krachtswer
king in een ligger (evt. plooivorming in het lijf) zijn ook proeven gedaan met 
twee lsobouw S-PLS 120 3,3 elementen (serie I). 

LIGGER 

4 

KNOOP 

Proef I ,2 en 3 geven informatie over een sandwichelement als ligger. 
Proef 3,4 en 5 geven informatie over de knoop. 
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OPBOUW PROEVENSERIES 

BELASTING 

Orn de belastingswijze van de proeven te bepalen, ga ik uit van de volgende 
randvoorwaarden: 
•de opbouw van het balkrooster 
•de aanwezige lsobouw sandwichelementen (S-PLS 120) van 6 meter lengte 

I k heb al uitgelegd hoe ik het balkrooster vereenvoudig tot een ligger bestaan
de uit twee elementen met een knoop (3.6:). De opbouw van het balkrooster 
geeft echter nog een andere voorwaarde, nl. dat de knoop een dwarskracht 
moet overbrengen. (bij een q-last op een ligger van drie elementen (3.5:), heb 
je t.p.v. knoop een dwarskracht. zie ook pag IV.26. Daarom heb ik er uiteinde
lijk voor gekozen om driepunts-buigproeven uit te voeren met de puntlast net 
naast de knoop. Orn de resultaten van liggers met en zonder knoop te kunnen 
vergelijken, ga ik bij beide uit van dezelfde belastingswijze en overspanning. 
De aanwezige lsobouw sandwichelementen beperken de overspanning tot 
e=5900 mm. 

Belastingschema: 

Opmerking die hierbij geplaatst moet worden is wel dat de elementen nu 
met een puntlast belast worden, terwijl ze in werkelijkheid met een q-last 
of een aantal puntlasten belast worden. 
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3. 7: Belastingschema ligger+ knoop 
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3 .8: Belastingschema ligger 
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SERIE I & 2 : S-PLS 120 beproefd als ligger 

In deze series worden standaard lsobouw sandwichelementen beproefd. 
Twee maal een S-PLS 120 3,3 (spaanplaat dikte is 3 mm.) en een maal een S
PLS 120 8,8 (spaanplaatdikte is 8 mm.). De elementen staan rechtop (3.9:) en 
hebben een overspanning van f =5900 mm. 

LIGGER 

lk wil in eerste instantie het bezwijkgedrag en het kracht-vervormingsdiagram 
bepalen. ~~~~~._':.f!aonplaar ,;5 mec wit fol 

-2-pac:J1·1plaCJt -. '3 

terigel 
feet-~~-

EPS 

126/136 20 

VERWACHTINGEN 

lk ga er vanuit dat het sandwichelement zich als ligger zal gedragen. D.w.z. dat 
vlakke doorsneden vlak blijven en dat de ligger een grote stijfheid heeft door
dat veel materiaal zich ver van de neutrale lijn bevindt. 
Aangenomen wordt ook dat het lijf niet zal plooien door de verlijming met het 
EPS. Bereken ik het isobouw element als ligger (zie pag. IV. I 7) dan is de door
buiging maatgevend en bezwijkt de ligger op trek in de onderrib. Door de lage 
G-modulus van spaanplaat verwacht ik dat de doorbuiging grotendeels bestaat 
uit dwarskrachtvervorming. (M/AG) 

Voor de proeven verwacht ik de volgende doorbuiging bij I 0 kN: 
S-PLS I 20 3,3 (Eler= 1.40 E 13Nmm2

): 3.04 + I 2. I 7 = 15 mm. 
( I 0000*5900 "'3)/(48* I .40E 13)+(¼* I 0000*5900)/(2*10 I 0*3)*200 

S=PLS 120 8,8 (Eler= I .59E I 3Nmm2
): 2.68 + 4.56 = 7 mm 

( I 0000*5900"' 3)/(48* I .59E 13)+(¼* I 0000*5900)/(2* IOI 0*8)*200 

Uitgegaan is van representatieve (gemiddelde) waarden voor E&G. 
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3.9:lsobouw S-PLS 120 3,3 I S-PLS 8,8 
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MOGELIJKE BEZWIJKMECHANISMEN 

Er zijn twee soorten bezwijkvormen: 
lokaal: de ligger bezwijkt op een beperkt gebied t.p.v. krachtsinleiding. 

Maximaal moment of dwarskracht zijn niet bereikt. 
Globaal: de hele ligger bezwijkt door vervormingen of spanningen anders dan 

spanningen t.g.v. krachtsinleiding. 

I': A' 
Li,) 

B' 
__.;.._ 

: Kl 

AA' AA' BB' 

3.1 O:overzicht bezwijkmechanismen 

Bezwijkmechanismen t.g.v.: 

Krachtsinleiding: 
K I : A-A' C-C' stuik spaanplaat 
Kl: A-A' tonvorming lijf 

Moment: 
Ml: A-A' 

M2: A-A' 
M3: A-A' 

Dwarskracht: 
VI: B-8' 
Y2: B-8' 

V3: B-8' 

I nstabiliteit: 

druksterkte bovenrib en 
instabiliteit bovenrib (knik om sterke as) 
treksterkte onderrib 
buigsterkte spaanplaat (zie ook pag IV.20) 

afschuiving lijf 
bezwijken verbinding rib met spaanplaat t.g.v.: 
a rolschuifspanning spaanplaat 
b lijmverbinding (zie ook pag IY.20) 
plooi lijf t.p.v. drukdiagonaal 

Kip wordt verhinderd door de bovenrib zijdelings te 
steunen. 
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MEETMETHODE SERIE I & 2 

VERVMRDIGING PROEFSTUKKEN 

r},1 

gt; 

t.·fl: C• I 
Ci I 

' 

LIGGER 
meetmethode 

_j 

3.11 :Vooraanzicht (witte zijde) & doorsnede 

Alle proefstukken zijn gemaakt van standaard lsobouw S-PLS 120 sandwichele
menten (zie pag IV.4). De elementen zijn 6 meter lang en ze zijn in de fabriek 
al voorzien van een gootregel. De proefstukken zijn niet geconditioneerd in 
een klimaatkamer, maar bevonden zich voor het beproeven al meer dan een 
jaar in een verwarmd binnenklimaat. De klimaatomstandigheden in het labora
torium zijn bepalend geweest voor Relatieve Vochtigheid en temperatuur. 

Af [ ] metin,s?en mm : 

LINKS RECHTS 

rib (b.h) lijf h lijf tengel (b.h) rib (b.h) lijf h 
wit ora wit 
(b) (b) (b) 

I I I 8.3x1 1012 18.4x28.8 I I 8x23.6 1007 
(1203,3) 

3.2 3.2 I 8.Sx29.8 3.5 

I I 6.2x? 18.6x29. I I 17.2x23.8 

2 I I 6.6x25 1008 I 8.4x28.9 I I 8x24.7 1010 
(120 3,3) 

3.0 3.1 I 8.6x28.4 3.0 

I I 8x? I 8.4x28.8 I 16x? 

I I I 8.3x25.5 1010 I 9x29.0 I 18.4x26 1011 
(120 8.8) 

7.8 7.5 I 9x29.2 7.9 

1 I 8.2x2 I .4 18 Sx28.9 I 17.9x25 

? Door ingelijmde gootregel is het niet mogelijk de ribhoogte te meten 

Het blijkt dat de afmetingen vaak de opgegeven toleranties overschrijden. Wat 
vooral van belang is, is de hoogte van de ribben (>22 mm.) en de breedte van 
het lijf.(Oftewel de dikte van het spaanplaat ,zie 3.12:) 
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3.12:Afmetingen 

liJf tengel (b.h) 
ora 
(b) 

19.7x29.3 BOVEN 

3.3 I 8.7x28. I 

I 9.4x29. I ONDER 

I 8.Sx29 BOVEN 

3.2 I 8.2x28.7 

I 8.2x28.9 ONDER 

19. lx27.3 BOVEN 

7.9 18.3x29.4 

I 8.8x29.6 ONDER 

Tabel 3.1 
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Proefstuk /: 
Het eerste proefstuk is een standaard isobouw S-PLS 120 3,3 met gootregel 
aan een kant. Bij het beproeven is deze aan de linkerkant gehouden. 

Proefstuk 2: 
Dit proefstuk is een standaard S-PLS 120 3,3 met gootregel aan een kant. Aan 
de andere kant is een gootregel ingelijmd. Het element is t.p.v. de oplegging en 
de vijzel vlakgemaakt door een triplex plaatje in te lijmen en vervolgens vlak te 
schuren. Zie 3.13:&3.14:. 

3.14:lnlijmen gootregel en uitvullen rib. 

Proefstuk 3: 
idem maar nu vervaardigd van een standaard isobouw S-PLS 120 8,8. 

OPLEGCONDITIES 

Bij de opleggingen is gebruik gemaakt van staalplaten die op een rol liggen. 
Bij de vijzel is een staalplaat ( 140* 150* 12) op de ligger gelegd. Hierop is 
een krachtmeetdoos geplaatst, midden tussen de lijven. 3.15: 

Proefstuk:2 
Hier is tussen staalplaat en ligger zachtboard toegevoegd. 

UITVOERING PROEVEN 

De proeven zijn uitgevoerd met een belastingssnelheid van 2 kN/minuut 
voor proef I &2 (S-PLS 120 3,3) en 3 kN/min voor proef 3 (S-PLS 120 8,8). 
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3. I 3 :Prepareren proefstuk 

3.15:Krachtsinleiding 
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OPSTELLING 

De proefopstelling is een frame van HEB-profielen waarin het proefstuk ge
plaatst is. Het sandwichelement wordt opgelegd d.m.v. staalplaten op twee 
rollen (h.o.h. 5900 mm) en belast met een vijzel op de bovenrib. De bovenrib 
wordt zijdelings gesteund door gaffels. Zie tekening I . 

MEETPLAN 

Voor bepaling van het Kracht-vervormingsdiagram zijn de vijzelkracht en de 
verplaatsing gemeten. (KMD0 & LVDT 4). Zie tekening 2. De verplaatsing is 
gemeten op de bovenrib. Deze verplaatsing (LVDT4) moet gecorrigeerd 
worden door de verplaatsing van de opstelling. De verplaatsing van de opstel
ling is gemeten met verplaatsingsmeters SM0, 1,2. Omdat de mogelijkheid 
bestaat dat de het lijf gaat plooien is ook de zakking van de onderrib (LVDT 3) 
gemeten evenals de verplaatsing uit het vlak in het midden van het lijf met 
potentiometers I &2 (POT 1,2) 
Orn een indruk te krijgen van de krachtswerking van het sandwichelement zijn 
op de onder en bovenrib en op het lijf horizontale rekstroken geplakt. In 
principe alleen op de witte zijde van het paneel, omdat hier de krachtswerking 
niet beinvloed wordt door de op het lijf gelijmde tengels. 
Op de halve hoogte is een rozet geplaatst. Een rozet bestaat uit 3 rekstroken, 
waarvan er twee haaks op elkaar staan (J&L). De derde (K) staat horizontaal en 
onder een hoek van 45 ° met de twee andere. Een rozet maakt het mogelijk 
de grootte en de hoek van de hoofdspanningen te bepalen. 
Deze rij rekstroken is op 1/3 f (H,l,K,M,N) en op 1/6 r van de oplegging aan
gebracht (A,B,D,F,G). De plaats en de richting zijn weergegeven in tekening 
3.16 

LIGGER 
meetmethode 

2?~----------___u_ ___ _ 1i N C 

-M 
uc 
0 
'T 

I X 

IV 

-F 

{c: 
_, -B u, 

H A □ 
8 ;Z - □'-,,------------------------------

1 Vertika/e rekstrook 1/6 P 1/6 F 
- Horizontale rekstrook 

3.16:plaatsing rekstroken Vooraanzicht (witte zijde) 

Ter plaatse van de oplegging en de vijzel zijn vertikale rekstroken aangebracht 
aan zowel voor- (wit) als achterzijde (oranje). 
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RESULTATEN SERIE I &2 

De resultaten van de proeven zijn weergegeven in grafiek 3.1 t/m 3.7 . Zie 
pag. 111.37. Hieronder worden de gebeurtenissen beschreven zoals die bij de 
proef zijn waargenomen. 

Beschrijving: 
proef /,· serie I 
S-PLS 120 3,3 

datum: I 1-12-97 

Resultaten (Yoor bespreking resultaten zie pag. 111.16 e.v.) 
9 kN knal: stuik in lijf oranje plaat t.p.v. rechter oplegging (daar waar 

geen gootregel is ingelijmd). 
14 kN Daar waar al stuik opgetreden is, schuift het lijf langs elkaar zie 3. I 7 :. 

3.17: Bezwijkmechanisme proef I 

Doorbuiging bij I O kN is 4.95 mm ( I 0/2.02 zie grafiek 3.1 ) 

Meetgegevens: Potentiometers I &2 ; LVDT 3&4 ; KrachtMeetDoos O ; 
rekstrookjes A t/m O TUX; SM 0, 1,2 
T,U geven een groot verschil in rek onder dezelfde belasting. 
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Proef 2; serie I 
S-PLS 120 3,3 

datum: 8-1-98 

Resultaten 
20 kN buiging bovenrib in dwarsrichting. Door toepassen zachtboard 

wordt de belasting niet alleen in de lijven ingevoerd, ook de bo
venrib wordt belast. 

22 kN bezwijken bovenrib waarna oplegplaat het lijf in gedrukt wordt 
.3.18: 

3 .18:Bezwijkmechanisme proef 2&3 

Doorbuiging bij I 0 kN is 5.02 mm (I 0/1.99 zie grafiek 3.1) 

Meetgegevens: Potentiometers I &2 ; L VDT 3&4 ; KrachtMeetDoos 0 ; 
rekstrookjes T,U,W,X,Y,Z; SM 0, 1,2,3,4 

Proef J; serie 2 
S-PLS 120 8,8 

datum: 20-1-98 

Resultaten 
45 kN stuik in spaanplaat. Hierna komt de totale belasting op de boven

rib. De oplegplaat wordt de lijven ingedrukt, waardoor het spaan
plaat in het midden splijt. 

Doorbuiging bij I 0 kN is 2.91 mm ( I 0/3.43 zie grafiek 3.1 ) 

Meetgegevens: Potentiometers I &2; LVDT 3&4; KrachtMeetDoos 0; 
rekstrookjes T,U,W,X, A t/m N; SM 0, 1,2,3,4 
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BESPREKING RESULTATEN SERIE I & 2 

De meetgegevens zijn weergegeven in 7 grafieken (3.1 t/m 3.7). Zie pag.111.37. 
Functies in de grafiek geven de mogelijkheid waarden (ook als ze zijn weerge
geven op een verschillende schaal) met elkaar te vergelijken.De verplaatsing in 
het midden (LVDT4) is gecorrigeerd voor de verplaatsing van de opstelling. 
Let wel dat het midden 450mm uit het midden is! 

lk wil twee aspecten van de S-PLS ligger bespreken: 
•de stijfheid van de ligger 
•de problemen bij de krachtsinleiding 

STIJFHEID 

De elementen blijken veel stijver dan voorspeld, dit kan alleen verklaard wor
den uit het feit dat de ligger in verhouding tot de overspanning zo hoog is dat 
er schijfwerking in het lijf optreedt. De ligger mag dus niet als ligger berekend 
worden. 

Uit de meetgegevens komen enkele opmerkelijke resultaten en vragen naar 
voren: 
In grafiek 3.2 en 3.3 blijkt dat de horizontale rekken (deze zijn rechtevenredig 
met de spanningen) op 2140 mm van de oplegging weliswaar twee keer zo 
hoog zijn dan de rekken op 1070 mm van de oplegging. (want M= twee keer 
zo groot) maar ook dat de horizontale rekken in een S-PLS 3,3 ongeveer even 
groot zijn als in een S-PLS 8,8. Waarom buigt een 8,8 element in het midden 
dan toch minder door? 
De horizontale rekken t.p.v. de neutrale lijn zijn bijna gelijk aan nul, maar de 
hoofdrekken op deze plaats zijn zeker niet nul en maken een hoek van on
geveer 45 °met de horizontaal. (Zie grafiek 3.4) 

Hoe kan het nou dat de ligger zo stijf is? 
Dat de doorbuiging niet in het midden is gemeten zal iets uitmaken, maar niet 
veel. De tengels zijn ten onrechte verwaarloosd in de berekening en de E- en 
G-modulus zijn waarschijnlijk hoger dan de gebruikte representatieve waar
den. 

lk maak de berekening opnieuw, met de juiste afmetingen en met tengels. (De 
tengel wordt verrekend in de breedte van de rib.) 

vooreen: 

LIGGER 
resultaten 

S-PLS 120 3,3:Elet= I. 75 EI 3Nmm2 J =2(2200*(___'._,3J, 10103)+10000*(___'._* 141 •23.73))+2•(10000•(237or 141)*(505~ 11.9): 
e, 12 12 

S-PLS 120 8,8:Elet= I .97E I 3Nmm2 
El r=2(2200•(___'._* 7.8 *IOI 03)+ I 0000*(___'._, I 38t253))+2 *( I 0000t(25* I 38)*(492.5)2) 

e 12 12 

De doorbuiging bij F = I 0kN wordt nu: 
S-PLS 120 3,3: ~M + ~v = 2.05 + I 1.06 = 13.1 mm. 

(I OOOO'l5900" 3)/(48* I .75E 13)+(1/4*10000*5900)/(2*10 I 0*3.3)*200 

S-PLS 120 8,8 :~M + ~v = 1.84 + 4.68 = 6.5 mm 
( I 0000*5900" 3)/(48*1.97E 13)+(¼*10000*5900)/(2*10 I 0*7.8)*200 

Uitgegaan is van representatieve (gemiddelde) waarden voor E&G. 
~M=doorbuiging t.g.v. moment (FI A 3/48EI) 
~v =dwarskrachtvervorming (M/AG) 
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Bepaal ik de werkelijke E-modulus (d.w.z. een schatting voor proefnr I met de 
aanname dat Ehout = 4.5 E.paanplaat ( I 0000/2200)) dan komt deze 30% hoger uit 
dan de representatieve waarde. Zie pag. IV.30. 

Neem ik aan dat dan ook de G-modulus van spaanplaat 30% hoger is, dan krijg 
ik de volgende doorbuiging bij I O kN: 
S-PLS 120 3,3: 5M + 5v = (I/ I .3)*2.05 +(I/ 1.3) * I 1.06 = 1.58+8.5 mm. 
S-PLS 120 8,8 :5M + 5v = (1/1.3)* 1.84 + (1/1.3) *4.68 = 1.41 +3.6 mm. 

Nog steeds is de berekende doorbuiging veel groter dan de verwachte. Neem 
ik aan dat de doorbuiging t.g.v. moment 5M klopt.en ik kijk naar de gevonden 
doorbuigingen , dan zou 5v de volgende waarden moeten hebben: 
S-PLS 120 3,3: 1.58 + 5v =5 mm ➔ 5v =3.42 mm. 
S-PLS 120 8,8; 1.41 + 5v =2.91 mm. -~ = 1.49 mm. 
In de verhouding van 5v zien we weer een factor 2.3 die voortkomt uit de 
verhouding van de spaanplaatdikte. 

Afgezien van het feit dat voorgaande berekening van aannames aan elkaar 
hangt, maakt hij toch duidelijk dat 5v weliswaar niet verwaarloosd mag wor-

0 
den, maar veel kleiner is dan verwacht. Na interpretatie van de meetgegevens ~~~. 
en de spanningsverdeling over het lijf uit een ANSYS berekening, verklaar ik 
de krachtswerking als volgt (kwalitatief): 
De doorbuiging bestaat uit een gedeelte t.g.v. moment 5M en een gedeelte 

LIGGER 
resultaten 

t.g.v. dwarskracht 5v. Het moment in de ligger veroorzaakt een rechtlijnig 
spanningsverloop over de hoogte van de ligger.Zie 3.18:. 5M kan berekend 
worden uitgaande van Ele1. Oat deze spanningen bij een S-PLS 3,3 en een S-PLS 
8,8 weinig verschillen komt doordat de Ele1 slechts I 0% verschilt. 

3.18: interpretatie rekverdeling tgv M 

De dwarskracht wordt opgenomen door schijfwerking in het lijf. Hierdoor is 
het aandeel 5M in de totale doorbuiging gering en zien we dat de hoofdspan
ningen t.p.v. neutrale lijn ongelijk zijn aan nul en onder een hoek van 45 ° staan 
met de horizontaal.3.19:(bij de berekening van de hoofdspanningen is ervan 
uitgegaan dat v=O) 
Oat de dwarskracht over het hele lijf constant is, zien we terug in het feit dat 
de hoofdrekken van een S-PLS 8,8 en 3,3 t.p.v. I 070 en 2140 mm van de 
oplegging gelijk zijn. Ook zien we dat de rekken in een S-PLS 3,3 2.3 keer 
groter zijn dan in een S-PLS 8,8. 
Dit komt door het verschil in lijfdikte. (7.8/3.3) 

Je krijgt nu ongeveer een rekverdeling over de hoogte zoals getekend in 3.20:. 
Afhankelijk van de dikte van het lijf zullen de diagonaalrekken al dan niet de 
overhand hebben. (dikker lijf betekent lagere rekken en spanningen t.g.v. 
dwarskracht) 

Zie ook pag IV.35 (Ansys berekeningen) 

Ill 17 

D 
,; c( ;t ~ 

~ ~<; ,; "' 
"~ ,; "' % "~ 

6 

3 .19: interpretatie rekverdeling tgv V 

3.20: interpretatie rekverdeling M+Y 

Proeven 



KRACHTSINLEIDING 

Het zwakste punt van de elementen is de krachtsinleiding. Door het optreden 
van lokale bezwijkmechanismen, is het niet mogelijk conclusies te trekken 
over het maximaal opneembare moment of dwarskracht. 
Het is wel duidelijk dat een dikker lijf (S-PLS 120 8,8) lagere stuikspanningen 
(rekken) t.g.v. de krachtsinleiding en dus een hogere bezwijkbelasting tot 
gevolg heeft. Grafiek 3.5 
Een betere spreiding van de belasting heeft ook een lagere stuikspanning t.g.v. 
krachtsinleiding en dus hogere bezwijkbelasting ten gevolg. Orn meer te we
ten te komen over het bezwijken is het dus nodig vier-puntsbuigproeven uit 
te voeren of een q-last aan te brengen. 

Het eerste proefstuk bezweek omdat t.p.v. de oplegging geen gootregel was 
ingelijmd, waardoor de kracht niet over de hele hoogte van de spaanplaten 
ingeleid werd. Dit was echter eenvoudig op te lossen door hier eigenhandig 
een gootregel (vertikale rib) in te lijmen. Zie 3.14:. 
Door de huidige fabricagemethode is het echter niet mogelijk om t.p.v. de 
vijzel ook een inwendige vertikale rib in te lijmen. Hierdoor zijn alle liggers 
(proef 2&3) lokaal bezweken door stuik in het lijf t.p.v. vijzel. 

LIGGER 
resultaten 

Een belangrijk resultaat dat mede een rol speelt, is dat er t.p.v. de oplegging 
een groot verschil in stuikrek (vertikaal r.s. T&U) gevonden is in de oranje •= ·-. 

spaanplaat en de witte spaanplaat. T erwijl je dezelfde rek zou verwachten = · 

omdat de rekstrookjes op dezelfde plaats tegenover elkaar zitten. Zie grafiek 3.5 

Bij proefstuk I was de stuikrek t.p.v. de oplegging, in de oranje spaanplaat (T) 
een factor 7 groter dan in de witte spaanplaat (403/57 zie grafiek 3.5). Wat= 
ook opvalt is dat de stuikrek t.p.v. oplegging in de witte zijde (U) een rare knik= 
vertoont. _ E 

lets soortgelijks is te zien bij proef 2 en 3. Bij proef 2 is door het toepassen van 'r:~~,. · 
zachtboard het verschil teruggebracht tot een factor 2. T oepassen van zacht- •= ~ ----

board heeft echter wel bezwijken van de rib tot gevolg. = ,~ 

Bij proefstuk 3 is het verschil groter en zien we weer een merkwaardige knik_ Zie grafiek 3.5 

t.p.v. 15 kN (grafiek 3.5) Na deze knik gaan de lijnen onder eenzelfde hoek 
verder, wat eigenlijk betekent dat de kracht dan gelijkmatig over beide lijven = 

verdeeld wordt. 

Bij proef 2 is ook t.p.v. de oplegging aan de andere zijde (links) gemeten, maar•= 
de stuikrekken in oranje en witte plaat zijn daar nagenoeg hetzelfde. 

E 

Zie grafiek 3.5 

1 · · proef 1;T I 
I ~proef1;UI 

-proef2;T 

-proef2;U 

proef 3:T 

proef3:U 

I ~ proef 2;Y J 

I ..... proef 2;Z I 
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Dit heeft bij mij het vermoeden gewekt dat het verschil geen gevolg is ge
weest van de opbouw van het element (tengels aan de oranje zijde) maar zijn 
oorzaak vindt in de opstelling. Bij nader onderzoek blijkt dat dezelfde knik (bij 
dezelfde kracht) ook voorkomt in de verplaatsing van de opstelling. Zie grafiek 
3.7. Bij de laatste proef (proef 5) is de verplaatsing van de rechteroplegging 
aan beide zijden (witte voorkant en oranje achterkant) gemeten, daaruit blijkt 
dat de oplegplaat eerst roteert en daarna recht naar beneden zakt. Zie grafiek 
3.13. 

Het verschil in rek in de oranje spaanplaat en de witte spaanplaat kan dus 
verklaard worden uit het feit dat de ligger eerst op een hoek opligt (ook al is 
hij waterpas gesteld). Vervolgens wordt de ligger belast en omdat hij slechts 
aan een zijde opligt, zal zich aan die zijde meer spanning (rek) opbouwen. 
De oplegging roteert tot beide spaanplaten aanliggen en zakt daarna gelijkma
tig. 

Bij de detaillering zal dus veel aandacht besteed moeten worden aan de inlei
ding van de belasting en aan de oplegging. De kracht moet op beide lijven 
aangrijpen en liefst niet op de rib. 
Uit grafiek 3.6 blijkt dat de bezwijkrek voor stuik 5000 microrek is. Een inlei
ding van de kracht over een groter gebied (4-punts-buigproef of q-last) zou 
lokale spanningen verlagen en zo een hogere bezwijkbelasting tot gevolg 
hebben. 
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SERIE 3 : S-PLS 120 8,8 met KNOOP 

In deze serie wordt op vereenvoudigde wijze het balkrooster beproefd. Hier
voor worden twee sandwichelementen (Q=2775 mm) d.m.v. stalen strippen 
met elkaar verbonden. 
Doelstelling is onderzoek doen naar maakbaarheid, sterkte en stijfheid van de 
knoop. 

' ♦ 4 
L________ 

• I 

lS I 34 84 IS 0 .------------ ---------........ ·--·---

VERWACHTINGEN 

De knoop moet de rekenwaarde van V&M overbrengen die in de knoop 
voorkomt nl. een dwarskracht van 6.8 kN en een moment van 23.5 kNm. (zie 
pag. IV.26). Verder is bij het ontwerp een randvoorwaarde geweest dat de 
extra doorbuiging t.g.v. de knoop gering zou zijn t.o.v. ligger zonder knoop. 
(zie pag IV.23) 
Omgerekend moet de knoop een vijzelkracht van 15.9 kN halen zonder te 
bezwijken (Md) . Orn de representatieve waarde van de belasting te halen is 
een vijzelkracht van 12.2 kN nodig (Mrep = I 8kNm) 

lk verwacht dat de knoop de benodigde vijzelkracht haalt en bezwijkt op de 
boutverbinding . 
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MOGELIJKE BEZvVIJKMECHANISMEN 

De knoop kan bezwijken op doorbuiging van de knoop of van de hele ligger, of 
omdat de krachten niet overgebracht kunnen worden van de strip naar de 
ligger en omgekeerd. 

I 

Kl j _..___, 
I I 

L.._ ____________ 4_&_5--+-----'i-=:-=··=J,.....--.bl&2 

I 
\ 
) 

3 2 

Bezwijken t.g.v. 

Doorbuiging: 

~I 

~2 

Krachtsinleiding: 

I 

3.24: 

doorbuiging van de ligger is te groot 
verschil doorbuiging tussen linker- en rechterdeel van de 
knoop is te groot 

Kl Stuik in lijf t.p.v. de vijzel en de oplegging wordt verhinderd 
door een ingelijmde gootregel. Deze verdeelt de dwarskracht 
over de hoogte van het lijf en over beide strippen. 

Verbinding:: 
1&2 
3 

4&5 

bezwijken boutverbinding t.p.v. bout (I) of hout (2) 
bezwijken lijmverbinging tussen rib en lijf of bezwijken spaan
plaat t.g.v. rolschuifspanning. 
bezwijken rib of spaanplaat op trek- resp. drukspanning. Deze 
spanningen zijn groter dan bij een ligger zonder knoop omdat 
ze hier lokaal ingeleid worden. 
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MEETMETHODE SERIE 3 

VERVAARDIGING PROEFSTUKKEN 

Alle proefstukken zijn gemaakt van standaard lsobouw S-PLS 120 8,8 sand
wichelementen (~=6 m.). Deze zijn doorgezaagd tot twee elementen van 
2775 mm, waarin aan een zijde een gootregel is ingelijmd. Aan andere zijde is 
EPS verwijderd en zijn t.p.v. de ribben twee houten blokjes (325*54*77) 
ingelijmd (3.26:). Tussen de ingelijmde houten balkjes is een stalen strip ge
plaatst die beide elementen verbindt(3 .28:). De verbindingen zijn gemaakt met 
een draadeind M 12 8.8. Verschil met het oorspronkelijke ontwerp is dat de 
gleuf waarin de strip valt niet over de hele ribhoogte doorloopt. Zie 3.25:. 

ld 

c112 8 8 Ii 
I • • • • I dra t1e1nd 11,gel ;rnde talk.ies. 

3.25: 

3.26:inlijmen houten balkjes 

3 .2 7 :verbinding knoop-element 
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Proefstuk4 
Element en strippen zijn afzonderlijk voorgeboord met diameter I 3mm. 
Strippen zijn het paneel ingeschoven (tussen balkjes door) en verbonden met 
M 12 draadeinden. Daarna is ook hier een gootregel ingelijmd. T.p.v. oplegging 
en krachtsinleiding zijn de ribben opgevuld met triplex en vlakgeschuurd. 

Proefstuk 5 
Idem, maar nu zijn in een keer alle balkjes en strippen ingelijmd. Na uitharden 
lijm zijn paneel en strippen in een keer doorboord met een diameter van 12.2 
mm en verbonden d.m.v. draadeind M 12 8.8 .(3.28:) 

OPLEGCONDITIES 

opliggend op stalen plaat. 
Extra gaffe! in midden (3.29) ter voorkoming knik strip. Deze gaffe! bestaat uit 
twee rechtopstaande strippen,die de knoop zijdelings steunen. In vertikale zin 
kan de knoop m.b.v. teflon velletjes vrij bewegen. 

UITVOERING PROEVEN 

De proeven zijn uitgevoerd met een belastingssnelheid van 3 kN/min. Proef I 
is beeindigd na het bereiken van de maximale slag van de vijzel. 
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OPSTELLING 

De opstelling is identiek aan de opstelling voor serie I &2. Voor serie 3 is een 
extra gaffel gemaakt t.p.v. de knoop. De knoop kan dus niet zijdelings verplaat
sen. Zie tekening 4. 

MEETPLAN 

Ook hier is de verplaatsing in het midden gemeten (LVDT4&3) samen met de 
vijzelkracht (KMD0). In de grafieken is deze verplaatsing gecorrigeerd voor de 
verplaatsing van de oplegpunten. (SM0, 1,2).Van de opstelling is bij de laatste 
proef de verplaatsing van de rechteroplegging zowel aan de voor- als achterzij
de gemeten (SM0 en SM?). Zie tekening 5. Dit is gedaan om te achterhalen of 
de oplegplaat roteert, wat een mogelijke verklaring zou zijn voor de verschil
len in stuikrek t.p.v. deze oplegging. 
T.p.v. de knoop wil ik de hoekverdraaiing van de strippen en de indrukking en 
uittrekking van de strip t.o.v. het sandwichelement meten. Orn de indrukking 
van de strip in het element te meten is een verplaatsingsmeter op de strip 
gemaakt SM6. Hetzelfde is bij de onderste strip gedaan SM 5. De hoekver
draaiing van de bovenstrip t.o.v. het element is gemeten met twee verplaat
singsmeters (SM3&4) die door twee gaten in de bovenrib, de verplaatsing van 
de strip meten. De hoekverdraaiing is ook te halen uit de zakking van de 
linker- en rechterhelft van de knoop, gemeten met potentiometer 2 respectie
velijk I. 

L \/['14 ;:o~Ung mldd1;,ri 

~ hMDO 

I 

A 

i 
l PD11 

zokk~ng rec.kterhel1l 
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RESULTATEN SERIE 3 

De meetgegevens zijn weergegeven in grafiek 3.8 t/m 3.13, pag.42. Bij alle 
grafieken is uitgegaan van de kracht tot bezwijken. Soms is ter vergelijking ook 
proef 3 ( 120 8,8 zonder knoop) in de grafiek opgenomen. Hieronder worden 
de gebeurtenissen beschreven zoals die bij de proef zijn waargenomen. 

proef 4; serie J 
S-PLS 120 8,8 met knoop 
vervaardiging: onderdelen geprefabriceerd en doorboord 
montage. 

(D= 13mm) voor: 

datum: 29-1-98 

Resultaten. Zie ook pag 30 
3 kN aanliggen draadeinden . 
12 kN Door de rotatie van de strippen t.o.v. het element, wordt de onder

rib weggedrukt zie afb. 3.33:. 
21 kN bezwijken hout door trek 1 vezel.(3.32:) 
35 kN de maximale slag van de vijzel is bereikt ( 12 cm). 

3.31 :vervorming ligger met knoop 

Doorbuiging bij I 0 kN is 16.5 mm ( zie grafiek 3.9) 
maar er is een groot verschil tussen linker en rechterdeel. De knoop wordt 
een paralellogram. (rechterdeel (op foto links) zakt maar 8 mm zie grafiek 
3.10) 

Meetgegevens: Potentiometers I &2 ; LVDT 3&4 ; KrachtMeetDoos 0 ; 
rekstrookjes T,U, A t/m N; SM 0, 1,2, 3,4, 5,6 
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proef 5; serie J • F 
S-PLS 120 8,8 met knoop 
vervaardiging:strip & balkjes in een keer ingelijmd en doorboord (D= 12.2mm) 
datum: 13-2-98 

Resultaten 
9 kN de door de vervaardiging ontstane ongewenste lijmverbinding tussen 

strip en paneel bezwijkt. 
24 kN de oorspronkelijke onderrib splijt door rotatie strippen.(3.33:) 

Scheuren hout door trek 1 vezel.(3.32:) 
28 kN Bezwijken van de onderrib t.p.v. noest 
26 kN bezwijken lijf op trekkracht 

Doorbuiging bij I 0 kN is I 0 mm ( zie grafiek 3.9) 
(rechterdeel zakt 5 mm; grafiek 3.10) 

Meetgegevens: Potentiometers I &2 ; L VDT 3&4 ; KrachtMeetDoos O ; 
SM 0, 1,2, 3,4, 5,6, 7 
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BESPREKING RESULTATEN SERIE 3 

In het begintraject is er een duidelijk verschil in stijfheid tussen proefstuk 4&5. 
Ook zien we in het F-~ diagram (grafiek 3.8) enkele knikken die te verklaren 
zijn door het aanliggen van de draadeinden en door opvolging van lokale 
bezwijkmechanismen. 
Als eerste zal ik het fenomeen aanliggen iets uitdiepen, waarna ik de volgorde 
van bezwijkmechanismen uit de grafieken zal proberen te halen. 
Tot slot gebruik ik de resultaten om de vervorming op te splitsen in een ge
deelte t.g.v. moment en een gedeelte t.g.v. dwarskracht. Deze gegevens kan ik 
dan gebruiken om de totale doorbuiging van een ligger in het balkrooster (3 
velden) te bepalen. 

AANLIGGEN VAN DE DRAADEINDEN 

Het verschil in stijfheid is te verklaren door de verschillende vervaardigingswij
zen van de proefstukken. Proefstuk 4 heeft door het voorboren van de bout
gaten met een diameter van 13mm duidelijk meer speling in de verbindingen 
dan proefstuk 5 (Dgat= 12.2mm). 

12 

Een milimeter speling per draadeind in vertikale zin geeft al een verschil in 
zakking links en rechts van: 
(450/ 150)*( I+ I )=6 mm. 

Het is ook mogelijk dat beide draadeinden niet tegelijk aanliggen. Pas nadat de 
een voldoende vervormd is, gaat de ander meedragen. 
Daarnaast is ook nog van belang dat de strippen niet vrij kunnen roteren , maar 
dat ze tegengehouden worden door de ribben. Dit heeft tot gevolg dat de 
krachten in de draadeinden kleiner worden en de verbinding stijver (de rotatie 
wordt verhinderd), maar tevens dat de onderrib splijt ten gevolge van de 
rotatie van de strippen.(3.33:) 
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INTERPRETATIE BEZWIJKGEDRAG 

Proef4 
Bij F = 3 kN (zie grafiek 3 .8 :Z) liggen alle draadeinden aan (vertikaal gezien). 
Door de rotatie van de strippen t.o.v. het element, wordt bij F = 12 kN de 
onderrib weggedrukt.zie afb. 3.33:. 
In grafiek 3.11 zien we bij de indrukking van de strip een knik bij 14 kN, bij de 
onderste strip (uittrekken) zien we een knik bij 18 kN. 

Dit kan wijzen op het splijten van hout _1_ vezel . 
Uiteindelijk bezwijkt de ligger op vervorming 9 cm bij 35 kN. De druk is 
daarna op de ligger blijven staan, waardoor het spaanplaat (4 uur later) bezwe
ken is op trekspanning. Lange-duur sterkte is dus nog een belangrijk aandachts
punt. 

ProefS 
Bij 9kN (grafiek 3.8:A) is de door de vervaardiging ontstane ongewenste lijm
verbing tussen strip en paneel bezweken, hierna wordt de kracht d.m.v. 
draadeinden overgebracht(B). Wat opvalt is dat voordat de lijmverbinding is 
bezweken, de ligger met knoop even stijf is als de ligger zonder knoop. 
Bij 15 kN zien we een knik in grafiek 3.12 & 3.11. Dit keer geen verzwakkingi F 
maar een versteviging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de onderste ! 
strip bij 15 kN gaat 'meedragen'. Waardoor de totale verbinding stijver wordt. 00 

In grafiek 3.8: zien we dan ook een versteviging bij punt C 

Zie grafiek 3.11 

KNOOP 
resultaten 

Zie grafiek 3.12 

Bij F =24 kN is de oorspronkelijke onderrib gespleten. (door rotatie strippen). •,-. ~,.-----t-,-
00 
~ •• -~.

00
-,.--,. 

Trekkracht wordt nu in een gereduceerde doorsnede overgebracht naar rib. 
De onderrib (het deel dat na splijten over is) is uiteindelijk bezweken op trek 
t.p.v. een noest bij F=28 kN.Grafiek 3.8: D. 
Hierna moet de totale trekkracht via het spaanplaat overgebracht worden, dat 
hierna vrijwel meteen bezweken is. Grafiek 3.8 E. 
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STIJFHEID KNOOP BIJ M&V 
Orn nu de meetresultaten te kunnen gebruiken voor andere overspanningen 
en belastingswijzen, is het noodzakelijk de verplaatsingen en rotaties ten gevol
ge van de knoop nader te beschouwen. lk ga hierbij uit van een symetrische 
belasting en ligger en de volgende gedachtengang: Een moment t.p.v. de knoop 
veroorzaakt een drukkracht of trekkracht in boven resp. onderstrip. Door 
het indrukken cq uittrekken van de strip t.o.v. het element, verandert de 

KNOOP 
resultaten 

knoop a.h.w. in een trapezium. /-~-------~---------~~-~=~~-----------------------------7 
• - - _+ ~ + + - - • 

I . 

Deze indrukking en uittrekking is aan een zijde gemeten met verplaatsingsme
ters SM 5&6. 

De hoek aM (zie Grafiek 3.14) heeft een grootte van: 
aM= arcsin ((SMS+SM6)/( IOI 0-2*48)) 
Ga ik ervan uit dat het sandwichelement tov de knoop oneindig stijf is, dan kan 
ik de verplaatsing tgv. het moment berekenen: 
<'>k;M=Q.sin aM=2705sin aM 

Met betrekking tot de dwarskracht doen we hetzelfde, de dwarskracht zorgt 
voor een rotatie in de verbinding . (De dwarskracht geeft een moment in de 
strip en veroorzaakt een rotatie) Dwarskracht t.p.v. de knoop zorgt ervoor 

----- ------ -
dat de strippen een paralellogram vormen

1
. -~-- ___ 

1 L~- ------_i:l;lf~ 
POT.? P01 I 

Ook de rotatie is uit de proefresultaten te halen (ik gebruik hiervoor niet de 
hoek van de bovenstrip tov element, maar het verschil in zakking tussen linker 
en rechterdeel). 

av= arcsin((POT2-POT I )/(490)) Zie grafiek 3.15 
-------......... __ _ 

De vervorming tgv dwarskracht in de knoop is nu ±(490/2)sin Ov 
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De vervorming van de ligger met knoop is nu als volgt te bepalen: 
l\=2705.sin aM ±(490/2)sin av 

c3k;M=2705.sin aM Weergegeven in grafiek 3.16 
Dit is de vervorming die op zou treden als er geen 
dwarskracht tpv knoop zou zijn. 

c3k;v=±(490/2)sin av vervorming tgv dwarskracht, deze wordt aan een zijde 
bij c3k;M opgeteld, aan de andere zijde ervan afgetrok
ken. 
In dit geval is (490/2)sin av gelijk aan ½(POT2-1). 
POT2-POT I is het verschil in zakking links tov rechts 
en is weergegeven in grafiek 3.15 

De zo berekende verplaatsingen :<31<;=2705.sin aM ±(490/2)sin a.,, zijn samen 
met de werkelijke verplaatsing weergegeven in grafiek 3.17 
Het is duidelijk te zien dat de methode bij proef 5 werkt. Bij proef 4 is de 
werkelijke zakking groter dan de berekende. lk neem aan dat dit een gevolg is 
van het aanliggen van de draadeinden. 

lk neem aan dat het aanliggen tot gevolg heeft dat de strippen weliswaar rote
ren en een paralellogram vormen, maar het aanliggen heeft niet tot gevolg dat 
de rechterhelft omhoog komt zoals bij een bepaalde dwarskracht in de -
knoop.( & 3.39:) lk neem dus aan dat de onbelaste helft van de ligger t.g.v. het 
aanliggen niet zakt en horizontaal blijft. 
In de berekening wordt wel de helft van het verschil in POT I &2 bij het rech
terdeel afgetrokken en bij het linkerdeel opgeteld. Terwijl eigenlijk het verschil 
(tgv aanliggen) hier bij het linkergedeelte opgeteld zou moeten worden. Van
daar dat de berekening een te lage doorbuiging geeft. 

Orn aM & a.,, onafhankelijk van deze opstelling te kunnen bepalen, is de vijzel
kracht omgerekend naar een moment en een dwarskracht t.p.v. de knoop. 
aM & q zijn in grafiek 3.18 tegen het optredende moment respectievelijk 
dwarskracht uitgezet. 
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VERIFICATIE SYSTEEM 

De gevonden resultaten worden hier , met behulp van grafiek 3.18 pagina 47, 
gerelateerd aan het oorspronkelijke uitgangspunt, nl. Een balkrooster van drie 
velden. 
Qrep = 0.56 kN/m2 

Grep = I .2 kN/m2 

(pag IV.22 e.v.) 

MAAKBAARHEID 

Het inlijmen van gootregels kan in de fabriek of werkplaats gedaan worden. 
Balkjes inlijmen is in werkelijkheid niet nodig omdat grotere ribben toegepast 
worden. Wei moeten in de fabriek al sleuven gefreesd worden waar de strip
pen inpassen. 

UITVOERBAARHEID 

De knoop en de ligger-elementen moeten tijdens montage in een keer door
boord worden, omdat teveel gatspeling de doorbuiging zeer nadelig bein
vloedt. 

STERKTE LIGGER 

De ligger heeft vijzelkracht van 45 kN (proef 3) gehaald. Dit komt overeen 
met een dwarskracht ter plaatse van de oplegging van 
vopl =3200/5900 * 45 = 24.4kN 
MM=¼45 5.9=66 kNm 

STERKTE KNOOP/VERBINDING 

Proef 5 heeft een bezwijkvijzelkracht van 28kN, dit komt overeen met een 
moment en dwarskracht t.p.v. de knoop van 4 I .3kNm resp. 12.3 kN. 
Het bezwijken van de onderrib t.g.v. de rotatie van de strippen is een gevolg 
van de vervaardigingswijze van het proefstuk en kan in het oorspronkelijke 
ontwerp niet optreden (De knoop kan dan vrij roteren). Vergelijk 3.25: met 
3.3:. 
Het is onduidelijk wanneer de draadeinden bezweken zijn, in werkelijkheid 
zullen de bouten in een S-PLS 142 8,8 meer capaciteit hebben. ( 17. 7 ipv I 1.8) 
Maar trek 1vezel zal in ieder geval optreden (of het nu een draadeind of bout 
is.) 

STIJFHEID SYSTEEM 

Uitgaande van een symetrische ligger en belasting, 
bereken ik met de hiervoor beschreven methode de doorbuiging als volgt: 
Bij y=I, d.w.z. Mrep=l8 kNm & ¼, = 5.2 kN, vind ik in grafiek 3.18 de 
volgende waarden voor aM= 18/85=0.2 I O av=S.2/3.15= 1.66° 
De doorbuiging wordt dan ~k; =e.sin 2aM + ½eknoop sin aM ±(e1cn00/2)sin av 
Hierbij is geen rekening gehouden met kruip. 
e=2980 mm 
eknoop =4 70 mm 
Dit geeft een doorbuiging van 22.7 mm±6.7 mm=29.4 mm 
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TOETS STERKTE EN DOORBUIGING 

STERKTE LIGGER 

De optredende dwarskrachten en momenten in ligger zijn ruimschoots ge
haald. Het maximale moment en de maximale dwarskracht in de ligger zijn niet 
bekend omdat de liggers vroegtijdig t.g.v. de krachtsinleiding bezweken. De 
dwarskracht en het moment dat de ligger gehaald heeft zijn: 
Vopgetreden 24.4 kN > 13 kN = Vd ter plaatse van oplegging. (IV.24) 
Mopgetreden 66 kNm > > 25.67 = Md in midden ligger (IV.24) 
Ook al zouden we voor het lange-duur effect de behaalde waarden reduceren 
met 9 / 16 dan voldoet de ligger nog. 
De ligger heeft dus een veel hoger moment gehaald, dan volgens de bereke
ningen maximaal toelaatbaar is. (nl. 22 kNm zie pag IV.20) 

STERKTE KNOOP/VERBINDING 

Globaal gezien heeft de ligger met knoop (serie 3) ruimschoots zijn benodigde 
sterkte gehaald. 
12.3 kN >6.8 kN Vd ter plaatse van de knoop. (IV.26) 
41.3 kNm > 23.5 kNm Md t.p.v. knoop (IV.26) 
relateer je de gevonden waarden van de sterkte aan de representatieve waar
de van de belasting dan vind je een veiligeid van 2.3 ( 12.3/5.2) 
Lokaal gezien zijn de ingelijmde balkjes bij een vijzelkracht van 21 kN gesple
ten door trek_1_vezel. (M=30.9kNm V=9.24) Ook de benodigde sterkte van 
de boutverbinding is dus gehaald, maar slechts met een kleine veiligheid. 
De knoop is weliswaar niet op sterkte bezweken, wel op doorbuiging. 

STIJFHEID SYSTEEM 

De totale doorbuiging valt nog mee 29.4/10350 is 1/350 van de overspanning. 
Maar hierbij is nog geen kruip meegenomen. 
Feit blijft dat de rotatie van de knoop 2*6.7/470 = 1/35 te groot is. 
De knoop voldoet dus niet. 

111 34 

SYSTEEM 
verificatie 

Proeven 



CONCLUSIES EN MNBEVELINGEN m.b.t. SYSTEEM 

• Uit de proeven en de berekeningen volgt dat het balkrooster voldoet qua 
sterkte en stijfheid. De bij de proeven behaalde momenten en dwarskrach
ten zijn groter dan de benodigde sterkte bij een balkrooster van drie vel
den. De doorbuiging is I /350 van de overspanning en is grotendeels toe te 
schrijven aan de knoop. (Zie grafiek 3.9: vergelijk ~&ri met y). Gedeeltelijk 
aan de boutverbinding en gedeeltelijk aan speling in die verbinding. 

• de knoop voldoet duidelijk niet. Het verschil in zakking tussen linker- en 
rechterdeel van de knoop is onaanvaardbaar nl. I /35 van de knooplengte. 

Dit is toe te schrijven aan de manier waarop de knoop de dwars
kracht overbrengt. Optimaal zou zijn geen knoop te gebruiken of de 
dwarskracht op een andere manier over te brengen. Nu wordt de 
dwarskracht opgenomen door inklemmen van de strip in het ele
ment met twee bouten. Dit geeft een een (vertikaal) koppel met 
relatief grote krachten lvezel tot gevolg. 3.45: 

• Orn de initiele doorbuiging t.g.v. de gatspeling zo klein mogelijk te houden, 
moet het verschil tussen bout-diameter en gatdiameter minimaal zijn. 

• Voor de montage betekent dit dat eerst de onderdelen in elkaar gezet 
warden, waarna gaten geboord kunnen worden. Voor een snelle montage 
is het systeem dus minder geschikt. 

• Het systeem is goed uitvoerbaar en maakbaar, vooral door de goede ver
werkbaarheid van de elementen. De elementen kunnen met twee person
den gedragen worden. De elementen die uit hout, spaanplaat en piep
schuim bestaan, zijn met simpel gereedschap goed te bewerken. 

• Wei is veel aandacht nodig voor de krachtsinleiding. De kracht moet zoveel 
mogelijk gespreid worden en op de lijven aangrijpen. Er is dus veel aan
dacht nodig voor de detaillering van de oplegging en de bevestiging van de 
dakplaten. T.p.v. de oplegging moet een gootregel ingelijmd worden om de 
krachten over de hoogte van het lijf in te leiden. Al met al zijn de elementen 
minder geschikt voor toepassing bij puntlasten. Pas lijven toe van 8 mm 
spaanplaat of meer. 
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CONCLUSIES EN MNBEVELINGEN m.b.t. S-PLS LIGGER 

STERKTE 

• De S-PLS elementen zijn zeer sterk en stijf. Het is mij niet gelukt de ligger 
op moment of dwarskracht te laten bezwijken. 

• De krachtsinleiding is een zwak punt. Waar mogelijk moet een gootregel 
ingelijmd worden om de dwarskracht over het hele lijf te verdelen. Door 
het bezwijken van de ligger t.g.v. de krachtsinleiding zijn geen conlusies te 
trekken over het maximaal opneembare moment of dwarskracht. Wei is 
duidelijk dat het maximaal opneembaar moment groter is dan de bereken
de waarde en dat het lijf voldoende tegen plooi gesteund wordt door de 
verlijming van het EPS met het spaanplaat. 
Orn de maximale waarden te bepalen is het noodzakkelijk dat de krachts
inleiding niet meer maatgevend is. Beproef de ligger dus met een q-last of 
met meerdere puntlasten zodat de kracht meer gespreid wordt. 

• Ook de lange-duur sterkte zal nader onderzocht moeten worden. Proef 4 
is pas na een paar uur bezweken, op trekspanning in de spaanplaat. 

STIJFHEID 

• Het is nodig de afschuivingsmodulsus en de E-modulus van 8mm en 3mm 
spaanplaat experimenteel te bepalen. 

• De ligger is stijver dan uit berekening blijkt. De toegepaste berekenings
methode (IV. I 7) is onjuist. Het aandeel dwarskrachtvervorming t.o.v. 
momentvervorming is niet verwaarloosbaar zoals bij liggers van normale 
h/b verhouding, maar is kleiner dan verwacht omdat schijfwerking in het lijf 
optreedt. 

• Een sandwichelement gebruikt als ligger mag niet als zodanig berekend 
worden, door de verhouding van de hoogte t.o.v. de overspanning treedt 
schijfwerking op, waardoor de ligger zich veel stijver gedraagd. 
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Samenvatting 

ACE's: Een flexibele bouwwijze 

ACE's RANDVOORWMRDEN 

In juli 1995 is Faas Moonen gestart met zijn promotie-ontwerp. Hiermee 
wordt getracht een bouwwijze te ontwikkelen, met een meer logische inte
gratie tussen verschillende bouwdisciplines en -materialen. Dit heeft alleen 
kansen als het bouwproces op een originele en industriele wijze wordt bena
derd. Het gebruik van S-PLS wanden is slechts een klein onderdeel van zijn 
totale promotie-ontwerp. 

BOUW W//ZEVERSUS BOUW SYSTEEM . 

Dat ACE's een bouwwijze is en geen systeem wil zeggen dat je je niet op 
voorhand beperkt tot producten uit een bepaald systeem. Bouwwijze wil 
zeggen dat het de realisatie van het een bouwkundig ontwerp betreft, dat als 
volwaardig alternatief een plaats moet krijgen naast andere (reeds bestaande) 
bouwmethoden. 
Ontwerpen moeten vertaald kunnen worden naar de nieuwe bouwwijze 
zonder dat oorspronkelijke architectonische uitgangspunten worden aan
getast. 

NIET-BOUWKUNOIGE MNPAK 

Orn geheel los te komen van de conventionele bouwkundige denkwijze, is er 
in eerste instantie gekeken naar de grondbeginselen van de maquettebouw. 

KENMERKEN MAQUETTEBOUW: 

• De wand is waar mogelijk een volledig paneel (verlaging produktietijd & 
samenhangend geheel) 

• Raam- en deuropeningen worden pas achteraf uit de panelen gesneden 
(geeft geen moeilijkheden tijdens produktieproces.) 

• Materialen worden geselecteerd op bewerkingsmogelijkheden. 

RANOVOORWMROEN VOOR NIEUWE , SN ELLE BOUW'vVIJZE 

• Zo groot mogelijke panelen. 
• Continu produktieproces (aanpassing pas na produktie! ) 
• Geeigende materiaalkeuze (value for money) 
• volledige ontwerpvrijheid 
• snelle acceptatie 
• maatschappelijke acceptatie 

IV 1 
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I N0USTRIALISATI E 

De nieuwe bouwwijze kan alleen op basis van een industrieel geproduceerd 
element worden ontwikkeld. Essentieel is dat het element goed bewerkbaar 
is. Produceren en bewerken zijn afzonderlijke fasen. Het is niet de bedoeling 
het produktieproces aan te passen aan specifieke projectwensen. 

ACE's DE BOUWWIJZE 

Een belangrijk uitgangspunt voor ACE's is een consequente programmatische 
scheiding tussen industrieel vervaardigde basis-elementen en een zo volledig 
mogelijke bewerking van deze elementen tot montagepanelen. Op deze wijze 
is het mogelijk om de arbeidsuren op de bouwlocatie te minimaliseren. 

OPZET VAN ACE's 

Er zijn drie bewerkingsprocessen: 
• Volledig industrieel vervaardigde basis-ELEMENTEN. 

Het element heeft een dragende en isolerende functie en verzorgt de 
stabiliteit. De elementen worden gefabriceerd in een continu proces en 
afgekort tot de toe te passen lengte. 

• Sterk gemechaniseerde werkplaats. 

ACE's 

· ·" ~i I ·-~ 

b. I Basis-element 

Twee elementen worden vervolgens tot een bouwPANEEL gekoppeld. In 
de werkplaats worden ook aangebracht: openingen voor ramen & deuren; 
waterkerende lagen/folies; gipsvezelplaat; volledig afgehangen / afgewerkte 
kozijnen. Er wordt voor gezorgd dat de PANELEN de juiste afmetingen 
hebben. IK>04@1DO<J@t@R><>!DO<JKX'><ll 

• snelle montage tot CASCO 
veel aandacht voor koppelen van de PANELEN. Hierbij wordt met 
een minimale bezetting en montagetijd toch de gewenste krachts
overdracht mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling om in slechts enkele 
uren een compleet water- & winddicht CASCO te realiseren. 

MONTAGE VAN PANELEN 

Panelen zo groot mogelijk d.w.z. van peil tot dakrand. 

BELANG VAN INTEGRATIE 

Belasting op de wanden wordt volledig door de houten stijlen opgenomen. 
Deze kunnen dit opnemen doordat ze warden gedwongen om om de sterke 
as uit te knikken. T egen knikken om de zwakke as worden ze nl. goed ge
steund door 3 of 8 mm dikke platen aan beide zijkanten. Een voorwaarde 
hierbij is dat de platen niet zullen plooien of uitknikken, zodat ze uitsluitend in 
eigen vlak worden belast. Dit kan worden verzorgd door een goede verlijming 
aan de isolatieplaat, die zich tussen de twee spaanplaten bevindt. Zie b.3 
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SAMENWERKENDE SCHIJVEN 

Schematisering tot een raamwerk kan tot onnodige materialen, werk
zaamheden en kosten leiden. Bij ACE's worden de kolommen en liggers 
waar mogelijk vervangen door (samenwerkende) schijven. Hierbij wordt 
getracht de krachten zo veel mogelijk gelijkmatig te verdelen en in het vlak 
van de constructie te houden. 
• KARTONNEN DOOS PRINCIPE 

De draagkracht van een willekeurige kartonnen verpakkingsdoos wordt 
voor een belangrijk deel bepaald doordat elk vlak doeltreffend wordt ge
steund door de aangrenzende vlakken. Hierbij worden de krachten zoveel 
mogelijk door de schijfwerking van de vlakken opgenomen en niet door 
staafvormige constructies. Dit principe geeft voldoende toepassingsmoge
lijkheden in met name utiliteitsbouw maar ook in de woningbouw. 

RAMEN EN DEUREN 

Door willekeurige doorbrekingen in de panelen is het noodzakelijk de stijlen 
zo fijnmazig mogelijk te verdelen. De fijnmazige verdeling staat een vrij wille
keurige perforatie van de wandpanelen toe, daarnaast kunnen veel ramen en 
deuren zonder extra versterkingen (in de vorm van een latei) worden uitge
voerd. Want door de schijfwerking van de bekledingsplaten en de stijfheid van 
de vloer en de vloeroplegging kan de belasting, bij niet al te grote overspan
ningen, worden herverdeeld over de nog resterende stijlen. 

INSTALLATIES 

Vertikale leidingen worden opgenomen in de spouw voordat de buitenmuur 
wordt gemetseld. Eventueel kan er een leidingkoker worden gemaakt door 
bv. het uit elkaar schuiven van twee basis-ELEMENTEN. 

UITSTEKENDE ISOLATIE 

De benodigde constructieve dikte brengt tevens een dik isolatiepakket met 
zich mee. 120 a 150 mm zorgt voor een Re van 3,3 a 4,0 

BOUWKOSTEN 

Op termijn moet het systeem leiden tot een goedkoper woningbouwconcept. 
Verschuiven van arbeid naar de werkplaats moet leiden tot een kortere totale 
bouwtijd. 

[Moonen, ir. S.P.G: ACE's; Een Hexibe/e bouwwijze, 1996] 
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ISOBOUW S-PLS SANDWICHELEMENTEN 

Nemen we het promotieonderzoek van Faas Moonen als uitgangspunt, dan is 
een isobouw sandwichelement een mogelijk produkt dat qua fabricage en 
opbouw het meest in de buurt komt aan de gestelde eisen. De elementen 
worden industrieel vervaardigd, hebben goede constructieve eigenschappen, 
zijn relatief licht en makkelijk be- en verwerkbaar. 

VORM EN SAMENSTELLING 

De opbouw is als volgt: 

,~ ; 
LL 

---t+ 

Het element bestaat uit twee vlakke spaanplaten (3,8 of 12 mm), welke vol
vlaks aan een EPS-kern en twee houten ribben zijn gelijmd. Op de bovenplaat 
zijn in lengterichting drie houten tengels gelijmd, geniet of gespijkerd. 
De twee houten ribben (22*99 , 22* 120 of 22* 142 mm) zijn in lengterichting 
voorzien van een profilering. (zie b.5 ). De gootzijde van een element kan zijn 
voorzien van een ingelijmde houten gootlat. In de spaanplaat komen geen 
stuiknaden voor. In de tengels kunnen stuiknaden voorkomen. [KOMO-attest] 

MATERIALEN 

Massa: 
Hout: ribben 
Spaanplaat: 

EPS: 

afhankelijk van samenstelling 9,5-22,5 kg/m2 

22*97; 22*99 ; 22* 120 ; 22* 142 Kl 7 
3, 8, 12 -0.1/+0.3mm duurzaamheidsklasse 

97,99, 120, 142mm 
V 
al dan niet brandver
tragend gemodificeerd 
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AFMETINGEN 

ISOBOUW S-PLS sandwichelementen (maten in mm.) 

S-PLS isolatie- spaan- hoogte breedte lengte langs-

dikte plaat ribben 

99 1/3 1 99 1,1 /OS /0/0 J6J0-7110 11~9 

978/8 1 97 8,8 111 /0/0 11~7 

97 8/12 97 8, 12 117 1010 22*97 

1101/3 1 110 1,1 /16 /0/0 11*/10 

1108/8 1 110 8,8 116 /0/0 11*/10 

120 8/12 120 8, 12 140 1010 22*120 

142 3(3 142 3,3 148 1010 22*142 

142 8/8 142 8,8 158 1010 22*142 

142 8/12 142 8, 12 162 1010 22*142 

tolerantie -0.1 ±3 ±1%o ± 1%o 
/+0.3 

1 beproefd op knik door Marit Fiege 
2beproefd op knik door Marit Fiege en als ligger (breedte wordt hoogte) 

FABRICAGE 

De twee langsribben en de EPS-kern worden bij elkaar gebonden en vervol
gens boven & onder volvlaks verlijmd met de spaanplaten. De elementen 
worden opgestapeld en onder een lijmpers gezet. Later worden de tengels 
bevestigd en de ribben voorzien van een profilering. E.e.a heeft tot gevolg dat 
er nogal wat maatafwijkingen voorkomen die de tolerantie overschrijden. Zie 
voor meer informatie TB-project van Marit Fiege. 
[Fiege, Marit:Eenvoudig bouwen met dakplaten; Een experimenteel onder
zoek naar de prestatie van isobouw dakelementen bij drukbelasting., 199 7J 

PRODUKTINFORMATIE 
Hierna volgt produktinformatie over lsobouw sandwichelementen, voor meer 
en actuele informatie verwijs ik naar: 
lsobouw Systems b.v. 
Postbus I, 
5710 M Someren 
tel 0493 -495971 
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lsoBouw 
sandwich
dakelementen 
voor vrijstaande 

• won1ngen 

lsoBouw 



Dakisolatie voor 
vrijstaande 

• won1ngen 
Het Bouwbesluit heeft veel 
gevolgen voor ontwerpend, 
bouwend en wonend Nederland. 
Talrijke nieuwe regels en eisen, 
met als doe! goede, functionele en 
betaalbare woningen alsook 
overige gebouwen. 
Wat betreft dakisolatie spelen als 
belangrijke aspecten warmte
isolatie en geluidsisolatie. 
Daarnaast is bij nieuwbouw een 
belangrijke praktische keuze grote 
of kleine overspanningen, door 
toepassing van constructieve of 
niet-constructieve elementen. 

lsoBouw maakt met haar sandwich 
dakelementen vanuit een sterk 
product-concept de keuze 
makkelijk! 

Overspanningen 
Bij nieuwbouw kan gekozen 

worden voor weinig gordingen: 
constructieve dakelementen met 
houten langsribben maken grote 
overspanningen mogelijk . 
Dit levert blijvend wooncomfort 
op, doordat een gording op 
hoofdhoogte in verblijfsruimten 
vermeden kan worden. 

Ook kunt u kiezen voor niet
constructieve elementen, die 
kleinere maximale overspanningen 
hebben en dus meer gordingen 
noodzakelijk maken dan bij 
constructieve typen. 

Geluid 
Vanuit het Bouwbesluit kunnen 
eisen voor wering van buiten
lawaai en overlangsgeluid gelden. 

Bij eisen aan vrijstaande woningen 
is dus het 'buitengeluid' de 
bepalende factor. 
De norm in het Bouwbesluit is 
een maximaal niveau binnen van 
35 dB(A) voor 'verblijfsruimten' 
(slaapkamers). 
Voor 'onbenoemde ruimten' 
(zolders) is er geen eis. 

Ongeacht soort kapconstructie, 
kunt u in alle gevallen volstaan met 
onze typen met 3 mm dikke 
sandwich-bep lati ng 

buitengeluid. (rilax. 
nivec1u binnen) 

geen e1s zolder: geen eis 
slaapkamer: 
max. 35 dB(A) 

max. 35 dB(A) 

overlangsgeluid 

minimale eis 
maximale mogelijkheid 

n. 

99 3/3 

S-PLS 120 3/3 

97 3/3 

120 3/3 

S-PLS 99 3/3 

S-PLS 120 3/3 

S-LS 97 3/3 

S-LS 120 3/3 

S-PLS 99 3/3 

S-PLS 120 3/3 

S-LS 97 3/3 

S-LS 120 3/3 

*Aangegeven staat de maximale overspanning bij 45° dakhelling en tweevelds overspanning, windgebied 1, 
onbebouwd. Onder productinformatie staan uitgebreide tabellen met overspanningen. 



Warmte-isolatie 
Het Bouwbesluit eist een Rc
Naarde van minimaal 2,5 m2K / W 
lsoBouw biedt daarnaast typen 
met een Rc-waarde van minimaal 
3,0 m2K / W 

Goede keus voor 
ontwerper, bouwer 
en bewoner 
De ontwerper kan met de 
lsoBouw sandwich-elementen 
prima inspelen op de eisen die het 
Bouwbesluit aan ruimten stelt wat 
betreft geluidwering en aan eisen 
voor warmte-isolatie. 
Andere praktische zaken vanuit 
type dakconstructie en 
wooncomfort, zijn zaken als witte 
zichtzijde en constructieve of niet
constructieve elementen. 
Prettig voor de bouwer zijn 
levering in een groat aantal 
standaardmaten en op specificatie, 
makkelijke verwerking op de 
bouw en goede voorbeelden van 
detailleringen. 
Oat alles met als resultaat voor de 
bewoners: vele jaren 
wooncomfort bij een laag 
energieverbruik! 

De voordelen op 
•• een r1J .... 

- isolatiewaarden van Re 2,5 en 
3,0/3,1 m2K / W; 

- isolatiekern van 
EPS 
(geexpandeerd 
polystyreen), 
absoluut CFK
vrij, in SE
kwaliteit; 

- vochtongevoelige isolatie met 
blijvende hoge isolatiewaarde, 
verouderingsbestendig en 
volledig recyclebaar; 

- sandwich-constructie met 
vochtbestendige houtspaanplaat; 
witte zichtzijde, dus -
afhankelijk van de 
esthetische eisen- is 
geen verdere afwerking 
nodig; 

- afgestemd op de geluidseisen in 
het Bouwbesluit en "kraakvrij"; 

- elementen voorzien van een 
houten gootlat met profiel; 

- elementen voorzien van drie 
. tengellatten, dus snelle en goede 

verwerking; 
- berekenbare gootoverstek; 
- praktische onderlinge aansluiting 

van de elementen met witte 
kunststof profielen voor een 
afgewerkt geheel van het 
dakvlak; 

- keuze uit constructieve- en niet
constructieve elementen; 

- de constructieve elementen met 
houten langsribben maken grate 
overspanningen mogelijk; 
gordingen op hoofdhoogte 
kunnen vermeden warden; 
ravelingen t.b.v. dakramen zijn in 
veel gevallen overbodig. 

... de afmetingen 
- breedtemaat van 1010 mm, 

afgestemd op de meest gangbare 
beukmaat in Nederland; 

- leverbaar in standaardmaten 
van 3920 tot 7520 mm, 
dus weinig afval; 

- leverbaar op specificatie van 
3630 tot 7520 mm, met 
nokafschuining, waarmee zaag
werk en bouwafval vrijwel geheel 
vermeden kunnen warden. 

... de verwerking 
- licht van gewicht, handzaam in 

de verwerking; 
- goede en efficiente bevestiging 

met haaknagels en schroefdraad
nagels met volgplaatje; 

- sparingen zijn eenvoudig te 
maken; 

- drie tengellatten, dus snelle en 
kostenbesparende bevestiging 
van de panlatten. 

nummers 
20288/20381 (warden 
desgevraagd toegestuurd). 

Service 
lsaBauw beschikt over deskundige 
mensen, die met geavanceerde 
computerprogramma's voar prima 
bouwkundige oplossingen kunnen 
zorgen. Niet voor niets warden 
onze adviezen en ons positief 
meedenken in de bouw haog 
gewaardeerd. Omdat we uitgaan 
van uw situatie en u een gaed 



materiaalgebruik. projectgericht advies krijgt. Oat 
biJvoorbeeld meteen weer de 
basis kan zijn voor latere 
legplannen met een optimaal 

Een kostenbesparende service van 
lsoBouw. 
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Productspecificatie 

lsoBouw Re- Hoogte Dikte Ge- Breedte 
type waarde element isolatie wicht in 

,· in (incl. in in mm 
m2K/W tengel) mm kg/ ml 

inmm 

S-PLS 99 3/3 2,5 125 99 ea. 9 1010 
S-PLS 120 3/3 3,0 146 120 ea. 12 1010 

S-LS 97 3/3 2,5 123 97 ea. 7,5 1010 
S-LS 120 3/3 3,1 146 120 ea. 8 1010 

*Nokafschuining mogelijk met 20 - 25 - 30 - 35 - 40 en 45°. 

Meer over S-PLS/LS 
In het Bouwbesluit warden een 
aantal aspecten van bouwproduk
ten systematisch aan de orde 
gesteld. 
Onder 'Produktinformatie' volgen 
wij die lijn middels de 
hoofdstukken 'Konstruktieve 
veiligheid', 'Brandveiligheid', 
'Gezondheid', 'Bruikbaarheid' en 
'Energiezuinigheid'. 
Onder 'Verwerking' staan de 
relevante gegevens die nodig zijn 
in de voorbereidingsfase . 
Bij 'Detaillering' staan voorbeelden 
van de, naar de stand van de 
techniek, meest gangbare 
aansluitingen . 

Lengte-maten in mm 

Standaard Op 
specificatie* 

, 

3920-4220-4520 Van 3630 
4820-5120-5420 tot 7520 
5720-6020-6320 oplopend 

6620-7020 en met 
7520 10 mm 

*Lengte-pasmaten van 1000 tot 3630 mm met gootregel (alleen S-PLS) en nokafschuining tegen toeslag. 

Toepassingsgebied 
Voor toepassing onder met 
pannen of andere schubvormige 
bedekkingen afgewerkte hellende 
daken van vrijstaande woningen 
t/m klimaatklasse 2. 
Voor andere dakbedekkingen dan 
betonpannen dient overleg met 
lsoBouw Systems en de 
constructeur plaats te vinden. 

Stabu-bestekomschrijving 
lsoBouw Systems stelt aan 
ge·i'nteresseerden op verzoek 
diskettes beschikbaar met daarop 
de bestekteksten van het 
leveringsprogramma volgens 
Stabu. 
Regelmatig wordt een up-date aan 
betrokkenen toegezonden. 

Productspecificatie 
lsolatiemateriaal. 
EPS 
(geexpandeerd 
polystyreen), type 
EPS 15-SE volgens 
NEN 7043. 
Dik 97 resp. 99 mm, resp. 
120 mm 
EPS is absoluut CFK-vrij 
(TNO-rapport 
R 88 / 160 d.d. april '88) 
en volledig recyclebaar. 

Sandwich-beplating 
Vochtbestendige houtspaanplaat 
klasse V-E 1, dikte 3 mm, geleverd 
onder KOMO-Produktcertificaat 
en volgens de Nederlandse eis in 
'Brochure spaanplaat 1990'. 
Het element heeft een witte 

zichtzijde, welke - afhankelijk van 
de esthetische eisen- een verdere 
afwerking niet noodzakelijk maakt. 
De bovenzijde is voorzien van een 
oranjekleurige cachering. 

Langsribben, gootregel en 
tengellatten 
Europees vurenhout sterkte-klasse 
K17 conform NEN 6760. 
Afmetingen: 
- langsribben (alleen bij type PLS): 

22 x 99 mm, resp. 22 x 120 mm; 
- gootregel: 20 x 99/97 mm, resp. 

20 x 120 mm; 
- tengellatten: 20 x 30 mm. 

Constructieve veiligheid 
De bereikbare overspanning van 
de dakelementen is afhankeliJk van 
o.a. de aanwezigheid van ribben, 



dakhelling, dikte spaanplaat, de 
belasting en het aantal velden van 
de overspanning. Tabel 1 geeft de 
maximale overspanningen voor 
verschillende situaties bij 
toepassing van betonpannen. 
Uitgangspunten zijn daarbij: 
- veiligheidsklasse 2; 
- ligging windgebied 1, 2 en 3; 

- locatie 'onbebouwd'; 
- nokhoogte maximaal: 9000 mm; 
- dakconstructie uitgevoerd als 

langskap. 

Gordingafmetingen 
Tabel 2 geeft aan de mogelijke 
gordingafmetingen bij de 
navolgende uitgangspunten: 

- berekening volgens NEN 6702 
en NEN 6760; 

- veiligheidsklasse 2; 
- ligging windgebied 3; 
- locatie onbebouwd; 
- sterkteklasse 17; 
- met betonpannen gedekte 

daken; 
- eigengewicht 

pannen 0,44 kN / m 2 

panlatten 0,02 kN / m2 

dakplaat 0,14 kN / m2 

gordingen 0,05 kN / m2 

0,65 kN / m2 

- de overspanning is de dagmaat 
tussen de bouwmuren in 
(oplegging in gordingschoenen); 

- enkele buiging; 
- gordingen doorgaand over het 

steunpunt, volgens schema: 

... 
2000 3200 

5200 

Voor tussengelegen waarden mag 
rechtlijnig ge·i'nterpoleerd worden. 
Oeze gordingafmetingen vormen 
een indicatie; daar waar het Bouw-

besluit bepaling van de afmetingen 
vraagt, dient dit onder verant
woordelijkheid van een construc
teur aangetoond te worden. 

Max. overspanning in mm, constructieve sandwich-elementen 

Oak- Windgebied Windgebied Windgebied 

helling III II I m II I III II I 
S-PLS 99 3/3, eenvelds S-PLS 99 3/3, tweevelds S-PLS 99 3/3, meervelds 

35° 2500 2460 2450 3070 2960 2800 3000 3000 2850 
40° 2680 2680 2560 3080 2890 2720 3070 3070 3030 
45° 2860 2860 2620 3030 2810 2560 3310 3190 2980 
50° 3040 2880 2650 2980 2750 2450 3370 3130 2860 
55° 3040 2920 2700 3040 2810 2480 3430 3190 2920 

S-PLS 120 3/3, eenvelds S-PLS 120 3/3, tweevelds S-PLS 120 3/3, meervelds 

35° 2930 2930 2930 3500 3290 3110 3430 3430 3360 
40° 3100 3060 3050 3410 3200 3030 3640 3610 3390 
45° 3240 3240 3040 3350 3130 2940 3790 3520 3300 
50° 3400 3220 2970 3290 3050 2810 3730 3430 3210 
55° 3400 3220 3000 3370 3110 2860 3790 3490 3240 
Max. overspanning in mm, niet-constructieve sandwich-elementen 

Dak- Windgebied Windgebied Windgebied 

helling III II I III II I m II I 

S-LS 97 3/3, eenvelds S-LS 97 3/3, tweevelds S-LS 97 3/3, meervelds 

35° 1720 1680 1680 1820 1820 1790 1980 1950 1780 
40° 1660 1650 1650 1930 1820 1820 1980 1930 1750 
45° 1660 1660 1640 1930 1780 1770 1990 1930 1680 
50° 1660 1640 1630 1930 1750 1700 1960 1750 1710 
55° 1720 1660 1660 1970 1760 1700 1990 1810 1630 

S-LS 120 3/3, eenvelds S-LS 120 3/3, tweevelds S-LS 120 3/3, meervelds 

35° 1920 1920 1920 2200 1900 1820 2220 2190 1990 
40° 1900 1860 1860 2230 1850 1850 2230 2050 2020 
45° 1900 1870 1870 1940 1780 1780 2050 1960 1710 
50° 1900 1840 1790 1960 1720 1720 1990 1990 1780 
55° 1960 1850 1850 1970 1810 1600 1990 1780 1800 

Tobe/ 1: gordingafstanden. 

Gordingafmetingen in windgebieden II en Ill 
in mm bij h.o.h. afstand van: 

Dakhelling 1300 1600 2000 2500 3000 

30° 46 X 171 46 X 171 59 X 171 71 X 171 71 X 219 
45° 46 X 171 46 X 171 59 X 171 71 X 171 71 X 219 
60° 46 X 171 46 X 171 59 X 171 71 X 171 71 X 219 

Tobe/ 2: gordingafmetingen in windgebieden II en III. 

Maximale oversteklengte in mm 

Dakhelling S-PLS 99 3/3 S-PLS 120 3/3 S-LS 97 3/3 S-LS 120 3/3 
,, 

30° 500 550 150 200 
45° 600 650 150 200 
60° 650 700 150 200 

Tobe/ 3: toe/aatbare overstekken bij de goot 



Dakhelling Afm. raveelbalken in relatie tot gordingafstand in mm e11 doorbrekingen in aantal elementen 

1600 2000 2500 3000 

2 3 2 2 
.'• ' ·.• .•. ,, ·'"'····· :•t .. } 

::· :'•. •·: 

30° 46 X 96 46x 96 46 X 121 46x 21 46 X 146 
45° 46 X 96 46 X 96 46 x 121 46 x121 46x 146 
60° 46 X 96 40 X 121 40 X 121 40 X 121 46 X 121 

Tabet 4: a(metingen raveetbatken. 

Overstekken 
Overstekken bij de goot zijn 
mogelijk volgens: tabel 3. 
Overstekken bij kopgevels mogen 
zonder een extra ondersteuning 
bij type S-(P)LS maximaal 150 mm 
bedragen. 

Ravelingen 
Er zijn geen ravelingen nodig bij 
dakdoorbrekingen tussen de 
constructieve langsribben van een 
element (S-PLS), of een 
dakdoorbreking kleiner dan 
300 x 300 mm. 

In andere gevallen zijn ravelingen 
noodzakelijk. Tabel 4 geeft de 
vereiste afmetingen in relatie tot 
de dakhelling, aantal doorbroken 
ribben en de gordingafstand. 

Brandveiligheid 
Een dakconstructie afgedekt met 
betonnen of keramische pannen is 
niet brandgevaarlijk volgens 
NEN 6063. Bij rookgasafvoeren 
een mantelbuis toepassen 
waarvan de buitenkant niet 
warmer kan worden dan 
363K (90°C). 

Bijdrage tot de 
brandvoortplanting 
De bijdrage tot de 
brandvoortplanting van spaanplaat 
behoort tot klasse 4 volgens 
NEN 6065. 

Weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag (WBDBO) 
De WBDBO tussen woningen 
moet volgens het Bouwbesluit 
60 minuten bedragen. 
Een dakconstructie waarin S-PLS 
en S-LS elementen verwerkt zijn, 
voldoet aan deze eis. 

Rookdichtheid 
Spaanplaat: 5,4 m 1 volgens 
NEN 6066. 

Gezondheid 
Geluid van buiten 
Voor verblijfsruimten ( o.a. 
slaapkamers) geldt de eis GAk 2: 
18 dB(A). De GAl-waardc wordt 
samengesteld uit de RA-waarden 
van de constructie-onderdelen: 
de dakconstructie, eventuele 
dakdoorvoeren en dergelijke, het 
oppervlak van de dakconstructie 
en het volume van het 
ontvangvertrek. 
In de praktijk betekent dit, dat 
normaliter dakconstructies met 
een ~-waarde van minimaal 
21 dB(A) voldoen aan de eisen. 
Constructies met lsoBouw-dakele
menten voldoen ruim aan deze 
minimumwaarde van 21 dB(A). 
Voor de bepaling van ~-waarden 
zijn de Ri-waarden per octaafband 
van belang. 
De in de tabel 5 vermelde 
waarden hebben alleen betrekking 
op het dakelement incl. beton-

Hellend dak met 
S-PLS 99 en 120 3/3 

Ri ( dB voor de volgende octaaf- lsolatie-

. 1,;. · of . . 
S-LS 97 en 1.20 3/3 

' voorzien van 
• 

1 :'tietonnen of· 
ke~hiische pannen · 

,"·"f . 

banden met middenfrequentie (Hz) waarde 
,RA dB (A} 

23 

Tabet 5: Ge/uidsisotatiewaarden R; per oaaafband en RA voor het standaardspearum verkeerstawaoi. 

3 2 3 
>.·, 

46 X 146 69 X 171 69 X 171 
46 X 146- 69 X 171 69 X 171 
46 x 146 69x 171 69 X 171 

pannen. De invloed van de overige 
onderdelen (bijv. dakramen) en de 
invloed van de afmetingen van de 
situatie ( dakoppervlakte en 
volume ontvangvertrek) dienen 
nog te worden verrekend. 

Wering vocht van buiten 
Een dakconstructie gedekt met 
betonnen of keramische 
dakpannen is waterdicht als de 
richtlijnen voor het verwerken van 
de dakbedekking zijn opgevolgd. 

Wering van vocht van binnen 
De principedetails zijn zodanig 
opgezet dat daarmee voldaan 
wordt aan de NPR 2652. 

Bruikbaarheid 
lsoBouw S-PLS en S-LS 
dakelementen zijn toepasbaar t/m 
klimaatklasse 2, dat wil zeggen 
gebouwen met een jaarlijks 
gemiddelde dampdruk binnen (Pi) 
van maximaal 1320 Pa. 

Energiezuinigheid 
Thermische isolatie 
De in het leveringsprogramma 
vermelde isolatie-waarden zijn 
berekend volgens NEN 1068, 
uitgaande van de volgende 
rekenwaarden: 
EPS 15-SE A = 0,040 W / mK. 
Hout A= 0,11 W / mK. 
Spaanplaat A = 0,21 3 W I mK. 

Hulpmaterialen 

0 
<~I --d 
De navolgende hulpmatenalen 
kunnen worden bijgeleverd: 
- schroefdraadnagels met 



volgplaatje, 140 x 0 4,2 mm 
voor typen S-PLS 99 en S-LS 97 
en 160 x 0 4,2 mm voor 
S-PLS/LS 120 typen; verbruik 
ea. 100 st. / 80 m2

; 

- haaknagels 180 x [Z] 5 mm bij 
houten gordingen voor typen 
S-PLS 99 en S-LS 97 en 
200 x [Z] 5 mm voor 

Verwerking 

Opslag 
De S-PLS / LS elementen moeten 
vrij van de grond worden 
opgeslagen; bij langdurige opslag 
dienen beschermende 
maatregelen getroffen te worden 
tegen zonlichtintreding om 
mogelijke verkleuring van de witte 
zichtzijde te voorkomen. 

Transport op de bouwplaats 
De elementen kunnen met de 
hand getransporteerd worden. Ze 
dienen omgekeerd, d.w.z. met de 
tengellatten naar beneden, over 
muurplaat en gordingen naar 
boven geschoven te worden, dit 
om beschadigen van de witte 
zichtzijde te voorkomen. 

S-PLS/LS120 typen; verbruik bij 
S-PLS ca.100 st. / 60 m2 en bij 
S-LS ca.100 st. / 45 m1

; 

- witte kunststof afdekprofielen 
t.b.v. langsnaden aan de 
zichtzijde; 

- koudbitumen als voorstrijkmiddel 
bij afdichting van stuiknaden; 

- alu-butylband, breed 75 mm, 

Bevestigen 
Het bevestigen van de elementen 
geschiedt m.b.v. het benodigde 
aantal haaknagels en 
schroefdraadnagels met 
volgplaatje, zoals omschreven In 
de verwerkingsvoorschriften. 
Na montage en bevestiging van de 
dakelementen, dienen pannen e.d. 
zo snel mogelijk te worden gelegd. 

Afwerking 
De visuele afwerking aan de 
zichtzijde is mogelijk met een wit 
kunststof afdekprofiel. De nok, 
langsnaden en eventuele 
stuiknaden moeten goed worden 
afgedicht om inlopend (lek)water 
te weren. 
Geadviseerd wordt de direct 

Voorbeelden van aansluitingen 

Met lsoBouw S-PLS en S-LS 
dakelementen zijn meerdere 
aansluitingen mogelijk. De 

navolgende details zijn opgezet 
naar- de huidige inzichten volgens 
het Bouwbesluit en gebaseerd op 

_nokr_yj_t_er-beugel 

ondervorst 

',, _ Pt,J_R-s~_h_u11l} 

, ~,~ lsoBouw S-PLS 

"~"" _, beve~~ig[n_g_ 

lsoBouw W-PF 
spouwisolatieplaten 

voor afdichting van stuiknaden; 
- blikjes witte lak of lakstiften t.b.v. 

eventuele beschadigingen aan de 
witte zichtzijde; 

- PUR-schuim, bussen 700 ml, 
voor naadafdichting / 
nokafwerki ng. 

onder het dak gelegen ruimten 
goed te ventileren, zeker als daar 
tijdens het verdere bouwproces 
hoge luchtvochtigheids
concentraties kunnen optreden. 

Reparaties 
Als onverhoopt beschadigingen 
zijn opgetreden, kunnen deze na 
licht schuren geschilderd worden. 
Voor een optimaal aanzien kan het 
oppervlak nog gerold worden. 
Bij grovere beschadigingen dient 
eerst geplamuurd te worden. 
lsoBouw Systems heeft uIt
gebreide verwerkingsvoorschriften, 
die u op verzoek krijgt 
toegezonden. Ook worden deze 
meegestuurd bij aflevering van de 
dakelementen. 

veel voorkomende 
dakconstructies. 

Nokdetail (S-007 A) Detail dakvoet (S 019 A) 



a_,, ,.._ 
M .,. 

lsoBouw W-PF spouwisolatieplaten 

thermische isolatie 

PUR-schuim 

lsoBouw S-PLS 

1 
bevestiging 

Re? 2,5 m2K/W 

Detail eindgevel (S-027 A) 

lsoBouw W-PF spouwisolatieplaten 

thermische isolatie** 

PUR-schuim 

lsoBouw S-LS 

I 
I 
I 

--1 

,----
Re ? 2,5 m2K/W 

* Zie verwerkingsvoorschriften 

** Rtot? 0,81 m2K/W 

Detail eindgevel (S-083 A) 

Uw leverancier: 

bevestiging * 

/ 

/ 

lsoBouw S- 00 
PUR-schuim 

voorstri'ken met koudb1tumen 

alu-bu lband 

Detail stuiknaad (S-015 A) 

haakna el 

Detail onderlinge aansluiting (S-039 A) 

r 
I 

-=i 

kunststof afdek rofiel 

PUR-schuim 

Detail onderlinge aansluiting (S-091 A) 

lsoBouw 
EEN ONDERNEMING VAN DE SYNBRA GROEP 

lsoBouw Systems bv 

Info over het complete lsoBouw leveringsprogramma 
vindt u in de. Nebic bouwindex via www.nebic.nl 

Postbus 1, NL -5710 AA Someren 
Telefoon 0493-49 81 11 * 
Fax 0493-49 59 71 
Fax afd. verkoop 0493-49 64 00 



ONTWERPBEREKENINGEN SYSTEEM 

VOORWOORD 

Deze berekeningen moeten niet gezien worden als een waterdicht bewijs dat 
hallen in dit systeem gebouwd kunnen worden. De proeven die ik heb gedaan, 
hebben immers aangetoond dat de liggers stijver zijn dan de berekeningen en 
de knoop slapper. Aan de andere kant hebben de proeven mij geen eenduidige 
resultaten opgeleverd over de maximaal opneembare momenten en dwars
krachten. Aanvullende proeven zijn dus nodig. 

De berekeningen zijn gebaseerd op de beschikbare kennis voor aanvang van 
de proeven en hebben meer gediend als sturing in het ontwerpproces dan als 
controleberekening achteraf. De gebruikte formules zijn dus niet per definitie 
goed. (Zie ook experimentele verificatie) Omdat de berekeningen wel een 
belangrijk invloed hebben gehad op het ontwerp, ontwerpkeuzes en verwach
tingen bij de proeven, zal ik ze jullie niet onthouden. 
De bijlage is als volgt opgebouwd, na de broodnodige informatie over materi
aaleigenschappen en berekeningswijze van samengestelde liggers, bereken ik 
eerst een ligger. 
Vervolgens beschrijf ik de berekeningswijze van een balkrooster van drie 
velden, het uitgangspunt bij het ontwerp van de knoop en bij de proefneming
en. Deze berekening is een onderdeel van een excel-bestand, dat ik als ont
werptool heb gebruikt bij het doorrekenen van verschillende constructievari
anten met verschillende overspanningen. 
Tot slot wordt de knoop in dit balkrooster berekend wat betreft sterkte. 
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MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

In de tabel zijn de gebruikte materiaaleigenschappen weergegeven. 
Uitgegaan is van klimaatklasse 2 en belastingduurklasse Ill 
~od = 0.85 algemeen 
kmod = 0.75 m.b.t. treksterkte hout 
kmod = 0.90 m.b.t. vervorming 

Ym=l.2 
Ym=l.2 
Ym=l.0 

Rekenwaarde wordt als volgt uit de representatieve waarde berekend: 

Voor /, en / m van hout geldt tevens een hoogtefactor kh 

spaanplaat multiplex hout Kl 7 
t< 13 t=22 

f,eo fd f,eo fd J,.,, fd 

buigsterkte fm N/mm2 9 6.37 15 17 12.04~ 
// plaatvlak 

volumieke massa p N/mm2 380 

treksterkte f, N/mm2 7 IS 9 6.381<., 
// plaatvlak 
(// vezel deklaag) 

druksterkte f, N/mm2 8 IS 17 
// plaatvlak 
(// vezel deklaag) 

rolafschuiving f, N/mm2 I 0.71 I 0.71 

Schuifsterkte fv N/mm2 5 3.54 6 4.25 1.8 
paneelafschuiving 

n - I 2.81 4.54 

E-modulus E0;,..- N/mm2 2200 1980 6200 5580 10000 9000 

lange duur N/mm2 990 2790 4500 

G-mudulus G,.,. N/mm2 200 180 700 630 630 567 

lange duur N/mm2 90 315 284 

[NPR 6761 ;Cursus houtconstructies 3] 

De doorbuiging wordt berekend door de belasting te splitsen in een Perma
nent gedeelte (belastingsduurklasse I ;ljJkrp = I) en een veranderlijk gedeelte 
(belastingsduurklasse lll;ljJkrp =0) 

E £ _ O;ser,rep k 
O;ser,d I +4Jklp · mod 
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BEREKENING SANDWICH ELEMENT IN WAND 

[Marit Fiege:"Eenvoudig bouwen met dakplaten." Een experimenteel onder
zoek naar de prestatie van lsobouw dakelementen bij drukbelasting.] 
Uitgangspunt voor de berekening is dat de ribben van het element alleen om 
de sterke as kunnen knikken, het spaanplaat steunt de ribben in hun zwakke 
as. 
-Bepalen zwaartepunt doorsnede: 

s 
zw =A 
-Bepalen weerstandsmoment t.o.v. 2w 

_ _ l_b h3 A (y= I voor lijmen; 0,4 voor nagelverbinding) 
I- . +y .z 

12 w 

w 
r=-

A 

z E k 1[ · O;u;rep 
E·- - 2 

•" A z · fc;O;rep 

i_ 
17- = -

" 300. rz 

I 4.kE 
k =-(I +20.17)*[~- ~2 ,z ] 

com 2 (I +2017) 

F -k 1· A E - cam · c;O;d · 

Marit's proeven tonen alle ribben gesteund worden door de spaanplaten en 
inderdaad om de sterke as knikken. Bij panelen met twee 8mm spaanplaten 
dragen de platen mee. Berekeningen met alleen de ribben en knik om de 
sterke as zijn zeker veilig. 

lk bereken de knikkracht van een rib van een 142 8,8 plaat spaanplaat en 
tengels niet meegerekend:: 
K I 7 fm;O,rep = 17 N/mm

2 

E O;u;rep = 6700 N/mm2 

fm;O;rep = I 7 N/mm
2 

.( _ h;O;rep * k 
J c·O·d - mod ,, Ym 

~ 00 =0.85 voor korte duur/klimaatklasse II 

F _ 17 * _ N 
Jc·O;d - - 0,85- }2--2 · · 1,2 mm 

S-PLS 142 8,8 hoogte 6;5;4 m; centrisch gedrukt kniklast: 14,3; 19;27 kN/m 
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BEREKENING LIGGER 

BEREKENING KOKERLIGGER VOLGENS CHR-BROCHURE 81-1 

Berekening samengestelde ligger 
Bij de berekening is uitgegaan van de norm (doorgaand verbonden staafde
len) 
en van een chr-brochure voor de berekening van triplex-kokerliggers. 
Aangenomen wordt dat: 
•lijf en rib volledig schuifvast verbonden zijn, d.w.z. dat de samenwerkings
factor gelijk is aan I 
•het lijf niet kan plooien door de volvlaks verlijming met het EPS. 
Beide berekeningen gaan uit van een werkzaam traagheidsmoment voor de 
berekening van de doorbuiging en de spanningen. 
•ligger wordt zijdelings tegen kip gesteund t.p.v. knopen. 
•Sterkte en stijfheid EPS verwaarloosd mag worden. 

Waarin: 
Ii = kwadratisch oppervlaktemoment van staafdeel j 
~ = oppervlakte van staafdeel j 
ej = afstand zwaartepunt van staafdeel j tot neutrale lijn 
Ys =samenwerkingsfactor 

bovenstaande formule geldt als alle staafdelen uit hout bestaan. (Elasticiteits
modulus van de onderdelen is gelijk) 
Doordat een S-PLS is samengesteld uit hout en spaanplaat, moet het ver
schil in E-modulus meegenomen worden en mag de dwarskrachtvervor
ming niet meer verwaarloost worden (door de lage glijdingsmodulus). De 
werkzame buigstijfheid wordt nu: 

de doorbuiging wordt berekend met: 

voor een ligger op twee steunpunten belast met een gelijkmatig verdeelde 
belasting. 
Voor een puntlast in het midden wordt de formule voor de doorbuiging: 

I *R 3 M ---+--
48*£/ef A1~ 

Voor een gelijkmatig verdeelde belasting op twee steunpunten of een Puntlast 
in het midden komt M/AG overeen met de eigenlijke dwarskrachtvervor
ming.(b.6) 
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½Q 

½F 

t--i 
½F V ~-~ 
½F 

0 = Q V 

½F ½Q 
A G 

M 
AG 

[DJIDillil 1111111111111111111111111 
6 ;\ 

½Q u 

-+---····t-
v 1~-......._: 

L ... ~:.~::::: .. :cJ ½qQ 

½. ½qQ ½Q 0 = -
V A G 

M 
AG 

b.6 dwarskrachtvervorming 
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BEREKENING MAXIMAAL MOMENT 

14.2.5.a buigspanning in lijf maatgevend: 

M~, h,. 
a.. =±-cr_,,lf*_!!!_~J 

lff,max E/ 2 m,O:u,d 
ef 

14.2.Sb buigspanning in rib 

Mfirib hrib a. =±--*(Ye+-)~/ 
rib;max £/ s 2 m,O;u,d 

ef 

Deze formule is discutabel omdat de spanning in de rib geen buigspanning is 
maar een drukspanning. 

14.2.Sd trekspanning in rib 

Mfirib 
a. =--*ve~f rib;t £/ s t,0:u,d 

ef 

BEREKENING MAXIMAAL TOELAATBARE DWARSKRACHT 

14.2.6 paneelschuifspanning in het lijf 

met: S rib= A,;be 
s lij = h 2 lij /8 . Lt Ii) 

14.2. 7 Verbinding lijf & flens 
spanning die per vierkante millimeter tussen rib en lijf overgebracht moet 
worden: 

V_,.y E vSv a - " s n n <f 
v,d El" h r 

ef~ a 

met h a = hoogte waarover rib en lijf op elkaar zijn aangesloten. 
De spanning die dit oplevert moet door zowel de lijmverbinding als het spaan
plaat (rolschuifspanning) overgebracht worden. 
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BEREKENING S-PLS LIGGER 

voor de berekening van maximaal moment en dwarskracht, ga ik uit van 
eerder genoemde formules. In het systeem wordt in principe gebruikgemaakt 
van sandwichelementen S-PLS 142 8,8 en multiplex-koker-liggers. 

DOORSNEDEN 

nl 

u, 

T 

b.8 S-PLS 

BEPALEN EtEF 
De liggers hebben de volgende werkzame buigstijfheid :Elef (tengels niet mee
gerekend) 
uitgangswaarden: 

E 2200 N/mm2 
spaanplaat 

Emultiplex 6200 N/mm2 
Ehout I 0000 N/mm2 

S-PLS 120 3,3: 
Eler = 1.40 EI 3Nmm2 

(n= 1.00); 
(n=2.82); 
(n=4.54). 

(let (E=2200) = 6.36 E9 mm4
) 

S-PLS 120 8,8: 
Elet = I .59E I 3Nmm2 

(let (E=2200) = 7.21 E9 mm4
) 

S-PLS 142 8,8: 
Elet = 1.82 E I 3 
(let (E=2200) = 8.27 E9 mm4

) 

MUL TIPLEX-KOKER 
(let (E=2200) = 7.6 EI 0 mm4

) 
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BEREKENING MAXIMALE DWARSKRACHT EN MOMENT S-PLS LIGGER 

De maximale momenten en dwarskrachten zijn voor de verschillende liggers 
met bovengenoemde formules berekend. lk zal de maximale momenten en 
dwarskracht tabelvorm weergeven.De ingevulde formules hebben betrekking 
op een S-PLS 120 8,8. 

14.2.5.a criterium :buigspanning in lijf 

I 4.2.5b criterium :buigspanning in rib 

M < f rib-.m.O;u.Jer _ 12.04 * 1.226 * 7.21 E9 _46kNm 
a 

rJ...e+½hnJ 4.54*(494+1 I) 

I 4.2.5d maatgevend criterium :trekspanning in rib 

Md~ f rib-.t.O;u,,,lef _ 5.625 * 1.226* 7.21 E9 =22_ 16kNm 
n.e 4.54*494 

14.2.6 criterium :paneelschuifspanning in het lijf 

V 
f /fer* L tlij 3.54*7.21 £9* I 6 

d~-----'- --------- 51.5kN 
n*Srib +S,ij 4.54 * I 304 I 60+2040200 

met: S rib= A rib e= 120*22*494 
S lij =A 11i e =h 1//8. Lt 11i=¼*l6*10102 

14.2.?Verbinding lijf & flens 
maatgevend criterium :spanning die per vierkante millimeter tussen rib en lijf 
overgebracht moet worden. 

vd~ f r*'er* L ha_ 0.7*7.21 £9*39 -33.6kN 
n*Snb 4.54 * I 304160 

met h • = hoogte waarover rib en lijf op elkaar zijn aangesloten. 
De spanning die dit oplevert moet door zowel de lijmverbinding als het spaan
plaat (rolschuifspanning) overgebracht worden. 
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Resume 

14.2.5.a 14.2.5.b 14.2.5.d 14.2.6 14.2.7 

lef Md;max Md;max Md;max Vd;max Vd;max 

mm4 kNm kNm kNm kN kN 

S-PLS 120 3,3 6.37E9 80 41 20 20 30 

S-PLS 120 8,8 7.21E9 91 46 22 51 34 

S-PLS 142 8,8 8.27£9 /05 50 24 52 33 

multiplex 7.6EI0 4060 325 186 191 150 
Kokerligger 

Berekening volgens de norm heeft als resultaat dat treksterkte van de onderrib 
maatgevend is voor het moment. 
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BEREKENING BALKROOSTER 

SCHEMATISATIE 

Orn inzicht te krijgen in de rnogelijkheden van de verschillende constructieva
rianten is in excel een ontwerptool gernaakt die alle balkroostervarianten bij 
verschillende overspanningen doorrekent en toetst op sterkte en doorbuiging 
lk ga er hierbij van uit dat de knopen in het balkrooster de liggers zodanig 
koppelt dat de belasting over de liggers verdeeld wordt. Orn gernakkelijk te 
kunnen varieren in het aantal velden (v) worden de puntlasten uit de rnidden
liggers op de randbalken orngerekend naar een gelijkmatig verdeelde belasting. 
(Q in kN/rn2

) F~!,a*a*Q 

tfm& 
Dubbele Afiddenllgger (Enke/e) Randlzgger 

q=%a Q q=½a Q -= 1
1, va Q 

ITTTTTTTTTTTT~F-' • *Q 1111111111111 Ii ;a a 

Jia~ %a v~2 m lffl 
(E nke/e) Randligger F=½a*J~/2a*Q 

1rmt 
Dubbele Middenligger 

[llllllllllllllllill 11111111111111111m 

va 

v=3 

( enke le )Rand/igger 
F=½a*2a*Q 

Dubbele Middenligger 

q=%aQ q=a Q=%vaQ 

IIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIII ~II l~l~l 1~11~1~1 l~I ~11~1 l~I LIIITTJill 

va 

v=4 

De belasting op een enkele rniddenligger: q= ¼ a[rn] Q[kN/m2
] 

b.9 

De belasting op een randligger is q= ¼ v[# velden] a[m] Q[kN/m2
] 
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BEREKENINGSMETHODE 

Voor zowel de randliggers en de rniddenliggers worden de optredende mo
rnenten (1/aq r2) en dwarskrachten (½qC) berekend , deze mogen de rnaximale 
waarden niet overschrijden (zie Tabel b.3). 
Voor de doorbuiging worden de doorbuiging van de randligger en de midden
ligger bij elkaar opgeteld. 

Omdat het ontwerp van de knoop in dit stadium nog niet bekend was, heb ik 
als eis aan de knoop gesteld, dat per knoop de doorbuiging met niet rneer dan 
5% mag toenemen. In formulevorm wordt de doorbuiging dan als volgt bere
kend: 

waarin k het aantal knopen in de ligger is. 
5k is de vervorming t.g.v. de knoop 
5M is de doorbuiging t.g.v. moment 
5k is de dwarskrachtvervorming 

Resume: 

rniddenliggers [S-PLS] liggen h.o.h. a[m] 
De belasting per rniddenligger wordt:q[kN/m] = I /4 a [m] Qrep [kN/rn2] 

~ = 5/384 ql4/EI (per knoop wordt de doorbuiging met 5% vergroot) 
rnaximale doorbuiging: 0.004 C=0.004 va (v=aantal velden) 

Sterkte: 
M= 1/8 q/ 
V= 1/2 q) 

randliggers liggen h.o.h. v*a. 
belasting per randligger is dan:q[kN/m] = 1/4 va [m] Qrep [kN/m2] 

~ = 5/384 ql4/EI 
rnaximale doorbuiging: 0.004 C=0.004 va 

Sterkte: 
M= 1/8 q/ 
V= 1/2 q) 

Doorbuiging van het hele balkrooster wordt: 

~=5randligger +~middenligger 

met een maximale doorbuiging 0.004 C=0.004 va*/2 
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lk zal deze berekeningswijze toepassen op een balkrooster van drie velden het 
uitgangspunt voor het ontwerp van de knoop.Het balkrooster bestaat uit S
PLS 142 8,8 elementen in het middengebied en multiplex-kokerliggers aan de 
rand. Het aantal velden v is 3 waarmee de overspanning is vastgelegd op 3* 
3.45 m. Veranderlijke belasting is hier niet maatgevend. 

BELASTING 

De permanente belasting (EG) is als volgt opgebouwd: 
dakpaneel (S-PLS 142 8,8) 
bitumen 3 laags-glasvlies 
4 liggerelementen verdeeld over 3.45*.345 m2 

: 

4*0.25 kN/m*3m/3.452 m2 

installaties: 25 kg per meter in rooster: 
per ligger: 12.5 kg /m 
4*0.125 kN/m*3.45m/3.452m2 

overig: knoop,goot,ballast,afwerking,windverband 

QEG 

sneeuw 0. 7*0.8 
QQ 

UGT 

Berekening moment en dwarskracht: 
9EG;rep=¼*3.45*1.2 = 1.04 kN/m 
9o:rep = ¼*3.45*0.56 =0.48 kN/m 

De belasting op een enkele middenligger (SPLS 142 8,8): 
q= ¼ a[m] Q[kN/m2

] 

1/a ( 1.2* 1.04+ I .5*0.48) * I 0.352 

½(1.2* 1.04+ I .5*0.48) * I 0.35 
= 25.67 kNm > 24 VN 
= 13.04 kN < 33 V 

De belasting op een randligger (m.p. kokerligger)is 
q= ¼ v[# velden] a[m] Q[kN/m2

] 

aangezien v=3 worden moment en dwarskracht in de randligger: 

1/a*3( 1.2* 1.04+ I .5*0.48) * I 0.352 = 79.23 kNm < 186 V 
1/2*3( I .2* 1.04+ I .5*0.48) * I 0.35 = 30.62 kN < 150 V 

0.30 kN/m2 
0.15 kN/m2 

0.25 kN/m2 

0.15 kN/m2 
0.35 kN/m2 
1.20 kN/m2 

0.56 kN/m2 
0.56 kN/m2 
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BGT 

9EG;rep = ¼*3.45* 1.2 
9Q,rep = ¼*3.45*0.56 

= 1.04 kN/m 
=0.48 kN/m 

Doorbuiging van de middenliggers: ~middenhgger 

k=2 (er zitten 2 knopen in een ligger van 3 velden) 

Aii = 16080 mm
2 

e= 10350 mm 
1.1=8.27E9 mm4 

M=1/sqe2 

)=(l+0.05 •kJ( 5,l.04*103504 
+ 5•0.48,103504 + 1/a*l.04*103502

+ 1/a,0.48*103502 

384*990•8.27 £9 384* 1980*8.27 £9 90, 16080 180* 16080 

omidden!ifger =( 1.1)(23.33+ 11.85)=38.71 <0.004 * 10350=4 I. I mm 

De doorbuiging van de randligger gaat op dezelfde wijze. De belasting is nu 
een factor drie groter. Let wel: le1 heeft betrekking op de E van spaanplaat. 
Vandaar dat de E-modulus van spaanplaat ingevuld moet worden. 

,,( I +0.05 *KJ(5* 3, 1.04"' I 03504 + 5 *3 •0.48* I 03504 
+ 

1/a*3. I 2* 103502 
+ 

1/at 1.44* I 0350; 
384t990* 7.6£/0 384* 1980t 7.6£/0 315 t44440 630t44440 

orandlifger=( 1.1)(7.62 +3.68)= 12.41 <0.004 * 10350=4 I. I mm 

De totale doorbuiging van het balkrooster is: 

O ~o randligger +O middenligger = 12.41 + 38. 71 =51.12 <0.004 * I 0350 ,,./2 =58mm 

Deze globale berekening toont aan dat een balkrooster van drie velden met de 
volgende belasting voldoet: 

QEG 
QQ 

1.20 kN/m2 
0.56 kN/m2 

Mits de extra doorbuiging t.g.v. de knoop de 5% niet overschrijdt, en de 
proeven aantonen dat het maximaal opneembaar moment hoger is dan het 
optredende moment. 
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BEREKENING KNOOP 

BEPALING KRACHTEN TPV KNOOP 

De belasting uit voorgaande ontwerpberekening is nu een vast uitgangspunt 
geworden voor de verdere berekeningen: 
QEG 1.20 kN/m2 
QQ 0.56 kN/m2 
Met voorgaande berekeningsmethode is natuurlijk even eenvoudig het mo
ment en de dwarskracht te bepalen op %t 
lk ga dan uit van een gelijkmatig verdeelde belasting per ligger van 
q = 1/4 a[m] Q[kN/m2] 
a=3.45m 

9EG;rep = ¼*3.45* 1.2 
9Q;rep= ¼*3.45*0.56 

= 1.04 kN/m 
=0.48 kN/m 

T.p.v. de knoop zijn dwarskracht en moment: 
V knoop = '/2qQ-qa 
vrep;knoop = ½( 1.04+0.48)* I 0350-( I .52)*3450 
vd;knoop = ½( 1.2* 1.04+ I .5*0.48)* I 0350-( I .97)*3450 
Mknoop = ½(Vopl + vkno)*a= '/2(qa)(e-a) 
Mrep;knoop = ½( I .52*3450)( I 0350-3450) 
Mdknoop =½(I .97*3450)( I 0350-3450) 

=2.6 kN 
=3.4 kN 

= 18.0 kNm 
=23.5 kNm 

Kijk ik preciezer naar de belasting op een ligger, dan is er onderscheid te 
maken tussen twee belastingschema's. 

Liggers met een q-last aan de randvelden 
9EG;rep=½*3.45*1.2 =2.08 kN/m 
9Q;rep = ½*3.45*0.56 =0.96 kN/m 

Vkn00p=0 kN 
Mrep;knoop = ½(q.a)a= ½*(2.08+0.96)*34502 

Mrep;knoop =½*(I .2*2.08+ I .5*0.96)*34502 

en liggers met een q-last in het middenveld 
V knoop = V opl 
V rep;knoop= ½a*q= ½*3450*(2.08+0.96) 
vd;knoop=½a*q=½*3450*(1.2*2.08+ I .5*0.96) 
Mrep,knoop=(q. ½a)a= ½*(2.08+0.96)*34502 

Mrep;knoop =½*(I .2*2.08+ I .5*0.96)*34502 

(Md;m,dden =29 .36 kNm) 

De knoop moet berekend worden op een 

Vdknoop 

Mdknoop 

= 18.0 kNm 
=23.5 kNm 

=5.2 kN 
=6.8 kN 

= 18.0 kNm 
=23.5 kNm 

=6.8 kN 
=23.5 kNm 
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BEPALING KRACHTEN IN VERBINDING 

De knoop bestaat in principe uit strippen die moment en dwarskracht moeten 
overbrengen. 

+ + +~ 
~-- +----~-·· ----+----~,-·J 

1SD B4 L,7U 84 ·1so ------ __ ______. ___ ---------------

II 
~4?_~ 

b. 19 afmetingen knoop 

Uit voorgaande berekeningen is gebleken dat de knoop moet overbrengen 
een 

Vdknoop 

Mdknoop 

=6.8 kN 
=23.5 kNm 

Het Moment geeft een druk- / trekkracht in onderrib respectievelijk bovenrib. 
Zie b.20 
Dit resulteert in een kracht in de bouten evenwijdig aan de vezel. 

De dwarskracht wordt overgebracht doordat de twee bouten de strip in het 
paneel inklemmen.(b.21 ) De dwarskracht geeft een moment in de strippen 
en een koppel in de boutverbinding. Deze krachten grijpen loodrecht op de 
vezel aan. 
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Moment. 
Berekening trek-/ drukkracht: 
R=M/h=23.5E6 / 914 = 25.7 kN 
Deze kracht wordt verdeeld over twee bouten. 

Dwarskracht. 
Berekening koppel: 
½V= 3.4 kN 

LMA=0 
469*3.4-RI* 150=0 
LV=0 
3.4-10.6+Ri=0 

R1=(469*3.4)/150= 10.6 kN 

Ri=7.2 kN 

De maatgevende belasting op de bout is nu F d bout 16. 7 kN(b.21 ) 
([(I 0.62 + 12.92

)) ender een hoek van 39.4° ~et de vezelrichting. 
(arctan (10.6/12.9)) 

2xl2.9 

BEREKENINGEN 
knoop 

•• ! 

._L:f-----------+~.~.,, 
Mt914 
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I 
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I 

~' V : ♦ ♦ 
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½V 

7.2 

~ 

10.6 

)M 

~ 
16.7 / tl0.6 
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TOETS KAACHTEN IN VERBINDING 

Een MI 2 8.8 bout moet een rekenwaarde van de belasting van 16.7 kN over
brengen (zie b.21 ). 

De hoek a geeft echter een behoorlijke reductie van de toelaatbare spanning 

f emb;rep' 

Per snede kan overgebracht worden: 
12.1.12.4 F v;u;d = 8848 N = k sta * F v;u;rep * 0.85 / 1.2 

Een bout heeft dus een rekenwaarde van de bezwijkbelasting van 

invoer en berekening volgens NPR 

verbindingsmiddel 
dnom 12 
Mu 184320 
furep 640 8.8 

mat I hout 
rho 380 

fembrep I I 7. 99563 
lhec I 66 1/2( 142-10) 

mat2 staal 
fembrep2 235 
lhec2 10 

12.1.11.1 
12.1.11.3 
12.1.11.4 

dubbelsnedig 
12.1.12.1 
12.1.12.4 

F v;u;rep 

14252.54 
9819.16 
8922.27 

14252.54 
8922.27 

bouten 

foembrep 27.4208 
f90embrep 12.0384 
alpha 39.4 

delta I staal op hout 
fi 0.151515 

N 
N 
N 

1.25 12273.95 
I .4 12491 . 18 

1.4 12491.18 

2*8848 N= 17.7 kN V 

k "" * F v.u,,ep * 0.85 / I .2 
10095.55 
8694.048 
8847.918 

10095.55 
8847.918 
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PROEVEN 

Na het beproeven zijn er een aantal vragen gekomen waardoor de bereke
ningen nog eens nader beschouwd moeten worden. Orn de stijfheid te kunnen 
verklaren heb ik uit de meetgegevens de werkelijke elasticiteitsmodulus bere
kend. Hiermee heb ik een ANSYS-berekening uitgevoerd waarmee duidelijk 
het spanningsverloop in de ligger gevisualiseerd kan worden. 
Tot slot is de berekening van de boutverbinding opnieuw uitgevoerd met de 
randvoorwaarden van de proef (S-PLS 120 8,8 en M 12 8.8 draadeinden.) 

BEPALEN E-MODULI 

Hoewel de E-modulus een onmisbaar gegeven is, is hij niet experimenteel 
bepaald. Uit de meetresultaten(grafiek 3.3 proef I &3) kan ik een rekverloop 
over de hoogte van de ligger bepalen. Daarmee kan ik de E-modulus bereke
nen, aangenomen dat Ehout = 4.SE.paanpi· (D.w.z. dat ik aanneem dat de werke
lijke verhouding n niet afwijkt van de n berekend uit de representatieve waar
den (zie T abel b.2 ) en dat de E-modulus van 8 mm spaanplaat gelijk is aan die 
van 3mm) Het is wel discutabel of je de E-modulus zo mag bepalen, omdat 
een van mijn bevindingen is, dat je het element niet als ligger mag berekenen. 

140. 

196 

196 

BEREKENINGEN 
proeven 

Proef I S-PLS 120 3,3 
~-----214~0~mm ___ __J 

Maak ik een snede t.p.v 2140 mm van de oplegging, dan vind ik ,bij een vijzel
kracht van I 0000 N, rekken van 196 microrek in de ribben. De spanningen in 
de ribben zijn dus 196.n.Esp· I o-6

• De spanningen in het lijf zijn geschematiseerd 
zoals in b.28 . Let wel dat er geen horizontaal evenwicht is en de neutrale lijn 
niet in het midden van de ligger ligt. De tengels zijn verdisconteerd in de afme
tingen van de rib. 

LMA=O 

I0OOmm* 141.25mm*23.7mm* 196*n*E 3* I £-6 sp; 

M =656nE 3 +371£ 3 =2140mm*
2

·
7

10000=M,..., 
mw sp; sp; 5_9 U«n 

invullen van n=4.5 geeft een Esp; 3 =2947 N/mm2 
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Hieruit volgt Ehout =4. 5*2947= 13261 N/mm2 

De gevonden waarden zijn dus 30% hoger dan de representatieve waarden 

Let wel dat de berekende waarde van Esp;3 veel onnauwkeuriger is dan de Giout 
door het geringe aandeel van Esp;J in de opname van het moment :371 t.o.v 
4.5*656 

Proef 3 S-PLS 120 8, 8 
Proef drie heeft een rechtlijnig spanningsverloop over de hoogte met een 
maximale rek van 215 microrek bij een vijzelkracht van I O kN. (zie ook grafiek 
3.3) 

1000mm*l38mm*25mm*215*m£ a*IE-6 sp; 

<:::, 
<:::, 
<:::, ...., 

2 
-1000mm*2 * 7.8mm*500mm* 1/2215 *£ a* I £-6 
3 ~ 

M =742mE 8 +559£ 8 =2140mm* 
2

·
7

10000=M ... mw sp; sp; 5_9 u"w 

invullen van n =4 .5 geeft een Esp;a =2512 N/mm2 

Hieruit volgt Ehout =4. 5*2512 = I 1305 N/mm2 

215E 

I 
215E 1 

n215E A 

Hoewel de seriegrootte van I proef niet voldoende is om hier sluitende con
clusies uit te trekken, blijkt uit deze gegevens dat: 
E,p,a lager is dan l;p;J en dat de gevonden waarden hoger zijn de de representa
tieve waarden. 
Aanvullende proeven voor het bepalen van de E-moduli zijn noodzakelijk. 
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ANSYS BEREKENING 

Deze berekeningen zijn gemaakt om inzicht te krijgen in de krachtswerking in 
het lijf. 
Er is een ligger (S-PLS 120 3,3) ingevoerd met een lengte van 6000mm en een 
overspanning van 6000 mm. Er is een puntlast van I 0000 N op 200mm uit het 
midden aangebracht. De ingevoerde afmetingen zijn 150*22 voor de rib (de 
tengel is hierin dus meegerekend) en 6.8 mm voor het lijf. Zie b.30 . 
Het model is opgebouwd uit schijfelementen (plane 42) waaraan aan de 
boven- en onderrand balkelementen (beam 3) gekoppeld zijn. 

Met een E-modulus van 13500 N/mm2 voor hout en 3000 N/mrii voor het 
spaanplaat, is de berekende doorbuiging 4.53 mm (in de proeven was dit 
5mm. (zie grafiek 3.1 )) 

Bijgevoegd zijn de log-file, een plaatje van de spanningen in de x-richting en 
een vectorplot van de hoofdrekken. 
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Listing for R.A.J.M. Mom 36885 Mon Jan 5 20:23:16 1998 

! go1203t3 gootregel tengel 120 3,3 E=3000 

/prep7 
etype 
et,1,plane42 

keyopt,1,2,0 
keyopt,1,3,3 
r,1,6.8_ 

mp, ex, 1.,.~.9..Q.Q_ 
mp,nuxy,1,0 

k,1,6000,0,0 
k,2,6000,1000,0 
k,3,0,1000,0 
k,4,0,0,0 

1, 1, 2 
1,2,3 
1,3,4 
1,4,1 

al, all 

kesize,1,200 
kesize,2,200 
kesize,3,200 
kesize,4,200 
kplot 
amesh,all 

n,187,0,0,0 
n,188,0,1000,0 

cp,1,ux,37,187 
cp,2,ux,7,188 
cp, 3,uy, 7,188 

et,2,beam3 
r,2,3300,133100,22 
mp, ex, 2 cl.J2.9.2__ 
mp,nuxy,2,0 

type, 2 
real,2 
mat,2 
e,188,38 

*do,a,38,40 
e,a,a+l 
*enddo 
e,41,187 

e,37,42 

*do,a,42,69 

!150*22A3*/12 

LB 

( _______ ] 

Listing for R.A.J.M. Mom 36885 Mon Jan 5 20:23:161998 0 
e,a,a+l 
*enddo 

e,70,1 

e, 2, 8 

*do,a,8,35 
e,a,a+l 
*enddo 

e,36,7 

finish 

/solu 
dk,1,uy 
dk,4,uy 
f, 23, fy, -10000 
antyp,0 
solve 
finish 

/postl 
! /output 
/show,go1203t3,grph,0,8 
/title,sp6.8+Es=3000 Eh=l3500 
pldisp,1 
/title,sp6.8+E=3000 Eh=l3500 
ting 
plnsol,s,x 

incl tengel links gootregel 

incl tengel links gootregel 

/title,sp6.8+E=3000 Eh=13500 incl tengel links gootregel 
ting 
plnsol,s,y 
/title,sp6.8+E=3000 Eh=l3500 
plnsol,epel,x 
/title,sp6.8+E=3000 Eh=13500 
plnsol,s,xy 
/title,sp6.8+E=3000 Eh=l3500 
vscale,1,2,0 
plvect,epel,,, ,vect,elern,on 
/title,sp6.8+E=3000 Eh=13500 
ningen 
/VSCALE,1,1,0 

! * 
PLVECT,S, , , ,VECT,ELEM,ON 
/output,go1203t3,uit 
prnsol,dof 

prnld 
prerr 
/show,term 
finish 

incl tengel links gootregel 

incl tengel links gootregel 

incl tengel links gootregel 

incl tengel links gootregel 

lOkn 6m vervorming 

lOkn 6m spanning x-rich 

lOkn 6m spanning y-rich 

lCkn 6m elastische rek 

lOkn 6m sxy 

lOkn 6m vectorplot rek 

lOkn 6m vectorplot span 
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sp6.8+E=3000 Eh=13500 incl tengel links gootregel l0kn 6m spanning x-ric 

ANSYS 5.3 
JAN 5 1998 
20:07:06 
PLOT NO. 2 
NODAL SOLUTION 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
sx 
RSYS=0 

(AVG) 

DMX =4.533 
SMN =-.981717 
SMNB=-5. 313 
SMX =.860561 
SMXB=4.838 

C:=J 
C:=J 
C:=J 
i::::::::i -----

-.981717 
-.777019 
-.572322 
-.367624 
-.162927 
.041771 
.246468 
.451166 
.655863 
.860561 
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ANSYS 5.3 
JAN 5 1998 
20:07:09 
PLOT NO. 6 
VECTOR 
STEP=l 
SUB =1 
TIME=l 
EPEL 

PRINl 
PRIN2 
PRIN3 
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Verleden, heden en toekomst 

Knikbelasting isobouw dakplaten 
EENVOUDIG BOUWEN MET DAKPLATEN 

Een experimenteel onderzoek naar de prestatie van isobouw 
dakelementen bij drukbelasting. 
TB-project 
Marit Fiege 

Dakconstructies met isobouw S-PLS sandwich dakelementen 
KOMO-attest met produktcertificaat 20288/94 
Dakconstructies met isobouw S-PLS sandwich dakelementen 

berekening kokerligger 
BEREKENING VAN TRIPLEX CONSTRUCTIES 

Berekening van triplex ribpanelen 
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2., verbesserte und erwiterte Auflage 
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Prof., Dipl.-lng. Michael Volz 
ISBN 3-481-0 I 027-3 

hout 
HOLZBAU TASCHENBUCH 
Band I: Grundlagen, Entwurf und Konstruktionen 
Prof. Ern. Dr.-lng. Robert von Halasz - Prof. Dr. -Ing. Claus 
Scheer 
ISBN 3-433-00990-2 

Band 2: DIN I 052 und Erlauterungen -
Formeln - T abellen - Nomogramme 
Prof. Em. Dr.-lng. Robert von Halasz - Prof. Dr. -Ing. Claus 
Scheer 
ISBN 3-433-01067-6 

Onderwerp: tabellenboek voor het economisch ontwerpen van hallen in 
hout/staal/beton 

Bron: HALLEN 

Onderwerp: 
Bron: 

Onderwerp: 
Bron: 

Planungshilfen fiir kostengiinstige Konstruktionen und Dimen
sionierung 
Stefan Pol6nyi - Heinrich Stein 
ISBN 3-481-16911-6 

Houtdetails 
HOLZARCHITEKTUR IM DETAIL, 
T raditionelle und neuzeitliche Holzverbindungen 
Heinz Hommerich 
ISBN 3-481-13941-1 

plat dak 
ATLAS FLACHE DACHER 
Nutzbare Flachen 
Hans-Busso von Busse/Nils Valerian Waubke/Rudolf 
Grimme/Jurgen Mertins 
ISBN 3-481-00583-0 
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Onderwerp: 
Bron: 

Onderwerp: 
Bron: 

Onderwerp: 
Bron: 

Onderwerp: 
Bron: 

houtskeletbouw 
HOLZBAU-SYSTEME 

Block- und Fachwerkbau 
Holz-ske/ettbausysteme, Gesta/tung und Konstruktion 
Tafe/n und Raumzel/en 
3. Auflage 
Pracht,Klaus 
ISBN 3-481-16713-X 

berekening kokerligger 
STRUCTURAL RECOMMENDATIONS FOR TIMBER FRAME HOU

SING 

Timber Research & Development Association - TRADA 
ISBN 0-86095-890-6 

Wandschijven 
WANDSCHEIBEN AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN 

Promotieonderzoek TU Berlin 20-1 1-87 
Dipl.lng. Wilhelm Muszala 

Bouwpraktijk 
THE WAY WE BUILD NOW 

Form, scale and technique 
Andrew Orton 
ISBN 0-419-15 780-8 
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