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SAMENVATTING 

Ahold Vastgoed B.V. realiseert momenteel regelmatig tijdelijke supermarkten op parkeerterreinen 
bij bestaande vestigingen van Albert Heijn supermarkten, indien deze bestaande vestigingen tijdelijk 
buiten bedrijf gaan ten behoeve van verbouwing o.i.d. De nadelen van het huidige systeem zijn: 
m parkeergelegenheid gaat verloren; 
m betonvloer die voor de noodwinkel wordt gestort dient na ca. 9 maanden weer te worden 

gesloopt; 
m relatief fijnmazige kolommenstructuur in noodwinkel. 

In dit afstudeerproject is een geheel demontabel bouwsysteem ontwikkeld voor een supermarkt met 
geïntegreerde parkeergelegenheid. Het betreft derhalve een gebouw met twee functies, parkeren + 
winkelen: P+ W. 

Eerst is gekeken naar de wijze waarop deze functies worden gestapeld, want stapelen is het qua 
ruimtebenutting het meest voor de hand liggend. Er is gekozen voor een deels in de grond verdiepte 
parkecrlaag met daarboven de winkel. Doorslaggevende redenen zijn: 
m overdekt parkeren zonder bijkomende voorzieningen (winkel = overkapping); 
m hcllingbanen t.b.v. auto's uit te voeren als grondwerk (goedkoper dan vrijdragende 

constructie); 
m hoogte winkelvloer t.o.v. maaiveldniveau kan worden afgestemd op de hoogte van de 

laadvloer van de toeleverende vrachtwagens. Op die wijze kan het bevoorraden van de 
winkel zeer snel en efficiënt plaatsvinden; 

m zonder veel extra voorzieningen kan de winkelvloer na het demonteren van de winkel, 
gebruikt worden als permanente parkeerlaag. Na het verwijderen van de demontabele 
winkel resteert dan een dubbellaags parkeervoorziening; 

Na deze keuze is afzonderlijk gekeken naar een demontabel systeem voor: 
m winkelvloer; 
m dakvloer; 

gevels; 
m ondersteuningen. 

Er is begonnen met een variantenonderzoek naar de indeling van de parkeerlaag. Deze indeling 
bepaalt namelijk het constructiestramien waarbij verticale dragers als kolommen uiteraard tussen de 
parkeervakken dienen te worden geplaatst. De indeling van de parkeerlaag bepaald tevens de 
omtrekmaten van het gebouw. Er is gekozen voor een dubbele parkeerstrook met gestoken 
opstelling in het midden en een enkele parkeerstrook aan weerszijden van het gebouw. De 
vakbreedte bedraagt minimaal 2,5 m, de parkeerhoek 70" en de rijbaanbreedte is 4,O m. De 
omtrekmaten van de plattegrond bedragen daarbij minimaal 35,0 * 28,5 m met een verhouding van 
1,23. Deze verhouding is een acceptabele waarde om de supermarkt binnen te realiseren. Volgens 
Ahold Vastgoed B.V. is 1,5 het meest optimaal. 

Vervolgens is onderzocht welk constructiestramien het beste past bij deze vakindeling. Een stramien 
van 2,7 m bleek daarop het beste aan te sluiten, waarbij de kolommen tevens op een bepaalde 
afstand vanaf de rijbaan kunnen worden geplaatst. 

Met dit gegeven zijn een aantal constructievarianten opgesteld voor de winkelvloer, waarbij is 
gekozen voor een cassetteplaat met twee plaattypen. In figuur I is een module uit het vloersysteem 
weergegeven. 
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Figuur I. module vloersysteem. 

Een module uit het systeem bestaat uit twee platen B die aan de  omtrek van de  module afsteunen 
op kolommen en in het midden o p  de rand van plaat A welke ter plaatse is uitgevoerd met een 
verzwaarde rib. 

Voor de winkelopbouw zijn tevens een aantal constructievarianten opgezet, waarbij is gekozen voor 
een variant met verend ingeklemde gevelkolommen en een rij kolommen in het midden van de  
plattegrond. Aan d e  kolommen zijn consoles bevestigd in de  vorm van staafwerken. D e  dakvloer 
bestaat uit demontabele dakpanelen opgebouwd uit een stalen kaderprofiel met daarin stalen 
dakplaten, isolatie en dakbedekking. Elk element heeft zijn eigen hemelwaterafvoer welke onder 
het dak wordt aangebracht. Het  principe van de  dakelementen is geheel identiek aan het principe 
van de  vloerplaten. 

Een doorsnede over de  constructie is weergegeven in figuur 11. 

Figuur 11, doorsnede constructie winkelopbouw. 

De gevels bestaan uit demontabele sandwichpanelen welke van binnen uit tegen de kolommen 
worden geklemd. 
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Kern van het project vormt de  winkelvloer. De  vloerplaten dienen aan elkaar te worden gekoppeld 
t.b.v. schijfwerking. Deze verbinding dient uiteraard ook demontabel te zijn. Er  is een idee voor een 
verbinding ontstaan gebaseerd o p  een zelflossende conusvorm. D e  verbinding is weergegeven in 
figuur 111. 

1 s ta len  koppelplaat r tussenlaag 

s ta len  conus in v loer  g e s t o r t  

s ta len  draadeind.t.b.v. koppeling 

I I 
I I 
I I 

Figuur 111, demontabele verbinding gebaseerd op zelflossende conusvorm. 

In de hoeken van de vloerplaten wordt een stalen conusvormige ring ingestort. In deze conus wordt 
een onthechtende tussenlaag aangebracht, waarna de conus wordt volgegoten met krimparme 
mortel. Vervolgens wordt een koppelplaat, bestaande uit een stalen plaat met deuvels, in de specie 
gedreven. De deuvels zijn tevens voorzien van een onthechter. De  koppelplaat wordt geborgd met 
een moer. Nadat de  mortel is uitgehard, zijn de platen aan elkaar gekoppeld. Bij het demonteren 
dient de moer te worden los gedraaid, waarna de plaat met mortelconussen wordt verwijderd. De  
conussen worden van de  stekken verwijderd en zijn afval. De vloerplaten en koppelplaten zijn direct 
herbruikbaar voor montage. Dit systeem geeft voldoende tolerantieruimte in het horizontale vlak in 
alle richtingen. Uitgangspunt zijn o p  hoogte gestelde bovenzijden van de kolommen. 

Er is een proevenserie opgezet om de verbinding te testen. Daarbij is gewerkt met stalen conussen 
en kunststof conussen in combinatie met verschillende onthechten zoals vet, kunststof folie en een 
geval zonder onthechter. 
In alle gevallen blijkt de  verbinding de gebruiksbelasting van 34,2 kN te kunnen opnemen en blijkt 
deze eenvoudig demontabel te zijn. De vervormingen zijn gering. het opwaarts bewegen van de 
mortelconus bedraagt slechts circa 1 mm. 
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1. INLEIDING 

Bij het zoeken naar ecn interessant afst~deerprojcct ben ik in contact gekomen met Ahold 
Vastgoed B.V. te Zaandam. Ahold Vastgoed B.V. is de vastgoedbeheerder van o.a. de Albert Heijn 
supermarkten. 

Ahold Vastgoed B.V. ziet zich regelmatig geconfronteerd met de vraag een tijdelijke 
winkelgelegenheid te realiseren indien de permanente vestiging van een Albert Heijn supermarkt 
tijdelijk buiten bedrijf gesteld wordt. Dit kan het geval zijn in het kader van nieuwbouw, verbouw, 
stijl-aanpassingen van het interieur, etc. Van groot belang daarbij is deze tijdelijke voorziening te 
realiseren in de directe omgeving van de buiten bedrijf zijnde permanente vestiging of in elk geval 
binnen het verzorgingsgebied van de permanente vestiging. 

Vanuit dit gegeven is een afstudeeropdracht geformuleerd. 
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2. OPDRACHTFORMULERING 

2.1. Ontwerpvraag 

Door Ahold Vastgoed B.V. is gevraagd een demontabele supermarkt met parkeervoorziening te 
ontwerpen. De parkeervoorziening dient structureel onderdeel te zijn van het demontabele gebouw. 

Doorgaans zijn bij de supermarkten van Albert Heijn parkeerterreinen aanwezig in verhouding tot 
de omvang van de supermarkt. Deze parkeerterreinen zijn bij uitstek geschikt om een tijdelijke 
winkelvoorziening op te plaatsen. Bijkomstigheid is echter wel dat daarmee de parkeergelegenheid 
komt te vervallen zodat de directe omgeving met extra parkeerhinder zou kunnen worden 
geconfronteerd danwel de  bereikbaarheid van de supermarkt nadelig zou worden beïnvloed. 
Derhalve dient de parkeervoorziening onderdeel te zijn van het ontwerp zodat het niet noodzakelijk 
is de parkeervoorziening te verplaatsen. 

2.2. Demontabele optelsom 

In de ontwerpvraag een demontabele winkel met parkeergelegenheid te ontwikkelen komen een 
groot aantal verschillende aspecten samen welke allen een eigen benadering vragen en eigen 
randvoorwaarden aan het ontwerp opleggen. 

De optelsom 

WINKEL + PARKEREN + DEMONTABEL SYSTEEM 

dient te resulteren in een integraal ontwerp. Hierbij dient in het ontwerpstadium aandacht te 
worden gegeven aan de aspecten: 

constructie, 
bouwtechniek / detaillering, 
uitvoering, 
installaties, 
bouwfysica, 

waarbij het eenvoudig demontabel zijn van het gebouw de belangrijkste randvoorwaarde vormt. 
Tevens dienen de bouwdelen weer direct te kunnen worden gemonteerd. Er mag derhalve geen 
demontage-schade optreden. 

In eerste instantie zal in het volgende worden ingegaan op het verschijnsel "Demontabel bouwen", 
omdat de inhoud van dit begrip niet eenduidig is vastgelegd. Vervolgens zal worden ingegaan op het 
ontwerp van de winkel- / parkeervoorziening op globaal gebouwniveau. Daarbij wordt de positie van 
de beide onderdelen binnen het totale complex bepaald. Daarna volgt een constructievarianten 
onderzoek. 
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3. DEMONTABEL BOUWEN 

3.1. Wat is demontabel bouwen? 

Demonteren betekent het uit elkaar halen van een constructie tot losse delen waaruit deze 
constructie is opgebouwd, waarna de mogelijkheid bestaat om de losse delen weer te monteren. Het 
verschil in de aard van demontabele constructies kan worden gevormd door het doel dat met het 
demontabel uitvoeren ervan wordt nagestreefd alsmede de gebruiksperiode waarin het gebouw aan 
de daaraan gestelde eisen dient te blijven voldoen. 

3.1 .l. Indeling op basis van gebruiksperiode 

Met het oog op de gebruiksperiode kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 
demontabele bouw voor de lange termijn waarbij aan de in het bouwbesluit weergegeven 
eisen dient te worden voldaan. 
demontabele bouw voor de middellange termijn waarbij wel aan de in het bouwbesluit 
weergegeven eisen dient te worden voldaan. 
demontabele bouw voor de korte termijn waarbij niet aan alle in het bouwbesluit 
weergegeven eisen hoeft te worden voldaan. 

3.1.2. 1ndelin.g op basis van het doel van demontabel bouwen 

Met het oog op het doel van het demontabel bouwen kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
volgende situaties. 

Demontabel bouwen om aan het einde van de gebruiksperiode het gebouw met zo weinig 
mogelijk energie te kunnen demonteren en de vrijkomende materialen goed gescheiden te 
kunnen hergebruiken. Deze optie is heden in combinatie met de bouw voor de lange termijn 
met een gebruiksperiode van 50 jaar het meest actueel, omdat de milieubelasting daarbij 
gering wordt gehouden. Hierbij heeft een kanaalplaatvloer op stalen (geïntegreerde) liggers 
zonder druklaag en gevulde langsvoegen dus de voorkeur boven een volledig in het werk 
gestorte betonconstructie. 
Demontabel bouwen om het gebouw te kunnen demonteren, om het daarna met een zo 
klein mogelijk verlies aan materiaal respectievelijk gebruik van nieuwe materialen opnieuw 
op te bouwen. Hierbij dient het gebouw gedurende een gebruiksperiode voor de 
middellange termijn aan de in het bouwbesluit opgenomen eisen te voldoen en dient het 
boiiwsysteem voor een langere periode te voldoen aan de eisen met betrekking tot het 
kunnen demonteren resp. monteren. 
Demontabel bouwen voor de korte termijn. Hierbij wordt in een kort tijdsbestek het gebouw 
gemonteerd en gedemonteerd, waarbij niet aan alle in het bouwbesluit genoemde eisen 
hoeft te worden voldaan. Het betreft zeer eenvoudige gebouwen zonder uitgebreide 
voorzieningen zoals feesttenten, eenvoudige bouwketen voor korte termijn e.d. 
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3.1.3. Invloedsgebieden demontabel bouwen 

Het verschil in gebruiksperiode en het verschil in het doel dat met het demontabel uitvoeren wordt 
nagestreefd, heeft samen met de eisen die tijdens de gebruiksperiode aan het gebouw worden 
gesteld, invloed op: 

materiaalgebruik, 
detaillering (energieverbruik bij demonteren, vormgeving verbindingen e.d.) 

• voorzieningen / installaties, 
esthetiek, 
investering- en exploitatiekosten. 

3.2. Demontabele bouwsvstemen 

3.2.1. Samenstellende onderdelen 

Alle samenstellende onderdelen van het gebouw als totaal kunnen demontabel worden uitgevoerd. 
Hierbij kunnen de volgende delen worden onderscheiden: 

draagconstructie bestaande uit: 
kolommen; 
liggers; 
vloeren; 
fundering; 
stabiliteitsvoorzieningen. 

scheidingsconstructies, onder te verdelen in: 
gevels; 
binnenwanden; 
daken. 

installaties. 

Ook kunnen deze delen worden geïntegreerd, wat gunstig is voor het demontabel karakter van een 
gebouw (beperken aantal elementen), zoals bijvoorbeeld een dragende gevel, schijfwerking in het 
dak, etc. 
In het geval van prefabricage kan gebruik worden gemaakt van genormeerde afmetingen of kunnen 
voor dat systeem unieke afmetingen worden gehanteerd indien daarvoor redenen bestaan zoals 
indeelbaarheid, specifieke vormeisen aan plattegrond, constructieve overwegingen, e.d. 

3.2.2. Materialen demontabele bouwsystemen 

Voorafgaand aan het ontwerp heb ik in eerste instantie onderzocht welke demontabele 
bouwsystemen op de markt aanwezig zijn. Daarbij heb ik tevens in de ons omringende landen 
gekeken. 
In het volgende zal een indeling worden gemaakt van demontabele draagconstructies op basis van 
het materiaal waaruit de draagconstructie is opgebouwd. Onderscheiden worden achtereenvolgens: 

houtconstructies. 
metalen constructies; 
betonconstructies; 

Daarbij wordt onder demontabel verstaan, de mogelijkheid het gebouw te verplaatsen met een zo 
gering mogelijk materiaalverlies resp. gebruik van nieuwe materialen. In het volgende worden de 
systemen slechts behandeld op de kenmerken. Er  vindt geen beoordeling op basis van voor- en 
nadelen van de materialen ten opzichte van elkaar plaats. 
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Een houtconstructie is in de aard van de verbinding practisch altijd demontabel. Echter de vraag is 
in hoeverre de houtconstructie bij veelvu!dig (de-)monteren practisch bruikbaar blijft. Er zal ter 
plaatse van de verbinding slijtage aan het hout optreden. Derhalve dienen bij een demontabele 
houtconstructie de houten elementen vrijwel altijd te worden voorzien van stalen schoenen of platen 
waarbij de elementen met stalen verbindingsmiddelen worden gemonteerd. 
Hout heeft tevens relatief lage waarden van de mechanische eigenschappen, wat het minder geschikt 
maakt voor relatief hoge belastingen. 

In dit onderzoek is het bestaan van een demontabele houtconstructie op de markt niet aangetoond. 
Het toepassen van een demontabele houtconstructie in deze ontwerpvraag wordt niet reëel geacht 
vanwege de relatief hoge belastingen van de winkelvloer, het niet geschikt zijn als rijvloer voor de 
parkeerlaag en het in deze toepassing minder geschikt zijn van een houtconstructie ten aanzien van 
het demontabele aspect. 

3.2.2.2. Demontabel bouwen in metaal 

Bij een demontabel bouwsysteem met een stalen of aluminium draagconstructie kan een verdeling 
worden gemaakt in: 

op zichzelf staande metaalconstructie, ingevuld met panelen; 
metaalconstructie en panelen geïntegreerd tot 2D of 3D element. 

3.2.2.2.1. Op zich zelfstaande metaalconstnictie, ingevrrld met panelen 

Voor een op zichzelf staande metaalconstructie zijn geen vaste systemen op de markt voor de 
toepassing in deze ontwerpvraag. Er bestaan wel systemen voor feesttenten e.d. bestaande uit 
gestandaardiseerde spanten, kolommen en windverbanden, doch deze zijn in deze situatie niet 
toepasbaar en zullen derhalve niet worden beschouwd. Tevens zijn er  systemen voor ruimtelijke 
vakwerken op de markt welke veelal voor overkappingen e.d. worden gebruikt. Ook deze systemen 
zijn in dit geval vanwege de belasting en constructiehoogte niet direct interessant. 

Een staalconstruie kan op relatief eenvoudige wijze demontabel worden uitgevoerd indien de 
verbindingen met bouten tot stand worden gebracht. Lasverbindingen en injectiebouten zijn in dit 
verband onbruikbaar vanwege het definitieve karakter. 
Het meest goedkoop is in dit geval een geschoord raamwerk bestaande uit kolommen, liggers en 
windverbanden, respectievelijk -bokken. O p  die wijze zijn geen zware momentstijve verbindingen 
nodig en kan met standaard afschuif- of trekverbindingen worden volstaan. Het demontabele aspect 
kan op het gebied van een snelle (de-) montage resulteren in verbindingen welke zich zelf centreren 
en snel uit de kraan kunnen worden gelost. Dit kan bijvoorbeeld met sleufplaten, kluftopleggingen 
e.d. 
De demontabele constructie bestaat derhalve uit losse of samengestelde delen als: 

kolommen; 
(vakwerk-)liggers; 
schoren; 
boutverbindingen belast op afschuiving en trek. 
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3.2.2.2.2. Metaalconst?zictie en panelen geïntegreerd tot 2 0  of 3 0  element 

Er zijn diverse systemen op de markt waarbij de metaalconstructie en de panelen zijn geïntegreerd 
tot een 2D of 3D element. Er zijn legio mogelijkheden om de panelen te materialiseren. 
Betonvloeren behoren daarbij ook tot de mogelijkheden. 
Feit is echter wel dat alle systemen gebaseerd zijn o p  een schakelbare unit, waarbij dus een vast 
stramien aanwezig is. In dit stramien zijn dichte panelen of in elk geval kolommen geplaatst. 
Vanwege de transporteerbaarheid van de  units zijn deze aan een maximale maat gebonden. 
Dientengevolge is het stramien beperkt en derhalve absoluut onbruikbaar in deze toepassing. 
Voor deze toepassing zouden speciale units dienen te worden geconstrueerd welke in de tijd dat het 
demontabele gebouw niet wordt gebruikt, dienen te worden opgeslagen. Vanwege het grote volume 
van de units zou dit tot zeer hoge kosten leiden in vergelijking met een totaal demontabel systeem 
bestaande uit losse constructieonderdelen. 

3.2.2.3. Demontabel bouwen in beton 

In beton is geen sprake van een algemeen gestandaardiseerde doorsnede zoals bij stalen profielen 
wel het geval is. Verschillende fabrikanten hebben hun eigen standaard ontwikkeld in vloeren, 
kolommen, balken en tevens totale systemen. 
In het geval dat er  wordt gebouwd in prefab beton kunnen de prefab onderdelen op twee principieel 
verschillende wijzen aan elkaar worden verbonden, te weten met de: 

natte montage en; 
droge montage. 

De montage-methode is bepalend voor het feit of de constructie al dan niet gedemonteerd kan 
worden. Tevens is daarbij de aard van het demontabel zijn zoals besproken in 9 3.1.2. van belang. 

In het geval van de natte montage wordt gebruik gemaakt van mortelvoegen en of gietmortel. De 
aan te sluiten elementen zijn voorzien van stekeinden. Ter plaatse van de  locatie waar de  elementen 
dienen te worden verbonden overlappen deze stekeinden elkaar en wordt evt. extra wapening 
aangebracht in de  vorm van haarspelden, beugels e.d. Vervolgens wordt de verbinding indien nodig 
bekist en wordt de verbinding gestort. Na uitharden van het beton is een monolitisch geheel 
ontstaan. 
Het zal duidelijk zijn dat deze wijze van verbinden absoluut niet bruikbaar is voor het demontabel 
uitvoeren van een gebouw. 
Ook wordt hierbij gebruik gemaakt van verbindingen bestaande uit stekeinden in gaines. Deze 
gaines, zijnde metalen geprofileerde buisjes in een betonelement, worden nadat het stekeind is 
ingebracht, volgegoten met gietmortel. Als de gietmortel is verhard is de verbinding gefixeerd. Deze 
verbinding is niet te demonteren en de kans dat schade aan de verbonden elementen zal optreden is 
groot. 

In het geval van de droge montage wordt gebruik gemaakt van demontabele verbindingen zoals 
boutverbindingen. De elementen zijn voorzien van draadeinden enlof stalen kopplaten en worden 
met moeren vast gezet. De verbindingen hebben daarbij een karakter als bij de staalbouw. 
In dit geval is er  dus wezenlijk sprake van een demontabele constructie. 

In de praktijk is het echter zo dat er  ook een aantal mengvormen bestaan. Hierbij worden de 
elementen droog gemonteerd, maar worden de voegen afgewerkt met (natte) specie. De constructie 
is dan welliswaar demontabel uitgevoerd, maar alvorens tot demonteren te kunnen overgaan dient 
de specievoeg wel te worden gesloopt. Dit betekent een extra arbeidsgang, afval en kans op 
beschadiging van de elementen. Deze vorm is dus voor de toepassing in dit geval niet ideaal. 
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Zoals reeds opgemerkt zijn er verschillende prefab systemen in beton op de markt. Z o  ook 
demontabele prefab beton systemen. De demontale draagconstructies in beton zijn in dit kader 
geïnventariseerd. In bijlage 1 zijn de volgende systemen beschreven: 

M x b -  (NED); 
CD-20 (NED); 
SMT (NED); 

• Bestcon-30 (NED); 
Moducon-2000 (NED); 
Tridal (F). 

Uit deze analyse volgt dat alle systemen met uitzondering van het Mxb-5 systeem gebruik maken van 
natte-montage. Het Mxb-5 syssteem dat gebruik maakt van droge montage met voorspanbouten is 
het enige systeem dat volledig demontabel is volgens de omschrijving onder het tweede punt van 9 
3.1.2. 

In hoofdstuk 8 zal nader worden terug gekomen op de toepasbaarheid van de geïnventariseerde 
systemen. 
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4. ONTWERP VAN HET GEBOUW 

4.1. Positie winkel en parkeervoorziening 

Het ontwerp van het gebouw dient te voorzien in een winkel voor consumptie-artikelen en een 
parkeergelegenheid welke beiden op één grondoppervlak dienen te worden gesitueerd. De winkel- 
en parkeervoorziening dienen dus te worden gestapeld. Er  zijn twee principieel verschillende 
posities van deze elementen in het gebouw mogelijk. 

parkeren beneden, winkel boven; 
parkeren boven, winkel beneden. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid het complex op maaiveldniveau te plaatsen of het complex 
gedeeltelijk in de grond verdiept te plaatsen. Dit resulteert in vier verschillende principen welke in 
figuur 34 zijn weergegeven. 

winkel 

parkeren 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O 

parkeren 

parkeren 

winkel 

0 

winkel 

winkel 

Figuur l, ontwe~p-ija~ianten voor dc p.ritie van de elenzenten "winkel" en ' fparkeergelegenheicl': 
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Variant 1; parkeren op maaiveldniveau, winkel op eerste verdieping. 
Voordelen: 
e geen hellingbanen noodzakelijk t.b.v. parkeren auto's; 
e overdekt parkeren zonder bijkomende voorzieningen (winkel = overkapping); 
e 

Nadelen: 
e de gevels hebben een grotere hoogte (boven het maaiveld), zodat het moment op de 

fundering t.g.v. de windbelasting groter is. Er  kan derhalve minder makkelijk met 
eenvoudige stabiliteitsvoorzieningen worden volstaan, mede met het oog op het 
demontabele aspect. Ook het omhoog brengen van het grootste deel van het gebouwgewicht 
(winkelvloer) is vanuit het oogpunt van stabiliteit niet voor de hand liggend. 

e de klanten welke niet met de auto komen dienen tevens gebruik te maken van het verticaal 
transport. De  drempel om de winkel te betreden wordt letterlijk en figuurlijk groter. 

e het is vanaf maaiveldniveau niet mogelijk de winkel in te kijken. De visuele relatie buiten- 
binnen wordt bemoeilijkt. 

e de constructie van de winkelvloer dient te worden gebaseerd op een vrij hoge belasting. Het 
aantal afsteunpunten is echter meer beperkt als daaronder een parkeervoorziening dient te 
worden gerealiseerd dan in de situatie dat de winkel direct in de bodem kan worden 
afgesteund. 

e het bevoorraden van de winkel is bij een ligging van de winkelvloer op een aantal meters 
boven het maaiveld complex. Er  zou eventueel een lift met een grotere capaciteit kunnen 
worden toegepast danwel een hefplateau noodzakelijk zijn. 

e een gebouw met een grotere hoogte kan eerder tot bezwaren leiden m.b.t. de esthetische 
inpassing in de bestaande stedebouwkundige structuur. 

Variant 2; winkel o p  maaiveldniveau, parkeren op eerste verdieping. 
Voordelen: 
e winkel is direct vanaf maaiveldniveau te betreden. Voor klanten welke niet met de auto 

komen is het niet noodzakelijk van een lift gebruik te maken; 
er is een normale visuele relatie buiten-binnen zoals bij de bestaande winkelgebouwen 
bestaat. 

Nadelen: 
e hellingbanen t.b.v. auto's noodzakelijk; 

niet overdekt parkeren; eventueel extra voorzieningen daartoe noodzakelijk; 
waterkering parkeerdak - winkelruimte zeer belangrijk -> kritisch punt t.a.v. demontabel 
aspect. 

Variant 3; parkeren verdiept in de grond, winkel boven maaiveld: 
Voordelen: 
e overdekt parkeren zonder bijkomende voorzieningen (winkel = overkapping); 
e hellingbanen t.b.v. auto's uit te voeren als grondwerk (goedkoper dan vrijdragende 

constructie); 
e hoogte winkelvloer t.o.v. maaiveldniveau kan worden afgestemd op de hoogte van de 

laadvloer van de toeleverende vrachtwagens. O p  die wijze kan het bevoorraden van de 
winkel zeer snel en efficiënt plaatsvinden; 
zonder veel extra voorzieningen kan de winkelvloer na het demonteren van de winkel, 
gebruikt worden als permanente parkeerlaag. Na het verwijderen van de demontabele 
winkel resteert dan een dubbellaags parkeervoorziening; 

e door het uitgraven van het gehele gebouwoppervlak kan tevens een groot oppervlak worden 
gebruikt t.a.v. het funderen, om de belasting optimaal te spreiden. 
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Nadelen: 
het is vanaf maaiveldniveau niet mogelijk de winkel in te kijken. De visuele relatie binnen- 
buiten wordt bemoeilijkt. 
de klanten welke niet met de auto komen dienen tevens gebruik te maken van het verticaal 
transport. De drempel om de winkel te betreden wordt letterlijk en figuurlijk groter. 
de constructie van de winkelvloer dient te worden gebaseerd op een vrij hoge belasting. Het 
aantal afsteunpunten is echter meer beperkt als daaronder een parkeervoorziening dient te 
worden gerealiseerd dan in de situatie dat de winkel direct in de bodem kan worden 
afgestemd. 

Variant 4; winkel verdiept in de grond, parkeren op het dak: 
Voordelen: 

t.o.v. optie 2 is het voordeel dat met kortere hellingbanen kan worden volstaan. 
bij het aanbrengen van gevelopeningen is het mogelijk voor pasanten de totale winkel te 
overzien. O p  die manier kunnen pasanten worden geprikkeld de winkel te bezoeken. 
door het uitgraven van het gehele gebouwoppervlak kan tevens een groot oppervlak worden 
gebruikt t.a.v. het funderen, om de belasting optimaal te spreiden. 

Nadelen: 
niet overdekt parkeren; eventueel extra voorzieningen daartoe noodzakelijk; 
hellingbanen t.b.v. auto's noodzakelijk; 
bevoorraden winkel niet direct vanaf maaiveldniveau mogelijk. Verticaal transportmiddel 
zo-als bij optie 1 noodzakelijk; 
waterkering parkeerdak - winkelruimte zeer belangrijk -> kritisch punt t.a.v. demontabel 
aspect. 

In tabel 1 zijn de vier varianten beoordeeld, op basis waarvan een besluit zal worden genomen welke 
variant wordt toegepast. 
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Tabel 1; beoordeling varianten positie winkel en parkeren t.a.v. 
de volgende aspecten: 
Beoordeling: + + = zeer positief / -- = zeer negatief 
Verticaal transport 
verticaal transport klanten AH vanaf maaiveld 
bevoorrading winkel 
hellingbanen t.a.v. parkeren auto's -- 

Beleving van het gebouw 
Qsieke drempel t.a.v. betreden winkel vanaf maaiveld 
visuele relatie buitenruimte - winkelruimte 

-- 

-- 

overdekt parkeren zonder extra voorzieningen (overkapping) + -- ++ 
stedelijke inpassing -- 
Constructieve en bouwtechnische aspecten 
waterdichte detaillering parkeren -> winkel 
belastingafdracht winkelvloer 
integratie vloer/fundering in één element mogelijk ++ 
hoogte gevels / winkelvloer t.a.v. windbelasting / stabiliteit 

f+  

++ 

handhaven demontabel systeem t.b.v. parkeren na demonteren 
winkel 

++ 

-- 

RESULTAAT 

-- 

-- 

++  + 

++ + 
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Variant 3 welke uitgaat van een verdiept gelegen parkeerlaag met daarboven de winkelruimte geniet 
bij voornoemde beoordelingscriteria de voorkeur. Deze variant zal dan ook verder worden 
uitgewerkt. 

~- - 
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3.2. Globaal gevolgde werkwijze 

De twee elementen welke deel uit maken van het gebouw, de winkel en de parkeerlaag, vragen elk 
een eigen ontwerp-benadering en hebben elk een eigen invloed op het totale gebouw. Besloten is 
onderstaande volgorde in het ontwerpproces aan te houden: 

in eerste instantie worden de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd waaraan 
het gebouw dient te voldoen. Basis daarvoor vormt het standaard programma van eisen voor 
winkelgebouwen van Ahold Vastgoed BV. Dit programma van eisen is aangepast aan deze 
specifieke situatie. Het programma van eisen is opgenomen in bijlage 2. 
vervolgens wordt de indeling van de parkeerlaag bekeken. Een optimale indeling van de 
parkeerlaag waarbij zo weinig mogelijk restruimte bestaat, creëert op die wijze het kader 
(omtrek van het gebouw) waarbinnen de plattegrond van de winkel ontworpen dient te 
worden. 
opstellen van constructievarianten voor parkeerlaag en het winkelgedeelte betreffende: 
* vloer parkeerlaag; 
a winkelvloer; 
.% winkeldak; 
.& wanden van parkeerlaag en winkel. 
keuze toe te passen variant(en) op basis van afweging voor- en nadelen. 
uitwerking van deze variant(en). 
uitwerken bouwtechnische materialisatie van het gebouw. 
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5. ONTWERP INDELING PARKEERLAAG 

5.1. "Parkeernorm" 

Voor het ontwerpen van parkeergarages en -terreinen is in 1996 door het NNI de NVN 
(Nederlandse VoorNorm) 2443 uitgegeven. Hierin zijn eisen weergegeven m.b.t. de afmetingen van 
parkeervakken en rijwegen, hellingbanen, etc. Deze voornorm is in dit geval gebruikt om de  indeling 
van het parkeerlaag te bepalen. 
In eerste instantie is een inventarisatie gemaakt van de afmetingen van parkeervakken. Hierbij 
worden twee parameters onderscheiden, namelijk de breedte van het parkeervak (2,25-2,5 m) en de 
parkeerhoek zijnde de hoek waaronder het parkeervak aansluit op de rijweg (45-90"). De  breedte 
van de enkele parkeerstrook (figuur 2) is slechts afhankelijk van de parkeerhoek. 

Fignur 2, enkele parkeerstrook. 

Bij de dubbele parkeerstroken wordt onderscheid gemaakt tussen gestoken parkeren en een 
visgraatopstelling. Beide opstellingen zijn in figuur 3 weergegeven. 

I 
I 

L-' 

Figuur 3, gestoken parkeren en parkeren volgens een visgraatopstelling. 

Bij zowel het gestoken parkeren als het parkeren in een visgraatopstelling is de breedte van de 
dubbele parkeerstrook afhankelijk van de vakbreedte en de  parkeerhoek. De maat P? is in de norm 
voor een beperkt aantal parkeerhoeken en vakbreedten bepaald. Om alle mogelijkheden te 
beschouwen is voor de breedte P? een formule afgeleidt, met als parameters b en a. Deze afleiding 
is opgenomen in bijlage 3. 

Uit deze afleiding is overigens naar voren gekomen dat de in de NVN 2443: 1996 opgenomen 
grafiek in figuur 24 onjuist is. Hierop heb ik het NNI van mijn bevindingen in kennis gesteld en is de 
wijziging in de norm doorgevoerd. 

De breedte van de rijbaan is tevens afhankelijk van zowel de  vakbreedte als de parkeerhoek en heeft 
een minimum van 4,O m. 
In tabel 2 zijn de verschillende afmetingen weergegeven alsmede de benodigde formules. 
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5.2. Indelingsvarianten parkeerlaag 

Er zijn een aantal varianten opgesteld van parkeerstroken en rijbanen. De  breedtemaat van de 
variant kan worden bepaald door de som te berekenen van de breedten van parkeerstroken en 
rijbanen. De varianten zijn voor de vakbreedten 2,25 - 2,3 - 2,35 - 2,4 - 2,45 en 2,5 m en de 
parkeerhoeken van 45" t/m 90" met een interval van 5" bepaald. De resultaten zijn opgenomen in 
bijlage 4. 

Van de opgestelde varianten zijn een aantal subvarianten met verschillende parkeerhoeken gekozen 
om aan elkaar af te wegen bij de definitieve keuze van de aan te houden indeling met daarbij de 
omtrekmaten van het gebouw. Alle beschouwde subvarianten zijn gebaseerd op een breedte van de 
parkeervakken van 2,5 m. Dit is een niet direct gangbare maat, maar blijkt bij het kort durend 
parkeren zoals in deze situatie, het beste te voldoen. In en uitrijden kan vlot geschieden en bij het 
openen van de portieren is de kans klein dat aan het nevenstaand voertuig schade wordt 
toegebracht. 
De tekeningen van deze varianten zijn opgenomen in bijlage 5, en de resultaten zijn weergegeven in 
tabel 3. In alle gevallen is uitgegaan van een bruto vloeroppervlak van min. 1000 m2. De 
breedtemaat van de betreffende variant bestaande uit een x-aantal parkeer- resp. rijbanen leidt 
derhalve tot een lengtemaat van de plattegrond. 

estoken opstelling, visgraat=dubbele parkeerstrook met visgraatopstelling, langs=langs parkeren /l aan 

Volgens het programma van eisen dient minimaal in 40 parkeervakken te worden voorzien. Variant 
l a ,  3 en 4a worden derhalve direct terzijde gelegd, vanwege het te gering aantal parkeervakken. 
Variant IC wordt, afgezien van het voordeel van een relatief groot aantal parkeervakken, terzijde 
gelegd vanwege de ongunstige lengte-breedte verhouding van de plattegrond, welke ca. 1,5 dient te 
bedragen. De plattegrond benadert teveel een vierkant, terwijl een rechthoek de voorkeur heeft. 
Variant 2a en 2b scoren goed wat het aantal parkeervakken betreft, terwijl variant 2a tevens een 
lengte-breedte verhouding gelijk aan 1,5 heeft. Desondanks worden deze varianten terzijde gelegd 
vanwege het feit dat bij een visgraatopstelling in het midden een gescheiden in- en uitgang van de 
parkeerlaag nodig is. De  in- en uitgang kan niet aan één zijde van het gebouw worden gecombineerd 
zoals dat bij een gestoken opstelling in het midden wel tot de mogelijkheden behoort. Tevens is deze 
beslissing genomen omdat variant l b  in dit geval een goed alternatief vormt. Daarbij heeft variant 
l b  de voorkeur boven variant 4b, vanwege het groter aantal parkeervakken en de gunstigere lengte- 
breedte verhouding van de plattegrond. De gekozen variant l b  is in figuur 4 nogmaals weergegeven. 

KEUZE: VARIANT lb .  
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\ 

ingang uitgang 

Figuur 4, gekozen variant indeling parkeerlaag. 
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6. CONSTRUCTIEVARIANTENONDERZOEK 

Het constructievariantenonderzoek is gesplitst in de volgende constructiedelen: 
1. winkelvloer; 
2. winkelopbouw: wanden en dak; 
3. kelderwanden, fundering en keldervloer; 

6.1. Winkelvloer 

Bij het opstellen van de constructievarianten voor de winkelvloer is het verstandig om het 
constructiestramien af te stemmen op het parkeerstramien. De parameters welke van invloed zijn op 
deze stramienen zijn: 
• breedte parkeervak; 
• parkeerhoek; 
• bij dubbele parkeerstrook de plaats van eventueel toegepaste kolommen tot de rand. 

In figuur 5 zijn de genoemde parameters en andere factoren weergegeven. 

r-- 
\ 
\ 

. I . .  . . . . . . . . .  . . . ..J.. . .* 

= kolom 

= construct iestramien 

Figzi~~r 5, constnictiestrumien en parkeerstrunzien. 

P1 = breedte enkele parkeerstrook; 
P2 = breedte dubbele parkeerstrook met gestoken opstelling; 
x = afstand kolommen tot aan rand parkeerstrook 
v = breedte parkeervak; 
u = parkeerhoek; 
b = breedte constructiestramien. 

Voor een enkele parkeerstrook en voor de dubbele parkeerstrook met gestoken opstelling met 
slechts kolommen in het midden geldt dat het constructiestramien gelijk is aan: 

- P P 
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Voor de dubbele parkeerstrook met gestoken opstelling en kolommen op een afstand x vanaf de 
rand van de parkeerstrook kan het constructiestramien alsvolgt worden bepaald: 

In tabel 4 zijn de vakbreedte v en de kolomafstand (x) tot de rand van de dubbele parkeerstrook 
bepaald als functie van het constructiestramien (b), de parkeerhoek ( a )  en de breedte van de 
dubbele parkeerstrook met gestoken opstelling (P2). 
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Tabel 4; constructiestramien afhankelijk van parkeerstramien 

773  

9,60 

2,34 
10,83 
-0,61 
2,44 
11,28 
-0,84 
2,49 
11,50 
-0,95 
2,54 
11,73 
-1,06 
2,59 
11,95 
-1,18 

2,64 
12,18 
-1,29 
2,68 
12,40 
-1,40 

2,73 
12,63 
-1,51 

2,78 
12,86 
-1,63 

2,83 
13,08 
-1,74 --------- 
2,88 
13,31 

--------- -1,85 

2,93 
13,53 
-1,97 

80 

9,60 

2,36 
13,61 
-2,Ol 
2,46 
14,18 
-2,29 
2,51 
14,46 
-2,43 
2,56 
14,75 
-2,57 
2,61 
15,03 
-2,71 -------- 
2,66 
15,31 
-2,86 -------- 
2,71 
15,60 
-3,00 -------- 
2,76 
15,88 
-3,14 -------- 
2,81 
16,1621,65 
-3,28 -------- 
2,86 
16,45 
-3,42 

2,91 
16,73 
-3,57 

2,95 
17,01 
-3,71 

70 

9,40 

2,26 
6,59 
1,40 
2,35 
6,87 
1,27 
2,40 
7,01 
1,20 
2,44 
7,14 
1,13 
2,49 
7,28 
1,06 
2,54 
7,42 
0,99 

60 

8,90 

2,08 
4,16 
2,37 
2,17 
4,33 
2,28 
2,21 
4,42 
2,24 
2,25 
4,50 
2,20 
2,29 
439  
2,16 
2,34 
4,68 
2,11 

57,s 

8,70 

2,02 
3,77 
2,47 
2,11 
3,92 
2,39 
2,15 
4,00 
2,35 
2,19 
4,08 
2,31 
2,23 
4,16 
2,27 
2,28 
4,24 
2,23 

55 

8,60 

1,97 
3,43 

72,s 

9,50 

2,29 
7,61 
0,94 

------------pp 

2,38 
7,93 
0,79 
2,43 
8,09 
0,71 
2,48 
8,25 
0,63 
2,53 
8.40 
0,55 
2,58 
8,56 
0,47 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

87,5 

9,70 

2,40 
54,97 
-22,63 
2,50 
57,26 
-23,78 
2,55 
58,40 
-24,35 
2,60 
593.5 
-24,92 
2,65 
60,69 
-25,50 

2,70 
61,84 
-26,07 
2,75 
62,99 
-26,64 

2,80 
64,13 
-27,22 

2,85 
65,28 
-27,79 

2,90 
66,42 
-28,36 

2,95 
67,57 
-28,93 

3,00 
68,71 
-29,51 

75 

9,60 

2,32 
8,96 
0,32 
2,41 
9,33 
0,13 
2,46 
9,52 
0,04 
2,51 
9,70 
-0,05 
2,56 
9.89 
-0,14 

2,61 
10,08 
-0,24 

2,62 
8,72 
0,39 
2,67 
8 3 8  
0,31 
2,72 
9,04 
0,23 

2,77 
9,20 
0,15 

2,81 
9,36 
0,07 

2,86 
9,51 
-0,01 

82,s 

9,70 

2,38 
18,23 
-4,26 
2,48 
18,99 
-4,64 
2,53 
19,37 
-4,83 
2,58 
19,7529,72 
-5,02 
2,63 
20,13 
-5,21 

2,68 
20,51 
-5,40 
2,73 
20,89 
-5,59 

2,78 
21,27 
-5,78 
2,83 

-5,97 

2,88 
22,03 
-6,16 
2,92 
22,41 
-6,35 

2,97 
22,79 
-6,54 

62,5 

9,OO 

2,13 
4,61 
2,19 
2,22 
4,80 
2,10 
2,26 
4,90 
2,05 
2,31 
4,99 
2,00 
2,35 
5,09 
1,95 
2,39 
5,19 
1,91 

2,66 
10,26 
-0,33 

2,70 
10,45 
-0,42 

2,75 
10,64 
-0,52 

2,80 
10,82 
-0,61 

2,85 
11,Ol 
-0,70 

2,90 
11,20 
-0,80 

85 

9,70 

2,39 
27,43 
-8,87 
2,49 
28,58 
-9,44 
2,54 
29,15 
-9,72 
2,59 

-10,01 
2,64 
30,29 
-10,29 

2,69 
30,86 
-10,58 
2,74 
31,43 
-10,87 

2,79 
32,OO 
-11,15 

2,84 
32,58 
-11,44 

?,S9 
33,15 
-11,72 

2,94 
33,72 
-12,Ol 

2,99 
34,29 
-12,30 

2,38 
4,76 
2,07 
2,42 
4,85 
2,03 
2,47 
4,94 
1,98 

2,51 
5,02 
1,94 

2,55 
5,11 
1,90 

2,60 
5,20 
1,85 

pagina 

2,32 
4,32 
2,19 

2,36 
4,40 
2,15 
2,40 
4,47 
2,11 

2,45 
43.5 
2,07 

2,49 
4,63 
2,03 

2,53 
4,71 
2,00 

volgende 

2,75 

v ( m )  
y ( m )  
x ( m )  
v ( m )  
y  (m)  
x ( m )  
v  (m)  
y ( m )  
x ( m )  
v ( m )  
y ( m )  
x ( m )  

~ ( m )  
y ( m )  
~ ( m )  

65 

9,lO 

2,18 
5,15 
1,98 
2,27 
5,36 
1,87 
2,31 
5,47 
1,82 
2,36 
5,58 
1,76 
2,40 
5,68 
1,71 

2,45 
5,79 
1,65 

2,59 
2,05 
3 3 7  
,2,51 
2,09 
3,64 
2,48 
2,13 
3,71 
2,44 
2,17 
3,78 
2,41 
2,21 
3,86 
2,37 

2,44 
5,28 
1,86 

2,48 
5,38 
1,81 

2,53 
5,47 
1,76 

2,57 

67,5 

9,30 

2,22 
5,79 
1,75 
2,31 
6,04 
1,63 
2,36 
6,16 
1,57 
2,40 
6,28 
1,51 
2,45 
6,40 
1,45 
2,49 
6,52 
1,39 

y ( m )  
x  (m)  
x  (m)  

2,25 
3,93 
2,34 
2,29 

y (m)  4,00 
2,30 
2,33 
4,07 
2,26 

2,9 

2,95 

3 

2,49 2,54 2,58 
5,90 6,64 7,56 
- 1,60 1,33 0,92 

2,54 2,59 2,63 
6,00 6,76 7,69 
1,55 1,27 0,85 

2,58 2,63 2,68 
6,11 638  7,83 
1,49 1,21 0,78 

2,63 2,68 
537  6,22 7,00 
1,71 1,44 1,15 
2,62 2,67 2,73 
5,67 6,33 7,12 
1,67 1,39 1,09 

2,66 2,72 2,77 
5,76 6,43 7,24 
1,62 1,33 1,03 

vervolg tabel 4 op 

v ( m )  
y  (m)  
~ ( m )  

2,73 
7,97 
0,72 

2,77 
8,11 
0,65 

2,82 
8,24 
0,58 

2,38 
4,14 
2,23 

v ( m )  1 
x  m  

2,42 
4,21 
2,19 

2,46 
4,28 
3,16 
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De omkaderde cellen in tabel 4 geven de reële opties voor de waarden v en x weer bij de betreffende 
waarden van b, cc en P2. De waarde van P2 volgt uit tabel 2. 
Voor de waarde van x zijnde de afstand van de kolom tot de rand van de dubbele parkeerstrook 
geldt volgens de NVN 2443: 0,5 m C x r 1,5 m. De  ondergrens is gesteld om het in- en uitrijden van 
het parkeervak niet onnodig te belemmeren. De bovengrens is gesteld om de eventueel aanwezige 
achterportieren van een auto te kunnen openen. 

vervolg tabel 4; constructiestramien afhankelijk van parkeerstramien 

In de norm wordt gesteld dat de breedte van een parkeervak dient te worden vergroot met 0,15 m 
als er  één kolom langs het vak staat. Bij een kolom aan weerszijden van het vak bedraagt de 
vergroting 0,35 m. Het is daarbij opmerkelijk dat de vergroting onafhankelijk is van de breedte van 
het vak. Vanwege het feit dat in dit geval wordt uitgegaan van een relatief grote vakbreedte van 2,5 
m zal deze vergroting niet worden toegepast. 
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b ( m )  l a ( D ) 5 5  
P2 m CIm 

3,05 

3,l 

3,15 

3,2 

8,60 

2,50 
4,36 
2,12 
2,54 
4,43 
2,09 

v  (m)  
y ( m )  
x ( m )  

v  (m) 
y ( m )  
x ( m )  
v  (m)  
y ( m )  
~ ( m )  
~ ( m )  
y ( m )  
~ ( m )  

62,s 

9,00 

2,71 
5,86 
1,57 
2,75 
5,96 
1,52 

2,66 
y ( m )  4,64 

1,98 

2,58 
4,50 
2,05 
2,62 
437 
2,01 

2,74 
5,10 
1,80 
2,78 
5,18 
1,76 
2,83 
5,26 
1,72 
2,87 
5,34 
1,68 
2,91 
5,42 
1,64 
2,95 
5,49 
1,60 
2,99 
537  
1,56 
3,04 
5,65 
1,52 

5 7 3  

8,70 

2,57 
4,79 
1,96 
2,61 
4,87 
1,92 

3,3 

3,35 

3,4 

3,45 

3,s 

33.5 

60 

8.90 

2,64 
5,28 
1,81 
2,68 
5,37 
1,77 

65 

9,10 

2,76 
6,54 
1,28 

2,66 
4,94 
1,88 
2,70 
5,02 
1,84 

5,07 
1,77 
2,95 
5,14 
1,73 

v ( m )  
y  (m) 
x ( m )  
v ( m )  
y ( m )  
x ( m )  
v ( m )  
y  (m) 
x ( m )  
v  (m) 
y ( m )  
x ( m )  
v ( m )  

y (m)  
x ( m )  
v ( m )  

67,s 

9,30 

2,82 
7,36 
0,97 

2,70 
4,71 
1,94 
2,74 
4,78 
1,91 
2,79 
4,86 
1,87 
2,83 
4,93 
1,84 
2,87 
5,00 
1,80 
2,91 

3,10 
10,31 
-0,40 
3,15 
10,47 
-0,48 
3,19 
10,62 
-0,56 
3,24 
10,78 
-0,64 
3,29 
10,94 
-0,72 
3,34 
11,lO 
-0,80 
3,39 
11,26 
-0,88 
3,43 
11,42 
-0,96 

2,81 
5,63 
1,64 
2,86 
5,72 
1,59 
2,90 
5,80 
1,55 
2,94 
5,89 
1,51 
2,99 
5,98 
1,46 
3,03 
6,06 
1,42 
3,07 
6,15 
1,38 
3,12 
6,24 
1,33 

70 

9,40 

2,87 
8,38 
0,51 

2,81 
6,65 
1,23 

3,OO 
7,85 
0,73 
3,05 
7,97 
0,67 
3,09 
8,09 
0,61 
3,14 
8,21 
0,55 
3,19 
8,33 
0,49 
3,23 
8,45 
0,43 
3,28 
8,57 
0,36 
3,33 
8,69 
0,30 

3,00 
9,99 
-0,25 

3,05 
10,15 
-0,32 

2,96 
9,83 
-0,17 

3,14 
12,13 
-1,26 
3,19 
12,32 
-1,36 
3,24 
12,50 
-1,45 
3,28 
12,69 
-1,54 
3,33 
12,88 
-1,64 
3,38 
13,06 
-1,73 
3,43 
13,25 
-1,82 
3,48 
13,44 
-1,92 

3,05 
8,93 
0,24 
3,10 
9,07 
0,17 
3,15 
9,20 
0,10 
3,19 
9,34 
0,03 
3,24 
9,48 
-0,04 
3,29 
9,62 
-0,Il 
3,34 
9,75 
-0,18 
3,38 
9,89 
-0,25 

2,73 
5,46 
1,72 

2,88 
6,24 
1,38 
2,93 
6,34 
1,33 
2,97 
6,44 
1,28 
3,02 
6,53 
1,23 
3,06 
6,63 
1,19 
3,lO 
6,72 
1,14 
3,15 
6,82 
1,09 
3,19 
6,92 
1,04 

72,s 

9,510 

2,91 
9,67 
-0,09 

2,91 
7,60 
0,85 

2,96 
7,73 
0,79 

7,48 
0,91 

2,95 
6,97 
1,07 
2,99 
7,08 
1,01 
3,04 
7,18 
0,96 
3,08 
7,29 
0,90 
3,13 
7,40 
0,85 
3,17 
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De variant met een breedte van 2,7 m voor het constructiestramien leidt bij een parkeerhoek van 
70" tot een breedte van de parkeervakken van 2,54 m en een afstand van de kolommen tot de rand 
van de dubbele parkeerstrook van 0,99 m. De vakbreedte heeft een acceptabele waarde, en de 
kolomafstand is met 0,99 m nagenoeg een gemiddelde van de gestelde grenzen. Een 
constructiestramienbreedte van 2,7 m is tevens een practische maat. Besloten is dan ook deze 
variant aan te houden voor het opstellen van de constructievarianten. 

In bijlage 6 zijn principeschetsen opgenomen van de constructievarianten. In deze schetsen zijn 
tevens de parkeervakken aangegeven i.v.m. de plaatsing van eventuele kolommen. De  plattegronden 
zijn gebaseerd o p  een bruto vloeroppervlak van minimaal 1000 m2. De varianten kunnen in de 
volgende categoriën worden ingedeeld: 
1 a/b/c dubbel T plaatvloeren op stalen ligger resp. betonnen T-kolommen; 
2 cassetteplaatvloer overspanning 14,4 m, puntvormig opgelegd; 
3 vlakke plaatvloer met overstek, puntvormig opgelegd; 
4 a/b staalplaatbetonvloer elementen, puntvormig opgelegd; 
4 cldlelf cassetteplaatvloer overspanning max. 7,6 m, puntvormig opgelegd; 
5 a staalplaatbetonvloer elementen op stalen liggers; 
5 b  cassetteplaatvloer op stalen liggers. 

In bijlage 7 is een globale dimensionering van deze varianten weergegeven en zijn de globale 
constructiekosten bepaald. 

De constructievarianten zullen achtereenvolgens worden beoordeeld op de volgende aspecten, 
waarbij tevens is aangegeven wat als positief of als negatief zal worden beoordeeld. 

bruto vloeroppervlak (geringe afwijking van uitgangspunt 1000 m2 positief); 
aantal parkeervakken (groot aantal positief); 
keren binnen plattegrond mogelijk (j (positief) In); 

e parkeerhoek (90" negatief); 
breedte rijweg (grote breedte positief); 
breedte parkeervak (grote breedte positief); 
afstand kolommen tot rand parkeerstrook (geen kolommen positief); 
constructiehoogte (geringe hoogte positief); 
max. afmeting vloerelement (geringe afmeting positief); 
aantal verschillende vloerelementen (gering aantal positief); 
max. gewicht vloerelement (gering gewicht positief); 
ml voeg tussen vloerelementen (beperkte voeglengte positief); 
aantal kolommen (beperkt aantal positief); 

e afm. kolommen (beperkte afmeting positief); 
ml stalen ligger (beperkte lengte positief); 
gewicht stalen ligger (beperkt gewicht positief); 
max. puntlast fundering (lage waarde positief); 
max. lijnlast fundering (lage waarde positief); 
constructiekosten per m2 vloer (lage waarde positief). 

In tabel 5 is een overzicht van bovengenoemde gegevens per variant weergegeven. In tabel 6 zijn 
deze aspecten beoordeeld op basis waarvan een voorselectie uit de varianten zal worden genomen. 
Per criterium is tevens een weegfactor aangegeven omdat niet alle aspecten even zwaar wegen. De 
resterende varianten zullen vervolgens nader worden beschouwd. 
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Beoordeling: 
+ +: zeer positief, +: positief, 0: neutraal, -: negatief, --: zeer negatief 
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O p  basis van de beoordeling in tabel 6 zijn de volgende beslissingen genomen: 

van de varianten 1 a/b/c gaat l a  terzijde. Bij deze variant komt het constructiestramien niet 
overeen met het parkeerstramien er, dit leidt niet tot een eenduidige positie van de 
kolommen. 
variant 2 en 3 worden vanwege de vele nadelen direct terzijde gelegd. Belangrijke reden 
daarvan is met name het relatief grote elementgewicht. 
van de varianten 4 a/b/c/d/e/f worden a/b/c/f terzijde gelegd vanwege de relatief ongunstige 
beoordeling. Daarmee resteren varianten d en e. 
van de varianten 5a en 5b gaat variant 5b terzijde vanwege de slechte beoordeling ten 
opzichte van variant 5a. 

De varianten welke nu definitief met elkaar zullen worden vergeleken zijn achtereenvolgens lb ,  IC, 
4d, 4e en 5a. In bijlage 8 is een globaal overzicht opgenomen van de werkzaamheden bij het 
monteren en demonteren van het gebouw met de nu resterende varianten. Het monteren en 
demonteren van het gebouw is uiteraard van groot belang omdat deze werkzaamheden in dit geval 
herhaaldelijk zullen plaatsvinden. Deze gegevens dienen dan ook in de uiteindelijke keuze te 
worden meegenomen. 

Het nadeel van de varianten l b  en IC is met name de grote afmeting van de vloerelementen 
waardoor binnenstedelijke lokaties moeilijker bereikbaar zullen zijn. Tevens is bij deze varianten 
een zwaardere kraan nodig dan bij de overige varianten. Ten opzichte van varianten 4d en 4e is het 
nadeel van variant l b  tevens dat de stalen ligger brandwerend dient te worden omkleed. Variant l b  
heeft onder de  kolommen in veel gevallen een paalfundering nodig, terwijl bij variant I C  in veel 
gevallen forse poeren nodig zullen zijn. Dit aspect is in het kader van demontabel bouwen niet 
wenselijk. Het voordeel is echter het gering aantal kolommen en daarbij het gering aantal 
terugkerende werkzaamheden m.b.t. deze kolommen. Vanwege deze nadelen wordt besloten om 
variant l b  en IC terzijde te leggen. 
Van de varianten 4d en 4e heeft 4e de voorkeur. Variant 4e heeft namelijk aanzienlijk minder 
kolommen dan variant 4d. Dit reduceert het aantal terugkerende werkzaamheden m.b.t. kolommen 
en geeft ook minder hinder en kans op schade bij het parkeren. Ook de totale voeglengte tussen de 
elementen is kleiner en de variant voorziet in een geringer aantal vloerelementen. Daardoor is het 
aantal kraanhandelingen en het aantal te (de-)monteren verbindingen op de hoeken van de 
elementen kleiner. 
Variant 4e heeft vervolgens de voorkeur boven variant 5a omdat bij deze variant een groot aantal 
stalen liggers aanwezig is. Daardoor blijken de investeringskosten van het systeem hoger uit te vallen 
en dient te worden voorzien in een aanzienlijke hoeveelheid brandwerende bekleding. De stalen 
liggers hebben een dusdanige hoogte dat de onderflens van de geïntegreerde ligger dient te worden 
verhoogd om de vloeren geïntegreerd op te leggen en daarmee te voorkomen dat de bovenflens 
boven de vloer uitkomt. De onder de vloer uitkomende stalen liggers dicteren daarmee de vrije 
hoogte in de parkeergarage. 
Bijkomend voordeel van variant 4e is het feit dat de twee toegepaste typen vloerelementen een 
gelijke oppervlakte en daarmee globaal een gelijk gewicht hebben. De  kraancapaciteit wordt 
daarmee meer optimaal benut dan bij varianten waarbij grote en kleine elementen worden 
toegepast, waarbij de grote elementen maatgevend zijn voor de kraan. 
Wat bij de keuze voor variant 4e tevens heeft meegespeeld is de uitdaging die hier in het kader van 
het afstuderen ligt, om deze variant uit te werken tot een practisch toepasbaar systeem. De gekozen 
variant 4e is in figuur 6 nogmaals weergegeven. 

KEUZE: VARIANT 4e. 
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i/ 3600 p 7200 i/ 3600 i/ 3600 p 7200 p 3600 p 
1 'l 

ur 6, gekozen constnlctievaiiant winkelvloer. 
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6.2 Winkelopbouw, wanden en dak 

De opbouw voor de winkel vanaf de demontabele prefab beton constructie zal uitgevoerd worden in 
een relatief lichte staalconstructie. Er zijn daarvoor wederom een aantal constructievarianten 
opgesteld waarvan enkele met plat dak en enkele met hellend dak. In eerste instantie is echter 
gekeken naar de opbouw van het dak. 

6.2.1. Prefab dakelement voor plat dak 

Voor een plat dak is voor de eerste constructievarianten een indeling met geprefabriceerde platen 
gekozen gelijk aan de constriictievariant voor de betonvloer. Dat wil zeggen twee typen platen met 
gelijk oppervlak, van 3,6 m * 5,4 m (type A) en 2,7 m * 7,2 m (type B). 
De platen zullen worden uitgevoerd in een stalen kader. In dit kader worden stalen dakplaten 
gelegd met daarop isolatie. De gevolgde weg tijdens het ontwerp zal hier in het kort worden 
weergegeven: 

uitgangspunten zijn: bij montage dient geen gebruik te worden gemaakt van plakstroken, kit 
o.i.d. omdat dit niet strookt met het demontabele aspect. Er wordt geen verlaagd plafond 
aangebracht, het industriële karakter van het gebouw komt op die wijze goed tot zijn recht. 
het eerste streven bij het ontwerp was met de  dakelementen direct een waterdicht dak te 
verkrijgen. Het idee bestond uit bovengenoemd dakelement met op de isolatie een tweede 
dakplaat welke als buitenschil zou fungeren. Het probleem was in dat geval gelegen in de 
aansluitingen. O m  de platen aan de kopzijden dakpan-gewijs aan te sluiten is een dakhelling 
van minimaal 7" benodigd om inwaaien van water te voorkomen. Dit zelfde criterium geldt 
tevens voor de  langsnaden. 
Het bedoelde dakelement is schematisch weergegeven in figuur 7. 

dakhuid 

isolatie 
randprofiel 

dragende dakplaat 

Fignur 7, dakelement met stalen dakplaat als buitenschil. 

Deze dakhelling is aanzienlijk groter dan de helling t.g.v. het vanuit het midden naar beide 
zijden aan te brengen afschot. Daarna ontstond het idee om de prefab dakelementen te 
voorzien van opklapbare "gordingen", zoals schematisch in figuur 8 weergegeven. Deze 
horizontale regels zouden volgens het afschot verlopen, waarna een dakplaat uit één lengte 
op deze regels zou worden aangebracht. Echter, daarmee was het probleem van de 
langsaansluitingen bij een dakhelling < 7" nog niet opgelost. Alternatief zou zijn een 
dakplaat met relatief diepe cannelures, zodat een warm-dakplaat als koud-dakplaat gebruikt 
zou kunnen worden. Nadeel is echter het groot aantal verbindingen van de platen op de 
regels en het goed demontabel uitvoeren van deze verbindingen met de daarbij behorende 
maattoleranties. Een normale schroefverbinding is in dat kader niet geschikt. Het gat za1 na 
een aantal malen (de-)monteren slijtage gaan vertonen en heeft geen maattolerantie. 
Uitgaande van een plaatbreedte van 750 mm met 1 verbinding per 250 mm, en 7 regels per 
gebouwhelft, betekent dit 2 * 7 * (37800 mm / 250 mm) = 2117 verbindingen. 
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Uitgaande van een montagetijd van een halve minuut per verbinding betekent dit 18 manuur 
werk. 
Het aantal verbindingen is derhalve tevens een duidelijk nadeel omdat het een telkens 
terugkerende bewerking betreft. In figuur 8 is het bedoelde principe weergegeven. 

opklapbare steun 
koud dakplaten 

dakelemen ten I dakelementen 

Fig~lur 8, dakelenzent met opklapbare regels voor de stalen dakplaat als buitenschil. 

• Tevens is gekeken naar het aanbrengen van goten waar de  prefab dakelementen in 
afwateren. Nadeel van goten is echter wederom het demontabele aspect, een goot uit één 
lengte is niet mogelijk en een mechanische verbinding tussen twee goten is niet eenvoudig te 
realiseren. De kans op lekkage is derhalve groot. Tevens is de combinatie van een goot en 
het afsteunen van de dakelementen op het zelfde stramien niet voor de hand liggend, met 
name omdat de goten onder afschot dienen te worden aangebracht. Ook in dit geval blijft de 
geringe dakhelling bij uitsluitend afschot van de platen een probleem. De kans blijft 
aanwezig dat water onder de dakplaat opwaait, zodat daarvoor extra (kostenverhogende) 
voorzieningen nodig zijn. Tevens dienen de goten thermisch te worden geïsoleerd, zodat 
hiervoor weer een extra prefab element dient te worden ontwikkeld of dit een steeds 
terugkerende activiteit wordt. E.e.a. is weergegeven in figuur 9. 

schot tegen kop 1 I1 
van element 

element I goot ' 1  element 
3,6x5,4 2,7x7,2 

afsteuning element 2 op 1 

I +evt. goot 

I I I 
vier elementen 

Fig~r~rr 9, aanslrriti?zg elenzenten op goot, alsnzede zone waarin elenzenten belastirzg afdragen. 

Daarna is gekeken in hoeverre de platen als geheel dakpan-gewijs kunnen worden 
aangebracht. Daarbij watert de bovenste plaat af o p  de daaronder gelegen plaat etc. tot aan 
de dakrand. Nadeel daarbij is dat dit aan de onderzijde van het dak zichtbaar is in de vorm 
van hoogteverschillen. Dit is niet wenselijk. Tevens is de bevestiging van de lange platen aan 
de langszijde van de korte platen niet eenduidig. Aan één zijde zijn de lange platen opgelegd 
op de korte plaat, terwijl aan de andere zijde zij daaraan zijn opgehangen. E.e.a. is 
weergegeven in figuur 10. 
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r 
I I element 

element 
element 

3,6x5,4 
2,7x7,2 

3,6x5,4 

F ~ ~ L I L I ~  10, dakpan-gewijs aanbrengen dakelementen. 

Oplossing voor bovengenoemde nadelen zou zijn om de benodigde hoogteverschillen te 
verkrijgen door naar het midden van het gebouw toe een dikkere isolatie toe te passen. Het 
benodigde hoogteverschil per element bedraagt echter ca. 8 cm om opwaaien van water te 
voorkomen. Dit betekent dat bij de  middelste elementen een extra isolatiedikte van 160 mm 
nodig is. Dit wordt niet reël geacht. Ook het toepassen van hogere dakplaten wordt niet als 
reële optie beschouwd. 

Hierna is afgeweken van het uitgangspunt om met de prefab dakelementen een waterdicht 
functionerend dakvlak als geheel te bewerkstelligen. Er  is gekeken naar de optie om de 
dakelementen per stuk te voorzien van een hemelwaterafvoer die onder het dak wordt 
aangebracht. 
Belangrijke voorwaarden zijn daarbij het demontabel uitvoeren van het leidingsysteem, de 
thermische isolatie van de leidingen en de esthetische kwaliteit daarvan, alsmede de 
mogelijkheid tot wateraccumulatie per element indien een afvoer verstopt is. 
Een demontabele hemelwaterafvoer is gevonden in de produktenreeks van de firma Dyka. 
Deze firma levert een PP-binnenriolering welke ook in dit geval voor de afvoer van 
hemelwater kan worden gebruikt. De PP-leidingen worden verbonden met hulpstukken 
welke zijn voorzien van een rubber-afdichting in de manchetten, zodat de leidingen 
demontabel zijn. PP is daarbij tevens milieu-vriendelijker dan een PVC-leidingsysteem. Ook 
wordt door Dyka een demontabel leidingisolatiesysteem geleverd wat bestaat uit een 
kunststofschuim isolatieschaal met een dampdichte polyether folie daar omheen. 
Indien wateraccumulatie optreedt dan is het mogelijk dat het water over de rand van het 
element op het daaronder gelegen element stroomt onder het afschot waarop de elementen 
worden gemonteerd. 
Omdat de elementen nu per stuk waterdicht worden afgewerkt is tevens afgeweken van de 
stalen dakplaat als buitenschil en is gekozen voor een kunststof dakbedekking. E.e.a. is 
weergegeven in figuur 11. 

opstaande randen 

kunststof 
dakbedekkinq 1 

stalen dakplaten in stalen randprofielen 4 ' ' isolatie 
dakelemen ten 

Figzlur 11, prefab dakelenient met opstaande randen en een ajboerper element. 
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Nadelen van dit systeem zijn de kwetsbaarheid van de opstaande randen bij (de-)monteren, 
het afdichten van de naden tussen de elementen met U-profielen (montagehandelingen) en 
het aanbrengen van vele strekkende meters hemelwaterafvoer. 

Tot slot ontstond het idee het gehele dak te bedekken met een losliggende kunststof 
dakbedekking. Het is niet mogelijk om het gehele dakvlak als één oppervlak te produceren 
en dit op te rollen. Er zou een niet transporteerbare rol ontstaan. Een oplossing is gevonden 
in het aanbrengen van verschillende banen, bijvoorbeeld ter breedte van het stramien. Bij 
demontage worden de banen los gesneden en wordt de lasnaad van de banen afgesneden. 
Deze lasnaden zijn afval. Vervolgens worden de banen in de nieuwe situatie opnieuw aan 
elkaar vast gelast, onder toevoeging van een nieuwe smalle baan ter breedte van de som van 
de breedten van de afgesneden lasnaden. 
Nu dient nog er nog voor te worden gezorgd dat de dakbedekking tegen opwaaien wordt 
geborgd. Een mechanische bevestiging wordt niet toepasbaar geacht vanwege het 
demontabele aspect. Het aanbrengen van ballast wordt tevens niet als reële optie beschouwd 
vanwege het verzwarende effect voor de onderliggende draagconstructie en ook in dit geval 
weer het demontabele aspect "(de-)monterenn en transporteren ballast. Een oplossing is het 
aanbrengen van een net over de dakbedekking, dat wordt gespannen. 
Bij een geringe dakhelling t.g.v. alleen afschot is de spankracht echter buiten proportioneel 
groot, zodat het grootste deel van de drukkracht in de dakconstructie ontstaat t.g.v. de 
spankabels. In bijlage 13 is dat met een berekening aangetoond. Tevens is het bij het gebruik 
van spankabels nodig dat het dak een gebogen verloop heeft omdat er anders geen haaks op 
het dak staande kracht-component aanwezig is zonder dat de kabels opbuigen t.g.v. de 
windzuiging. En het is nu juist het opbuigen wat voorkomen dient te worden. Een gebogen 
verloop van het dak is bij het gebruik van de prefab elementen niet direct voor de hand 
liggend omdat alle randprofielen en dakplaten daarbij gebogen dienen te worden 
uitgevoerd. 

6.2.1.1. Definitieve opbouw prefab elementen 

De prefab elementen zijn zoals reeds uiteengezet, opgebouwd uit een stalen randprofiel met 
daartussen stalen dakplaten. Op deze dakplaten wordt een weinig samendrukbare, 
geluidabsorberende isolatieplaat aangebracht. Er worden geperforeerde dakplaten toegepast om de 
nagalmtijd in de ruimte te beperken. Om te voorkomen dat er in de isolatie condensatie optreedt, 
wordt een gesloten cellige isolatieplaat toegepast. 
Gezien het nadeel van het borgen van de losliggende kunststof dakbedekking, is besloten de 
daa~voor besproken optie van afzonderlijke dakplaten met eigen hemelwaterafvoer toe te passen. 

Voor de overspanning van de dakplaten binnen het element zijn drie gevallen bekeken. Deze zijn in 
figuur 12 weergegeven. 
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F i g ~ ~ ~ i r  12, beschoriwde overspanningsrichtingen stalen dakplaten binnen prefab elententen. 

Keuze 

Er wordt gekozen voor situatie B. Ten aanzien van de  overspanning van de dakplaten is dit niet de 
meest voor de hand liggende keuze maar om de volgende redenen is toch voor B gekozen: 
• de dragende randprofielen hebben een bepaalde hoogte nodig. Deze hoogte komt meer 

overeen met de hoogte van de dakplaten van situatie B dan die van situatie A. Zouden de 
dragende randprofielen namelijk boven de dakplaten uitkomen dan komen deze in de 
isolatiezone en ontstaat er over de gehele lengte van deze profielen een koudebrug. Dit is 
weergegeven in figuur 13. 

isolatie 

dragende dakplaat 

Figuur 13, ontstaan van koudebrug bij te hoge randprofielen. 

De maximale momenten van de langsliggers van de elementen 3,6 m * 5,4 m van situatie A 
en B blijken elkaar nauwelijks te ontlopen, terwijl bij situatie B de langsliggers van de 
elementen 3,6 m * 7,2 m lichter kunnen worden uitgevoerd. 
Indien de dakplaten in de grote overspanning worden aangebracht is aan de onderzijde van 
de elementen duidelijk af te lezen wat de  hoofddraagrichting van de elementen is. Dit wordt 
belangrijk geacht omdat de elementen in het zicht blijven en omdat een makkelijk 
"leesbare7' constructie past bij een industriël vervaardigd gebouw. 
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6.2.2. Draagconstructie winkel 

Voor de winkel zijn een aantal constructievarianten opgesteld welke zijn weergegeven in bijlage 11. 
De varianten kunnen alsvolgt worden beschreven: 
1 a stalen liggers, verend ingeklemde kolommen in de gevels, twee centrale pendelkolommen in 

middenstramien; 
I b stalen vakwerken, verend ingeklemde kolommen in de gevels, twee centrale pendel- 

kolommen in middenstramien; 
1 c stalen hangspanten, verend ingeklemde kolommen in de gevels, twee centrale pendel- 

kolommen in middenstramien; 
2 a,b,c idem als 1 a,b,c, doch met zes centrale pendelkolommen in middenstramien; 
3 a dakliggers in dwarsstramienen op pendelkolommen in de gevels en langsligger o p  twee 

centrale pendelkolommen in middenstramien; 
3 b dakliggers in dwarsstramienen op pendelkolommen in de gevels en stalen hangspanten op 

twee centrale pendelkolommen in middenstramien; 
4 a idem als 3a, doch met andere positie pendelkolommen middenstramien; 
4 b dakliggers in dwarsstramienen op pendelkolommen in de gevels en stalen vakwerken op 

twee centrale pendelkolommen in middenstramien; 
4 c idem als 3 b, doch met andere positie pendelkolommen middenstramien; 
5 stalen spantbenen met trekstang op pendelkolommen in de gevels; 
6 a stalen drie-scharnier spant; 
6 b stalen spant met verend ingeklemde kolommen; 
7 stalen hangspanten op pendelkolommen in de gevels; 
8 twee ruimtelijke vakwerken ingeklemd op elk één pendelkolom in het middenstramien, met 

vakwerkliggers welke in de gevels zijn geplaatst op pendelkolommen en aan de andere zijde 
op de rand van de ruimtelijke vakwerken; 

9 drie ruimtelijke vakwerkliggers van gevel naar gevel met facultatief per ligger één 
pendelkolom in het middenstramien. 

De  varianten met verend ingeklemde gevelkolommen ontlenen hun stabiliteit aan deze kolommen. 
De  kolommen dragen de horizontale belasting op hun beurt weer af aan de vloerconstructie welke 
als schijf fungeert. Hoe de horizontale belasting vervolgens wordt afgedragen, wordt in 5 6.3. uiteen 
gezet. De  overige varianten zijn voorzien van pendelkolommen, dakwindverbanden en windbokken 
in de gevels. 

In bijlage 12 is een globale dimensionering van deze varianten weergegeven. De varianten zullen 
vervolgens op de volgende criteria worden beoordeeld; 
• totale hoeveelheid staal, bepaald in bijlage 14; 

subjectieve beoordeling toepasbaarheid demontabel bouwsysteem (handelingen bij montage 
en demontage, esthetische kwaliteit). 

Varianten 6b, 7, 8 en 9 zijn reeds bij de globale dimensionering terzijde gelegd vanwege de daarbij 
genoemde redenen. Bij variant 6b en 7 ontstaan relatief grote horizontale reactiekrachten o p  de 
winkelvloer en parkeervloer. Dit wordt niet wenselijk geacht in de demontabele constructie daarvan. 
Bij variant 8 en 9 zijn voor de ruimtelijke vakwerken relatief grote buisafmetingen voor de staven 
benodigd, reden om ook deze varianten terzijde te leggen. 

Variant 5 en 6a worden hierbij tevens terzijde gelegd vanwege het grote staalverbruik. Tevens wordt 
toepassing van een hellend dak esthetisch (ook vanuit de beleving van de winkel van binnenuit) niet 
wenselijk geacht. 
Het nadeel van variant 3 en 4 is de relatief forse dakligger in de dwarsstramienen. Dit zowel ten 
aanzien van de te realiseren demontabele constructie waarbij relatief kleine elementen wenselijk 
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zijn, als ten aanzien van de geringe esthetische kwaliteit. Raatliggers zouden daar voor wat meer 
transparantie kunnen zorgen, maar daarvoor zijn fors hogere liggers nodig. Ook de 
ondersteuningsconstructie in het middenstramien leidt tot vrij grote dimensies. Besloten wordt dan 
ook om variant 3 en 4 terzijde te leggen. 

Hiermee resteren varianten 1 en 2. Het voordeel van deze varianten t.o.v. de overige varianten is de 
toepassing van verend ingeklemde gevelkolommen. Deze kolommen dragen de horizontale 
belasting af aan de winkelvloer welke als stijve schijf wordt uitgevoerd. In de gevels hoeven derhalve 
geen windverbanden te worden aangebracht. Het afschoren van de gevelkolommen tijdens de 
montage is niet nodig, zodat het aantal montagehandelingen beperkt wordt. 
Het verschil tussen variant 1 en 2 wordt gevormd door de kolommen in het middenstramien. Bij 
variant 1 is voor de diagonale liggers en de liggers in het middenstramien een relatief zware ligger of 
vakwerkconstructie nodig. O m  de vervormingen binnen acceptabele grenzen te houden, zijn relatief 
zware kolommen nodig. Bij variant 2 daarentegen, zijn meer kolommen toegepast (in elk 
dwarsstramien), maar kan met een minder zware kolom worden volstaan omdat het moment op de 
kolom aanzienlijk geringer is. Besloten is dan ook om variant 1 terzijde te leggen. 
Daarmee resteert variant 2. Het nadeel van variant 2c is de  boven het dak aanwezige 
draagconstructie van het dak. Bij de uitvoering dienen de dakelementen tijdelijk te worden 
ondersteund, waarna de  constructie erboven wordt aangebracht. Zou de constructie eerst worden 
gerealiseerd, dan kunnen de dakplaten met een kraan niet meer op de juiste positie worden 
gebracht omdat de hijskabel daarbij de constructie zou dienen te doorsnijden en de afmetingen van 
de elementen groter zijn dan de ruimten tussen de constructiedelen. Tevens is het nadeel van deze 
constructie dat er  een ruimtebeslag naast het gebouw ontstaat en dat er  relatief grote trekreacties op 
de (demontabele) winkelvloer optreden. Variant 2b heeft tot slot de voorkeur boven variant 2a 
omdat het staalverbruik van variant 2b aanzienlijk kleiner is dan dat van variant 2a. Tevens wordt 
aan variant 2b een hogere esthetische waarde toegekend dan aan variant 2a. Vanwege de open 
constructie van variant 2b kunnen eenvoudig ringleidingen langs het dak worden aangebracht. De 
gekozen variant 2b is in figuur 14 en 15 nogmaals weergegeven. 

In het dak wordt een licht windverband aangebracht om het ongelijkmatig vervormen van de 
dwarsstramienen ten gevolge van wisselende windbelastingen te voorkomen. Het dak wordt 
derhalve uitgevoerd als stijve schijf gekoppeld aan de verend ingeklemde kolommen. 

KEUZE: VARIANT 2b. 
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- - windverband 

Figzlzlr 14, gekozen const~zlctiei-a~iant winkel. 
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Figuur 15, gekozen constrzlctiei~ariant winkel. 
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6.3. Kelderwanden, fundering en keldervloer 

6.3.1. Kelderwanden 

De kelderwanden hebben een drieledige functie, te weten: 
dragen winkelvloer; 
horizontaal stabiliseren van het gehele gebouw; 
grondkering. 

Uitgangspunt is dat de wand daglicht vanaf maaiveld in de parkeerlaag dient toe te laten. Dit 
betekent dat er geen doorgaande wandschijf aanwezig kan zijn van fundering tot onderzijde 
winkelvloer, iets wat vanuit horizontale krachtsafdracht echter het meest ideaal zou zijn. 
Omdat er  tussen maaiveld en winkelvloer dus een sparing aanwezig dient te blijven ten behoeve van 
de daglichttoetreding, zal het mechanica principe voor de afdracht van horizontale belastingen er als 
volgt uitzien; een relatief stijve stalen doosconstructie op buigende kolommen. 

'uitkraaende' staalconstructie winkel 
d 

0 -P 
belasting l 

/ / - 1 
I vl oersch i if I 

l 

parkeerlaag d 
DWARSDOORSNEDE KOLOMMEN KOPGEVELS 

Figcicir 16, mechanica principe afdracht horizontale belastingen. 

Er kan nu worden gekozen om één of twee functie(s) apart te laten verzorgen door een element of 
er  kan worden gekozen om de functies in één element te integreren. Voor beide opties zijn een 
aantal varianten beschouwd. 

6.3.1.1. Functies apart laten verzorgen door een element 

Indien de functies apart door elementen worden verzorgd, wordt in elk geval uitgegaan van een 
ondersteuning van de winkelvloer door kolommen, welke in staal of in beton kunnen worden 
uitgevoerd. 

In bijlage 9 zijn principeschetsen opgenomen van de beschouwde varianten. 
1 beton kolommen op poeren, idem als overige kolommen, betonplaat op poeren tussen 

kolommen; 
2 beton kolommen op poeren, idem als overige kolommen, betonplaat op poeren tegen 

kolommen; 
3 T- of L-vormige keerwand, waarbij de stalen of beton kolommen op de onderflens worden 

geplaatst. 
4 stalen geïntegreerde kolom op poeren, idem als overige kolommen, betonplaat op poeren 

tussen kolommen. 

Het voordeel van het toepassen van elementen per functie is dat de elementen relatief kleine 
afmetingen hebben. Het niet onbelangrijke nadeel is echter dat er meer verbindingen nodig zijn om 
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alle elementen aan elkaar te koppelen en dat daarmee het aantal montagehandelingen, inclusief 
kraanbewegingen, groter is. 
Het betreft hierbij verbindingen om de kolommen en de betonplaten op de  poeren te plaatsen en 
verbindingen om de kolommen en betonplaten onderling te koppelen. Deze koppeling dient daarbij 
tevens de schijfwerking van de platen te bewerkstelligen opdat deze de horizontale belastingen uit 
de kolommen af kunnen dragen naar de ondergrond. 

Bij al deze varianten blijven de  verbindingen een kritiek punt. Naast het aantal kraanbewegingen dat 
per stramien, in vergelijking met een integraal element, twee maal groter is, is tevens het aantal 
montagehandelingen fors groter. 

6.3.1.2. Functies integraal oplossen in één element 

Indien alle functies in een element worden geïntegreerd dan komt dit neer op een wandelement met 
'aangestorte' kolommen. Naast het beperken van het aantal verbindingen, montagehandelingen en 
kraanbewegingen, heeft deze variant tevens een hogere esthetische kwaliteit. De  voordelen van het 
integraal oplossen van de functies in één element wegen op tegen de nadelen van het apart oplossen 
van de functies in gescheiden elementen. Gekozen is dan ook voor het principe dat in figuur 17 is 
weergegeven. 

Figuur 17, wandelementen parkeerlaag, dragen vloer + schij'erking f grondkering. 

KEUZE: INTEGRAAL WANDELEMENT T.B.V. DRAGEN VLOER + SCHIJFWERKING + 
GRONDKERING. 
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6.3.2. Fundering 

In het kader van het demontabel bouwen heeft een fundering op staal de voorkeur boven een 
fundering op palen. Het zal veelal niet zijn toegestaan om palen in de grond achter te laten indien 
het gebouw wordt gedemonteerd, zodat het trekken van de palen een extra nadeel betekent. Er 
dienen palen te worden gebruikt welke daarvoor geschikt zijn en er dient voor een tweede keer een 
heistelling te worden aangevoerd om de palen te trekken. 
In het volgende zal dus worden uitgegaan van een fundering op staal. 

6.3.2.1. Fundering op staal 

Voor het aanlegniveau van de fundering kan uit twee opties worden gekozen. De  fundering kan op 
het niveau van de keldervloer worden aangebracht of deze elementen kunnen ten opzichte van de 
keldervloer dieper worden aangebracht. 

De draagkracht van de fundering bestaat uit drie parameters, te weten: 

1) cohesie afschuifvlakken in de grond. 
2) bovenbelasting t.o.v. aanlegniveau (gronddekking); 
3) gewicht opgeperste grondschol; 

Het zal duidelijk zijn dat indien de fundering op het niveau van de keldervloer wordt aangelegd, de 
draagkracht van de fundering geringer is. Parameter 2 is namelijk nihil. Het funderingsoppervlak zal 
derhalve vergroot dienen te worden. Echter, bij een geringe gronddekking bestaat tevens het risico 
van opvriezen omdat de temperatuur in de parkeerkelder theoretisch beneden het vriespunt kan 
raken. 
De voordelen van het aanleggen van de fundering op keldervloerniveau zijn: 

bouwput kan op één niveau ontgraven en geëgaliseerd worden; 
grondwaterstand tijdens uitvoering is minder bepalend; 
funderingselementen kunnen bij demontage gemakkelijker verwijderd worden. 

Vanwege het feit dat de draagkracht een zwaarwegende factor is in vergelijking met de boven- 
genoemde practische voordelen en opvriezen dient te worden voorkomen, wordt besloten poeren 
aan te brengen onder het niveau van de keldervloer, dus met een bepaalde gronddekking. 
In het volgende worden een aantal varianten opgesteld voor het funderen op staal. 

6.3.2.2. Prefab fundering op staal 

Het probleem bij het funderen op staal met een prefab funderingselement is het contactvlak tussen 
grond en element. De grond dient exact waterpas te worden geëgaliseerd om te zorgen dat het 
funderingselement overal door de grond is ondersteund. Tevens dienen de funderingselementen 
met de bovenzijden bij benadering allemaal in hetzelfde vlak te zijn gelegen om ervoor te zorgen dat 
de erop geplaatste wandelementen met een acceptabele tolerantie op hoogte kunnen worden 
gesteld. Bij grote oppervlakken van funderingselement en bouwput is dit niet eenvoudig met 
derhalve een meer gecompliceerde en dus kostbare uitvoering tot gevolg. 
Alternatieven zijn: 

funderingsstroken of -poeren in het werk storten en na demontage van het gebouw slopen 
en afvoeren; 
prefab funderingselementen toepassen op een uitvullaag tussen bodem en onderzijde 
funderingselement. 

De eerste optie spreekt voor zich en zal in de praktijk wellicht de voorkeur hebben omdat het de 
meest goedkope zal zijn. In dit geval heeft het iiitgangspunt een demontabel gebouw te ontwerpen 
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de voorkeur. Bij de tweede optie wordt gebruik gemaakt van prefab betonnen poeren welke op 
afstandhouders op de bodem worden geplaatst. Deze afstandhouders zijn in hoogte stelbaar, zodat 
de bovenzijde van de prefab poer exact op hoogte kan worden gesteld als peil voor de betonnen 
kolommen. Na het op hoogte stellen worden rondom de poer kantplanken op enige afstand 
aangebracht. Er wordt een kleine spleet open gelaten om de lucht te kunnen laten ontsnappen en te 
controleren of de totale poer is onderstort. Na het aanbrengen van de kantplanken wordt de ruimte 
tussen de bodem en de onderzijde van de prefab poer gevuld met een zelfverdichtende lage sterkte 
betonmortel. Het aanhechten van de specie met de prefab poer kan worden voorkomen door de 
onderzijde van de prefab poer te behandelen met bekistingsolie als deze in de kraan hangt. 

In figuur 18 is het principe van de prefab poer weergegeven. 

l prefab I 
vulopening morte l  

' mor te l  bodem 

Figuur 18, prefab betonnen funderingspoer. 

l afstandhouder 

Voor alle constructievarianten van de winkelvloer is een globale dimensionering van de fundering 
gemaakt welke is opgenomen in bijlage 10. Daarbij is uitgegaan van weinig draagkrachtige grond 
met een uiterst opneembare grondspanning o, = 0,l N/mm2. 

In tabel 5 zijn de benodigde funderingsoppervlakken van de verschillende opties weergegeven. 
Op het - reeds bestaande - detail van de stelbare afstandhouders, gebaseerd op een systeem te 
vergelijken met een stempel, wordt in dit kader niet nader ingegaan. 
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7. DEFINITIEF SCHETSONTWERP 

De nu bekende gegevens uit de keuzen voor de constructie van de parkeerlaag en de winkellaag zijn 
vertaald in een definitief schetsontwerp, waarvan de tekeningen 1-01 en 1-02 bij dit verslag zijn 
gevoegd. 
In het volgende zal worden ingegaan op de ontwerpoverwegingen welke bij dit definitief ontwerp 
een rol hebben gespeeld. De  diverse aspecten zijn enigszins gegroepeerd, doch in veel gevallen is er 
sprake van meer invalshoeken vanwege het integrale karakter van de overwegingen. 

7.1. Parkeerlaag 

Voor het gebouw zijn de hellingbanen in bestrating uitgevoerd, voor de grondkering worden 
prefab keerwanden gebruikt. 
Om de grond rond de parkeerlaag te keren worden prefab keerwanden gebruikt met 
aangestorte kolommen welke tevens de winkelvloer ondersteunen. 
De prefab keerwanden worden t.p.v. de zijgevels en voorgevel ca. 100 mm boven het 
maaiveld beëindigd. De opening tussen de bovenzijde van deze panelen en de onderzijde 
van de winkelvloer wordt afgewerkt met stalen raamwerken met daarin lamellen. O p  die 
wijze kan daglicht de parkeerlaag bereiken en wordt de  parkeerlaag natuurlijk geventileerd. 
Aan de achterzijde wordt deze opening blind uitgevoerd vanwege het feit dat aan de 
achtergevel de expeditie is gelegen en de technische ruimten aan deze gevel grenzen. 

7.2. Winkel 

Vanaf maaiveld tot aan de ingang van de winkel wordt een lichte staalconstructie geplaatst 
met een staalplaatvloer en traptreden in de vorm van roosters, traanplaten o.i.d. Er  is 
voorzien in een trap en een hellingbaan. 
Voor de inrichting van de winkel is een opzet weergegeven op basis van gegevens van Ahold 
Vastgoed B.V. 
Er  is reeds bij de globale dimensionering van de staalconstructie t.b.v. de winkel voor 
gekozen geen verlaagd plafond aan te brengen om het industrieel karakter van het gebouw 
goed tot uiting te laten komen. Tevens wordt daarbij bespaard op afbouwwerkzaamheden 
welke tevens een demontabel en herbruikbaar karakter dienen te hebben. 

7.3. Gevels 

De stalen kolommen voor het winkeldak zijn met opzet buiten de gevel gehouden. O p  die 
wijze kan het constructiestramien aan het gebouw worden afgelezen. Er zijn raatliggers 
gekozen vanwege de hogere esthetische kwaliteit dan standaard walsprofielen. 
Een gevel aan de buitenzijde van deze kolommen zou leiden tot extra elementen in de vloer. 
De strook met een breedte gelijk aan de hoogte van de  kolomdoorsnede dient daarbij 
namelijk te worden afgedicht. 
In eerste instantie waren deze kolommen ook aangebracht t.p.v. de voor- en achtergevel. De 
gebouwhoeken waren daardoor minder duidelijk zichtbaar. Het effect van een "doos" met 
dragers om de 5,4 m, werd gedeeltelijk teniet gedaan door de onduidelijke beëindiging van 
het gebouw. Besloten is derhalve de constructie t.p.v. de voor- en achtergevel binnen te 
plaatsen. 

Blz. 40 
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De voorgevel is geheel transparant uitgevoerd. Dit vormt een voorwaarde van Ahold 
Vastgoed B.V. in het kader van de uitstraling die de winkel dient te hebben. 
De zijgevels zijn uitgevoerd in horizontale sandwichelementen welke aan de binnenzijde 
tegen de kolommen worden bevestigd. Om de constructie te vereenvoudigen is besloten de 
gehele zijgevels blind uit te voeren, zodat geen raveelconstructies nodig zijn voor 
gevelopeningen; 
T.p.v. de achtergevel kan eenvoudiger worden voorzien in gevelopeningen omdat evt. 
raveelconstructies kunnen worden bevestigd op de aan de binnenzijde geplaatste constructie. 

7.4. Installaties 

Centraal voor het gebouw wordt een vrijstaande prefab liftinstallatie geplaatst. De lift dient 
voor het transport tussen de parkeerlaag en de winkelvloer en heeft geen stopplaats op het 
maaiveld. 
In de parkeerlaag zijn twee technische ruimten ingericht. De elektrische installaties zijn 
ondergebracht in een ruimte welke is geplaatst o p  een restruimte in de parkeerstrook. De 
luchtbehandelings- en koelinstallaties zijn ondergebracht in een technische ruimte waarvoor 
twee parkeervakken moesten worden ingeleverd. 
Om te voorkomen dat in de prefab platen van de  vloer tamelijk grote sparingen dienen te 
worden aangebracht voor de ventilatiekokers, is besloten de ventilatieleidingen buiten de 
gevel om, naar boven te leiden en deze daar onder het dakniveau weer naar binnen te 
voeren. Dit kan met geïsoleerde leidingen worden uitgevoerd. O p  deze wijze krijgt het 
gebouw tevens een meer industrieel karakter, wat prima aansluit bij een demontabel 
gebouw. Eén afwijkende vloerplaat met sparingen is in het kader van het standaardiseren 
van een prefab vloersysteem tevens niet voor de hand liggend! 

7.5. Bouwfysica 

T.p.v. de aansluiting van de dakconstructie, aan de raatkolommen in de gevel, ontstaan 
kleine puntvormige koudebruggen. Deze koudebruggen worden geaccepteerd en dusdanig 
gedetailleerd dat evt. condensvocht naar buiten wordt afgevoerd respectievelijk condensatie 
wordt voorkomen door het warmteabsorberend oppervlak te vergroten ten opzichte van het 
oppervlak dat warmte afstraald. 
Een te lange nagalmtijd in de winkel ten gevolge van de afwezigheid van een verlaagd 
plafond wordt voorkomen door een geperforeerde dakplaat toe te passen, waarmee het 
aantal m2 Open Raam (100% geluidabsorptie) wordt vergroot. 
De parkeerlaag is niet geklimatiseerd terwijl de winkel dat uiteraard wel is. De thermische 
scheiding wordt derhalve gevormd door de winkelvloer. Het is niet wenselijk om de vloer 
aan de onderzijde te bekleden omdat daarmee het uiterlijk van de prefab vloer aan de 
onderzijde verloren gaat. De afwerklaag in de winkel zal derhalve als zwevende dekvloer op 
een isolatielaag dienen te worden uitgevoerd. 
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8. DEMONTABELE PREFAB BETONCONSTRUCTIE WINKELVLOER 

O p  bladzijde 25 is de gekozen constructievariant 4e voor de winkelvloer weergegeven. Er  worden 
daarbij twee plaattypen onderscheiden. 
Plaat A: 3,6 m * 5,4 m, puntvormig opgelegd; 
Plaat B: 2,7 m * 7,2 m, opgelegd op vloerrand plaat A resp. puntvormig opgelegd. 

8.1. Toepasbaarheid bestaande demontabele prefab beton systemen 

Het constructievariantenonderzoek volgens 5 6.1. begaf zich op elementniveau. Nu is het zinvol om 
naar het detailniveau te gaan en te kijken hoe de platen demontabel puntvormig kunnen worden 
opgelegd. 
Zoals eerder gezegd is in bijlage 1 een overzicht opgenomen met de beschrijving van een aantal 
demontabele prefab beton systemen. Tevens zijn deze systemen beoordeeld o p  voor- en nadelen en 
uiteraard de mate waarin de systemen demontabel zijn. Het enige systeem dat zondermeer 
demontabel is waarbij de constructie tevens direct voor 100% herbruikbaar is, is het Mxb-5 systeem. 
Dit systeem maakt gebruik van een volledig droge montage met voorspanbouten. Bij de overige 
systemen worden in alle gevallen stekken in gaines of andere uitsparingen aangegoten. De 
constructie-elementen kunnen niet in alle gevallen eenvoudig worden gedemonteerd, met name met 
het oog op hergebruik. In veel gevallen zijn niet alle elementen herbruikbaar of dienen deze een 
bewerking te ondergaan alvorens te kunnen worden hergebruikt, zoals het uitboren van 
vloerhoeken. Met de meeste systemen is tevens geen ervaring in het demonteren van een compleet 
gebouw. 

Na deze beoordeling is besloten dat geen van de geïnventariseerde systemen in aanmerking komt 
voor toepassing in de winkelvloer. Het Mxb-5 systeem valt hierbij af vanwege de geringe esthetische 
kwaliteit van de  onderzijde van de verbinding welke in de parkeerlaag in het zicht blijft en daarbij 
tevens brandwerende bekleding behoeft (evt. met schuimvormende verf). 

De conclusie is dan ook dat alle geïnventariseerde systemen, m.u.v. het Mxb-5 systeem, het aspect 
demontabel bouwen interpreteren in het kader van het demontabel bouwen t.a.v. het relatief 
eenvoudig kunnen slopen van een gebouw met een geringe hoeveelheid energie en relatief 
eenvoudig te verwerken restprodukten. 

8.2. Ontwerp demontabel prefab beton systeem 

Het ontwerp wordt gebaseerd op de  indeling volgens de gekozen constructievariant 4e, weergegeven 
op bladzijde 25. Het ontwerp valt uiteen in de volgende onderdelen: 

vorm en wapening plaat A en B, alsmede oplegging plaat B op plaat A; 
demontabele verbinding plaathoeken; 
demontabele verbinding plaatzijden om wisselen platen te voorkomen; 
uitvoering interne kolommen en vloerdragende keerwanden. 

8.3. Vorm en wapening platen A en B, alsmede oplegging plaat B op plaat A 

Gekozen wordt voor een cassetteplaat omdat daarmee gewicht kan worden bespaard door het 
realiseren van de cassettevormige sparingen aan de onderzijde van de vloerplaten. 

In figuur 19 is het eerste ontwerp van de indeling van de cassetteplaten weergegeven. 
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Figzi~ir 19, principe indeling cassetteplaten &pe A en B. 

De randribben van de elementen hebben als hoofddrager van het element een grotere breedte 
gekregen dan de tussenribben. De middelste tussenrib van plaat A heeft een breedte gelijk aan de 
breedte van de twee randribben van plaat B. Tevens is daar aan de onderzijde een schijnvoeg 
aangebracht. Op deze wijze wordt aan de onderzijde van de vloer een meer constant patroon van 
ribben verkregen wat de esthetische kwaliteit ten goede komt. 

Er wordt uitgegaan van het wapenen met voorspanstaal in de grote overspanningen en betonstaal in 
de korte overspanningen. De trekkrachten t.g.v. de momenten in de grote overspanningen zijn 
dermate groot dat deze niet practisch met betonstaalwapening kunnen worden opgenomen. Tevens 
treedt per definitie scheurvorming op, met grote vervormingen van de plaat tot gevolg. 

8.3.1. Dragende randrib plaat A 

Van grote invloed op de definitieve vormgeving van de cassetteplaten is de uitvoering van de 
randrib van plaat A, welke de hoeken van de twee platen B ondersteunt. Hiervoor zijn drie opties 
beschouwd. 
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O Hoeklijn als console tegen zijkant randrib plaat A, zoals weergegeven in figuur 20a. 

Figuur 20a, hoeklijn als console tegen zijkant randrib plaat A. 

O Stalen balk opnemen in randrib plaat A, zoals weergegeven in figuur 20b. 

Figuur 20b, stalen balk opnenzen in randrib plaat A. 

O Randrib plaat A uitvoeren met console geheel in beton, zoals weergegeven in figuur 20c. 

Figuur 20c, randrib plaat A met console geheel in beton. 
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O m  een keuze te maken voor de uitvoering van de randrib van plaat A welke de hoeken van plaat B 
draagt is in eerste instantie gekeken naar de draagkracht van de verschillende uitvoeringen. 

Hierbij is het moment in de randrib van plaat A globaal bepaald. 
Eigen gewicht: P,:,,:,,, = 3,O kN/m2 
Afwerking: P,:,,:.,, = 1,5 kN/m2 
Veranderlijk: P,:,,, = 7,O kN/m2 

Bijdrage plaat A: q-last 0,9 m vloer. 
Bijdrage plaat B: F-last 2,7 m * 3,6 m. 

q,, = 0,9 m * (1,2 * (3,O kN/m2 + 1,5 kN/m2) + 1,5 * 7,O kN/m2) = 14,31 kN/ml. 
F, = 2,7 m * 3,6 m * (1,2 * (3,O kN/m2 + 1,5 kN/m2) + 1,5 * 7,O kN/m2) = 154,55 kN. 

Bij optie 1 is het uitgangspunt alle ribben met een gelijke hoogte uit te voeren dus tevens de 
dragende randrib. Indien wordt uitgegaan van een hoogte van 250 mm volgt het aantal benodigde 
voorspanstrengen uit de volgende globale berekening: 

Uitgaande van een werkvoorspanning o,, - 0,75 f, - 0,75 * 1450 N/mm2 = 1088 N/mm2 
z 0,8 * h = 0,8 * 250 mm = 200 mm 
A ,,,, ,,,, = 100 mm2 (0 12,9 mm) 
M ,,,,,:, - A, * o,, * z = x * 100 mm2 * 1088 N/mm2 * 200 mm * 10-6 = 260,8 kNm 
x = 12 strengen 

Het aantal van 12 strengen kan niet in de ribdoorsnede worden aangebracht. Derhalve wordt optie 1 
terzijde gelegd. 

Bij optie 2 wordt de belasting nagenoeg geheel opgenomen door het stalen profiel. 

Uitgaande van staal FeE 235: 

Wy:,,, = 260,8 * 106 Nmm / 235 N/mm2 = 11 10 * 103 mm3. 
+ H E  280B 

De hoogte van de ribben dient te worden aangepast aan de  hoogte van het profiel. Met een hoogte 
van 280 mm is dit op zich geen probleem. Uit het overleg met IBC Betonbouw volgde echter wel dat 
de voorkeur niet direct uitgaat naar een stalen profiel omdat dit nogal kostenverhogend werkt. Het 
verzinken van het staal is daar grotendeels debet aan, terwijl ook de specialisatie van het bedrijf in 
het materiaal beton daar een invloed op heeft. De voorkeur gaat derhalve uit naar optie 3. 

Er  is gekozen voor een totale hoogte van 450 mm. Dit volgt uit een globale berekening op basis van 
de definitieve krachtsverdeling volgens bijlage 15. 

KEUZE: OPTIE 3 
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8.3.2. Vormgeving cassetteplaten A en B op basis van dragende randrib geheel in beton 

Volgens de principe-indeling van de cassetteplaten in figuur 19 is de middelste tussenrib in plaat A 
breder uitgevoerd dan de overige om op die wijze de lijn van de twee randribben van de platen B te 
laten doorlopen. Nu de dragende randribben van de platen A hoger worden uitgevoerd is dit niet 
meer noodzakelijk. De doorgaande lijn waarvan sprake was bij ribben van gelijke hoogte wordt 
immers onderbroken door de hogere dragende randrib van plaat A. Dit uitganspunt is dan ook 
losgelaten en de tussenribben hebben allen dezelfde afmeting gekregen. Bij nadere beschouwing van 
de krachtsverdeling bleek het breder uitvoeren van de  middelste tussenrib practisch geen invloed te 
hebben. Ook dit was dus geen reden om de bredere tussenrib te handhaven. 

Vervolgens is gekeken naar de exacte vorm van de dragende randrib van plaat A en de korte randrib 
van plaat B welke wordt opgelegd op plaat A. Deze is gebaseerd op de demontabele verbinding 
volgens figuur 20c. Er  zijn daarbij drie opties bekeken, met als uitgangspunt dat de kolommen met 
het hart in het stramien 3,6 m - 7,2 m - 3,6 m staan. Uitgangspunt van de vormgeving was een 
symmetrische doorsnede van een zware doorgaande langsrib onder de totale vloer op stramien 2, 3, 
5 en 6 welke centrisch wordt ondersteund door de kolommen. 

O Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het hart van de verbininding in het stramien wordt 
geplaatst volgens figuur 21a. 

Figlur 21a, vormgeving randribben op basis van plaatsing voeg tussen elementen in het hart van het 
stramien. 
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O Vanwege de relatief geringe resterende breedte van de zwaar belaste randrib van plaat A bij 
optie 1, is bij optie 2 de verbinding en daarmee de voeg tussen plaat A en B, uit het stramien 
geplaatst. Zie hiervoor figuur 21b. 

Figu zir 

O Deze optie vormt in wezen een combinatie van de in het stramien geplaatste verbinding van 
optie 1 met de grotere breedte van de randrib van plaat A uit optie 2. Deze optie is 
weergegeven in figuur 21c. 
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21c, combinatie van verbinding in stramien met grotere breedte van randnb van plaat A. 
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Het nadeel van optie 3 is het feit dat de totale breedte van de balk nogal groot wordt en niet meer 
geheel meer in verhouding staat tot overige afmetingen. De lengte van de oplegconsole wordt tevens 
nogal groot. Indien deze toch als gedrongen ligger dient te worden beschouwd dient het 
oplegmateriaal aan de binnenzijde van de  console te worden aangebracht. Desalnietemin is besloten 
deze optie terzijde te leggen. Het nadeel van optie 1 is de relatief geringe breedte van de randrib van 
plaat A. Deze breedte is van groot belang in verband met de opname van dwarskracht en wringing. 
Dit heeft tot gevolg dat optie 2 in het voordeel is ten opzichte van optie 1, ondanks de uit het 
stramien geplaatste verbinding. Besloten is dan ook om te kiezen voor optie 2. 

21b, vornlgeving randribben met uit het stramien geplaatste verbinding. 

KEUZE: OPTIE 2. 
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De platen A en B zijn geheel doorgerekend en er is een constructietekening van beide platen 
gemaakt. De  berekening is opgenomen in bijlage 15. De betreffende tekening heeft nummer 2-01 
met revisiedatum 06-01-2000. De hoogte van de ribben is gebaseerd o p  globale berekeningen 
volgens bijlage 15 terwijl voor de breedten aannamen zijn gedaan in verband met de plaatsing van 
de benodigde voorspanstrengen en de benodigde doorsnede ten aanzien van dwarskracht en 
wringing. 

Bij besprekingen met IBC Betonbouw bleek het problematisch dat plaat A breder was dan 3,6 m. 
De productiestraten bij IBC Betonbouw zijn namelijk ingericht op een maximale breedte van 3,6 m, 
een gangbaar stramien in de bouw. Tevens zou de oplegconsole aan plaat A een extra complicatie in 
het productieproces betekenen. Tijdens het monteren is deze oplegconsole tevens een zwak punt 
ten aanzien van beschadigingen. 

8.3.3. Definitieve vormgeving cassetteplaten A en B 

Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen van IBC Betonbouw op de vormgeving van plaat A 
met oplegconsole is besloten de vormgeving van de cassetteplaten A en B aan te passen. Hierbij zijn 
wederom drie opties bekeken. Uitgangspunt van alle opties is dat de omtrek van de doorgaande rib 
zoals in het voorgaande vastgesteld, blijft gehandhaafd. Ter plaatse van de betonnen op!egconsole 
welke wordt verwijderd, kunnen installatietechnische voorzieningen zoals verlichting e.d. worden 
aangebracht, achter een omkasting welke de omtrek van de doorgaande rib volgt. 

O Hierbij is alleen de oplegconsole in beton verwijderd, waarbij de afmetingen zijn 
gehandhaafd. Deze optie is weergegeven in figuur 22a. 

. . ,-' .. . .. A .  , . 

omkasting 

F i g ~ u r  22a, vormgeving randribben op basis van ongewijzigde ahzetingen en verwijderde oplegconsole. 

O Hierbij is plaat A breder uitgevoerd zodat de randrib geheel door de kolom wordt 
ondersteund. Deze optie is weergegeven in figuur 22b. 

Figutir 22b, volnzgeving randribben op basis van volledige ondersteuning randrib plaat A. 
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O Hierbij is de breedte-afmeting van plaat A terug gebracht tot 3,6 m. De lengte-afmeting van 
plaat B gaat daarmee naar 7,2 m. De betonnen oplegconsole is hierbij tevens verwijderd. 
Deze optie is weergegeven in figuur 22c. 

Fijpiur 2212, Aanpassing breedte plaat A aan stramien 3,6 m en verwijdering oplegconsole. 

Het nadeel van optie 1 is de wijze waarop de rib van plaat A door de kolom wordt ondersteund. 
Deze ondersteuning is nu excentrisch en heeft in het licht van "constructief ontwerpen" niet bepaald 
een hoge kwaliteit. Het nadeel van optie 2 is dat de doorgaande rib visueel excentrisch wordt 
ondersteund met ook hier een geringe ontwerpkwaliteit. Het nadeel van beide opties is de breedte- 
afmeting welke groter blijft dan 3,6 m. 
Het nadeel van optie 3 is dat de randrib van plaat B groter dient te worden uitgevoerd dan 
constructief noodzakelijk. Dit vanwege de wens een visueel centrische ondersteuning van de rib 
door de kolommen te bewerkstelligen. Voordeel is echter wel dat zowel plaat A met een breedte 
van 3,6 m en plaat B met een lengte van 7,2 m beter op de gangbare stramienmaten zijn afgestemt. 
Het nadeel weegt in dit geval niet op tegen het voordeel, zodat gekozen wordt voor optie 3. 

KEUZE: OPTIE 3. 

8.3.4. Uitwerking vorm ge vin^ - cassetteplaten A en B 

De platen B worden op een stalen console geplaatst, welke tegen de zijkant van de dragende rib van 
plaat A wordt bevestigd. Ter plaatse van de kolommen bestaat de mogelijkheid om de plaathoeken 
van plaat B direct op de kolom te plaatsen of ook hier op een stalen console te plaatsen zoals dat in 
het veld gebeurt. Het nadeel van de laatste optie is een relatief grote excentrische belasting van de 
kolom en een hogere oplegdruk ter plaatse van de plaathoek van plaat A. De oplegreactie van plaat 
B wordt immers via plaat A afgedragen aan de kolom. 
Fd:opleg:A = 181,6 kN 
Fd:opleg:B = 87,7 kN 
o,,,,,,, = (181600 N + 87700N) /(90 mm * 90 mm) = 33,25 N/mm2 

Bij de berekening van de cassetteplaten volgens het eerste ontwerp met betonnen oplegconsole is 
uitgegaan van beton B55, met f, = 33 N/mm2. In dit geval overschrijdt de oplegspanning de waarde 
van f,. Indien besloten zou worden om plaat B ook ter plaatse van de kolom op te hangen aan plaat 
A, zou overgegaan dienen te worden op beton B65. Aangezien er aan deze oplegwijze geen 
specifieke voordelen zijn verbonden en er in dat geval een hogere betonsterkteklasse nodig is, wordt 
ervoor gekozen de platen B ter plaatse van de kolommen direct op te leggen. 

De hoogten en breedten van de ribben zijn gelijk gehouden aan die volgens de berekening van het 
eerste ontwerp van de cassetteplaten. In bijlage 16 is de herziene berekening van de casseteplaten A 
en B opgenomen. Alle gegevens met betrekking tot deze platen zijn weergegeven op tekening 2-01 
met revisiedatum 15-03-2000. 
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8.4. Demontabele verbinding plaathoeken 

Voor de plaathoeken dient een demontabele verbinding te worden ontworpen. De verbinding dient 
aan de volgende randvoorwaarden te voldoen: 

eenvoudig te demonteren; 
geen bewerkingen aan elementen noodzakelijk voor hermontage; 
verbinding dient horizontale krachten op te kunnen nemen uit de schijfwerking van de vloer; 
er  dient voldoende stelruimte aanwezig te zijn in alle richtingen in het vlak van de vloer; 
verticale stelmogelijkheid hoeft niet aanwezig te zijn, de bovenzijde van de kolom wordt op 
de juiste hoogte gesteld. 

Er zijn twee principen bedacht voor een demontabele verbinding van de plaathoeken op de kolom. 
Het tot stand komen van het idee wordt hier in stappen beschreven. 

8.4.1. Verbinding 1 

In eerste instantie is uitgegaan van een zelf-centrerende verbinding, geïnspireerd door een 
omgekeerde kunststof wegwerp-koffiebeker. Het principe van een zelflossende conus. 
O p  de kolom worden vier omgekeerde conusvormige deuvels aangebracht, waar de platen met een 
contravorm overheen worden opgelegd. Het principe is in figuur 23 weergegeven. 

vloerplaat d = 250 

vaste  conus S 

F i g ~ ~ u r  23, plincipe zelf centrerende verbinding met conusvormige deuvels. 

Het nadeel bij deze verbinding is de afwezigheid van een stelmogelijkheid. De conussen zijn immers 
vast met de kolom verbonden en horizontale maatafwijkingen in de platen of de positie van de 
kolommen kunnen niet worden opgevangen. 

Besloten werd door te gaan met het principe van een zelflossende conus. Het volgende idee voorziet 
in een conusvormige stalen ring welke in de plaat wordt ingestort, waarbij de plaat over stekken in 
de kolom kop wordt opgelegd. De resterende ruimte wordt gevuld met krimparme mortel waarbij 
de aanhechting met de conusvormige stalen ring en de stek wordt voorkomen door een losse 
tussenlaag en huls van een nog nader te bepalen materiaal. Het principe is weergeven in figuur 24. 
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Figli~ir 24, principe demontabele verbinding met ingestorte conusvomzige stalen ring in vloeiplaat, 
stekken in kolonzkop en mortelvulling. 

In het volgende zal stap voor stap worden aangegeven hoe de verbinding gemonteerd en vervolgens 
gedemonteerd dient te worden. 

Monteren: 
1. De vloerplaat wordt over de stek o p  de kolom geplaatst; 
2, In de vaste conus wordt een passende losse conusvormige ring aangebracht en over de  stek 

wordt een passende huls aangebracht; 
3. Vervolgens wordt de ruimte tussen de losse conus en de huls aangegoten met krimparme 

mortel. 

Na het uitharden van de mortel is de vloerplaat in het horizontale vlak geborgd. De stelruimte is in 
principe gelijk aan de breedte aan de onderzijde van de losse conus. 

Demonteren: 
4. De vloerplaat wordt recht omhoog van de stek afgehesen. Doordat er tussen stek en huls 

geen verbinding bestaat (evt. door invetten), kan het afhijsen nagenoeg zonder weerstand 
geschieden. 

5.  De losse conus met mortel en ingestorte huls wordt uit de vaste conus gehaald (evt. met 
kleine hamerslag) en dit is tot slot het afval. Hierin is ook de keuze voor de richting van de 
conusvorm gelegen. O p  deze wijze is het risico niet aanwezig dat de conussen bij het afhijsen 
blijven zitten en tijdens de hijsbeweging eruit vallen, met mogelijke ongelukken tot gevolg. 
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De plaat is onder toevoeging van een nieuwe conusvormige ring en huls weer direct te gebruiken 
voor hermontage. 

Het nadeel van dit systeem is dat de horizontale krachten in de vloerplaten door schijfwerking van 
de vloer, via de kolom van stek op stek worden doorgegeven. De  krachtsoverdracht van plaat naar 
plaat loopt dus via de kolom. 
Tevens is het afhijsen van de elementen van de stekken een kritiek punt. Dit dient namelijk zuiver 
verticaal te geschieden om de wrijving langs de stek inderdaad te minimaliseren en schade aan de 
stekken (ombuigen) te voorkomen. 
Daarop is de verbinding gemodificeerd tot de verbinding welke in figuur 25 is weergegeven. 

sta len conus in vloer g e s t o r t  

Figu~ir 25, gemodificeerde demontabele verbinding met ingestotte conusvormige stalen ring in vloeiplaat, 
stekken aan koppelplaat en mortelvulling. 

De modificatie bestaat uit de positie van de stekken. De stekken zijn in dit geval niet meer in de 
kolom aangebracht maar aan een koppelplaat welke aan de bovenzijde op de elementen wordt 
aangebracht. De koppeling van de platen met de kolom verloopt via een stalen taats welke door een 
passend gat in de koppelplaat steekt. Via deze stalen taats zou evt. verder gestapeld kunnen worden 
t.b.v. een volgende bouwlaag. 
De montage en demontage loopt volgens hetzelfde principe. De krachtsoverdracht van stek naar 
stek verloopt nu via de stalen koppelplaat. 
Bijkomstig voordeel bij deze verbinding is dat het niet meer noodzakelijk is om de conus over de 
gehele hoogte van het vloerelement aan te brengen. De conus is slechts aan de bovenzijde aanwezig 
in dezelfde zone als de spiegel van de vloerelementen. Het is ook de spiegel welke de schijfwerking 
van de vloer bewerkstelligd, zodat de verbinding in die zone op zijn plaats is. 
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8.4.2. Verbinding 2 

Deze verbinding heeft dezelfde basis als verbinding 1, het verschil is gelegen in de elementen in de 
ingestorte conusvormige ring. In de  conusvormige ring in de vloerplaat, wordt een massieve stalen 
conus met excentrische conusvormige sparing aangebracht. In deze sparing wordt een volgende 
massieve stalen conus aangebracht met een excentrisch gat ter grote van de stek in de kolom. De 
twee excentriciteiten in beide massieve conussen zorgen ervoor dat elke gewenste positie binnen een 
bepaalde straal kan worden ingesteld. Als deze positie is gevonden, worden de conussen geborgd 
door op de stek een moer te draaien en deze op voorspanning aan te draaien. De onderzijde van de 
conussen en de bovenzijde van de kolom dienen derhalve te worden voorbehandeld om voldoende 
wrijving te kunnen leveren. Het principe werkt ook als er  in plaats van conussen gebruik wordt 
gemaakt van cilinders. Echter daarbij bestaat de kans dat door vuil e.d. de  cilinders t.o.v. elkaar niet 
soepel meer bewegen en niet eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald t.b.v. smering of 
dergelijke. 

In figuur 26 is het principe van deze verbinding weergegeven. 

v loerp laat  d = 250 
,stalen conus in v loer g e s t o r t  
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Figzi~lr 26, principe verbinding met dubbele nzassieve conus en excentrische gaten. 
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Het nadeel van verbinding 2 is de gevoeligheid voor beschadiging en verontreinigingen. Verbinding 
2 is een "fijn-mechanisch" principe wat wellicht in de ruwbouw niet erg geschikt is. Derhalve wordt 
gekozen voor verbinding 1 volgens de laatste modificatie. 

KEUZE: VERBINDING 1 VOLGENS LAATSTE MODIFICATIE (fig 25) 

8.4.3. Schijfwerking vloer 

Er is gekozen voor verbinding 1. Nu dient de  schijfwerking nog te worden bekeken. Duidelijk is dat 
met de verbinding een horizontale koppeling van de vloerelementen wordt bewerkstelligd. Binnen 
het aspect schijfwerking dient echter nog te worden gekeken naar buigvervorming en 
afschuifvervorming. Buiging van de vloerschijf wordt door de verbindingen opgenomen als druk en 
trek in resp. de druk- en trekzone van de vloerschijf. Dit is (uit verhouding) weergegeven in figuur 
27. 

Figzlur 27, buiging vloerschijf bij horizontale belasting. 

Bij de afschuifvervorming bestond twijfel of de platen ten opzichte van elkaar zouden kunnen 
bewegen. De verbindingen zijn wel translatievast maar, per deuvel bekeken, niet rotatievast. 
Vervorming zoals in figuur 28 weergegeven behoort dan ook tot de mogelijkheden. 

I U 

Fignur 28, afschwifven;omzing vloerschijf bij horizontale belasting. 
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Het zal duidelijk zijn dat het optreden van deze afschuifvervorming niet gewenst is. Wat uit figuur 
28 duidelijk wordt, is dat e r  punten zijn waarbij de vloerranden uit elkaar bewegen en punten zijn 
waar de vloerranden naar elkaar toe bewegen totdat deze elkaar raken (= 'einde' 
afschuifvervorming). Indien dit laatste nu wordt voorkomen is de  vloerschijf afschuifstijf. Dit 
principe kan in dit geval worden toegepast omdat de straal van de cirkel waarmee de elementen 
langs elkaar schuiven gelijk is aan de h.o.h. afstand van de deuvels aan de koppelplaat en deze 
afstand is vrij klein. In figuur 29 is dit weegegeven. Een kleine verschuiving in de  y-richting heeft 
direct ook een kleine verschuiving in de x-richting tot gevolg omdat de  cirkel relatief klein is. Bij een 
grote cirkel zou gemakkelijker een verschuiving in de  y-richting kunnen optreden terwijl 
verschuiving in de x-richting wordt voorkomen, omdat deze verschuiving langs de  cirkelomtrek bij 
benadering lineair is. 

plaathoek 1 

l i +  

Figrl~ir 29, verdraaien verbinding en voorkomen verplaatsing in x-richting. 

Er zijn twee opties bekeken. 

Optie 1: Tussen de vloerelementen worden in kleine sparingen wigvormige klossen 
aangebracht. Het aandraaien van de bout aan de bovenzijde doet de wigvormige klos 
aanklemmen. De verbinding is weergegeven in figuur 30. 

Fig~1~1r 30, wigvornzige klossen tussen vloerelenzenten onz bewegrng te belenznzeren. 
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Optie 2: Realiseren van zelfde type conusvormige verbinding ter plaatse van oplegging platen 
B op plaat A. De  koppelplaat wordt voorzien van twee deuvels ten behoeve van de 
twee plaathoeken B. Aan de zijde van plaat A wordt de plaat in twee ankerbussen 
vastgebout. 

Optie 2 ligt het meest voor de hand. Er  wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe als bij de  
overige verbindingen en er zijn geen extra typen verbindingsmiddelen noodzakelijk zodat met één 
standaard kan worden voldaan. 

KEUZE: OPTIE 2. 

8.5. Demontabele verbinding plaatziiden om wisselen platen te voorkomen 

O m  het wisselen van de platen onderling te voorkomen, wordt aan de bovenzijde van de plaat, 
halverwege de overspanning voorzien in een inkassing in de betonplaat. In deze inkassing zijn 
ankerhulsen ingestort. In de inkassing wordt een stalen plaat aangebracht, waarna in de ankerhulsen 
bouten worden aangebracht. Het wisselen van de vloerplaten wordt nu voorkomen door deze stalen 
plaat, welke de afschuifkrachten in het geval van asymmetrische belastingen opneemt. 

Het principe is in figuur 31 weergegeven. 

Fig~iur 31, stalen plaat in inkassing vloerplaten onz wisselen te voorkomen. 
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9. WINKELOPBOUW 

In 3 6.2.2. is een keuze gemaakt voor een toe te passen staalconstructie voor de winkelopbouw en is 
een globale dimensionering uitgevoerd. 

9.1. Hoofddraagstructuur 

Aan de hoofddraagstructuur zijn geen structurele wijzigingen aangebracht t.o.v. het ontwerp volgens 
5 6.2.2. en figuur 14 en 15. De wijzigingen welke wel zijn doorgevoerd hebben betrekking op de 
dimensies van de staven. 

De raatkolommen in de zijgevels zijn zwaarder toegepast. Reden was het verkrijgen van een 
bredere aanslag voor de gevelelementen. 
Besloten is alle buisprofielen in het dakvlak dezelfde uitwendige diameter te geven. O p  die 
wijze ontstaat een meer constant en dus rustiger beeld, gezien het feit dat de constructie in 
het zicht blijft. Bij de globale dimensionering is uitsluitend gekeken naar het constructief 
noodzakelijk profiel. 

9.2. Stabiliteit 

Bij de globale dimensionering volgens 5 6.2.2. en bijlage 12 is ervan uitgegaan dat de verend 
ingeklemde gevelkolommen de winkelopbouw stabiliseren. De horizontale krachten worden via de 
kolommen afgedragen aan de als stijve schijf uitgevoerde winkelvloer, welke deze belasting 
vervolgens weer afdraagt aan de vloerdragende keerwanden. 
Omdat windbelastingen altijd een wisselend karakter hebben, wat niet direct in een statische 
berekening tot uiting komt, is besloten het dakvlak te voorzien van windverbanden in langsrichting 
om zo het ongelijk vervormen van de draagconstructies op stramien A t/m H ten opzichte van elkaar 
te voorkomen. Het betreft de windverbanden tussen stramien 1 en 2 en tussen 6 en 7. 
Dit systeem is aangehouden en uitgewerkt. 

Er  was bij de globale dimensionering echter van uitgegaan dat het gebouw in langsrichting zou 
worden gestabiliseerd door windverbanden in de zijgevels. Het nadeel daarvan is dat een groot deel 
van de horizontale belasting geconcentreerd in de  winkelvloer wordt ingeleid, zodat 
hoogstwaarschijnlijk enkele kolommen van de  vloerdragende keerwanden de  totale horizontale 
belasting te verwerken krijgen. Dit is niet wenselijk. 
Tevens bestaat het nadeel dat windverbanden aan de binnenzijde van de gevel niet gewenst zijn 
omdat het programma van eisen vlakke binnenwanden vraagt. Er  is immers al de  consessie gedaan 
van de aan de binnenzijde aanwezige vakwerken, waartussen de winkelstellingen dienen te worden 
geplaatst. Een windverband aan de buitenzijde van de gevel is tevens niet voor de  hand liggend 
omdat er dan een excentriciteit bestaat tussen het vlak van het windverband en de  randstaaf van het 
dakwindverband welke binnen de gevel is gelegen. 

Besloten werd de kolommen op het middenstramien 4 in de winkel te gebruiken om de horizontale 
belasting in langsrichting af te dragen aan de  winkelvloer. De kolommen zijn voorzien van een 
vakwerk-bovenregel, waarbij met schoren tevens de  gevelkolommen op stramien 4 in het systeem 
zijn betrokken. O p  deze wijze ontstaat een portaal van acht kolommen met een zeer stijve 
bovenregel. Het principe is weergegeven in figuur 32. 
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Figziur 32, por-taal stramien 4 om horizontale belasting af te dragen aan winkelvloer. 

O m  de windbelastingen in langsrichting af te dragen aan dit portaal zijn in het dakvlak tevens twee 
windverbanden in dwarsrichting aangebracht. Het betreft de windverbanden tussen stramien A en B 
en tussen G en H. 

Stramien A en H dragen de horizontale belasting via de dakwindverbanden af aan stramien B 
respectievelijk G. In stramien A en H worden wel enkele montageverbanden aangebracht welke 
tevens op tekening 3-03 zijn weergegeven. 

In bijlage 18 is de staalconstructie definitief gedimensioneerd. De  staalconstructie is weergegeven 
op de tekeningen 3-01 t/m 3-03. 

-- 
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10. ONDERSTEUNING WINKELVLOER 

In 3 6.3. is ervoor gekozen de winkelvloer in de gevel te ondersteunen met vloerdragende prefab 
betonnen keerwanden welke worden geplaatst op poeren. De interne ondersteuning wordt verzorgd 
door kolommen, eveneens geplaatst o p  poeren. 

10.1. Vloerdragende keerwanden 

De vloerdragende keerwanden bestaan uit een betonplaat van 100 mm dik, welke wordt verstijfd 
door twee aangestorte horizontaal lopende randribben. De grondkerende plaat wordt op ca. 100 
mm boven het maaiveld beëindigd. Aan de  randen zijn kolommen aangestort. 

Het uitgangspunt voor de omtrek van de kolomdoorsnede is 200 mm * 200 mm, overeenkomstig het 
uitgangspunt voor de afmetingen van de interne kolommen, zie 3 10.2. De  kolommen worden in het 
stramien geplaatst. Dit betekent dat de halve kolomdoorsnede buiten de vloerrand uitsteekt. Dit is 
met opzet gedaan om ervoor te zorgen dat de  gevelelementen langs de vloerrand kunnen worden 
doorgezet tot onderzijde vloer. Zie hiervoor tevens detail 2 op tekening 3-04. 

Er  zijn in principe twee hoofdtypen elementen nodig. Een voor het stramien 3,6 m en een voor het 
stramien 5,4 m, zie tevens tekening 3-01. O p  stramien A worden tussen de stramienen 2 en 3 en 
stramienen 5 en 6 tevens twee keerwanden van 3,6 m gebruikt. Halverwege deze twee stramienen 
wordt de vloer echter niet ondersteund (langsrand vloerplaat B). De  keuze voor twee elementen van 
3,6 m lang werd meer voor de hand liggend geacht dan twee afwijkende elementen van 7,2 m lang 
voor het totale project. 
De elementen zijn gedimensioneerd in bijlage 19 en weergegeven o p  tekening 3-08. 

10.2. Interne kolommen 

De kolommen kunnen worden uitgevoerd in beton of in staal. Aspecten welke bij de keuze een rol 
spelen zijn: 

verschil in opleghoogte van plaat A en B; 
afmetingen doorsnede i.v.m. plaatsing tussen twee parkeervakken; 
aanrijdbelasting, beschadigingsgevoeligheid; 
brandwerendheid; 

• eenvoudig demontabel op hoogte stellen stalen kolom in vergelijking met betonkolom. 

De winkel met parkeergelegenheid betreft volgens het Bouwbesluit een 'niet tot bewoning bestemd 
gebouw'. Binnen deze categorie zijn uitsluitend voor de gebouwfuncties 'kantoorgebouw' en 
'logiesverblijven en -gebouwen' nadere brandveiligheidsvoorschriften geformuleerd in de vorm van 
prestatie-eisen. De  voorschriften voor de overige gebouwfuncties liggen voor een belangrijk deel 
vast in functionele voorschriften. 
Uit artikel 174, lid 7, van het Bouwbesluit volgt dat voor een gebouw met twee bouwlagen met een 
kantoorfunctie een brandwerendheid geldt van 30 minuten. Deze brandwerendheidseis zal in dit 
geval ook worden gehanteerd. 
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In bijlage 20 zijn een stalen kolom en een betonkolom beschouwd ten aanzien van de fundamentele 
belastingcombinaties en bijzondere belastingcombinaties brand en botsing voertuig. Daaruit komen 
de volgende kolommen naar voren: 

stalen buis 168,3 mm * 6,3 mm, staal FeE 275 of; 
betonkolom 200 mm * 200 mm, beton B35, minimale wapening 4 0 10. 

De afmeting van de betonkolom van 200 mm * 200 mm wordt gezien als een practisch minimum. 
Het betreft hier het benodigde oplegoppervlak van de  vloerplaten en een kleinere afmeting wordt 
ten aanzien van het aan te brengen hoogteverschil aan de bovenzijde, ten behoeve van de  oplegging 
van de platen A en B, niet practisch geacht. 

O p  basis van bovenstaande afmetingen is besloten te kiezen voor de stalen kolom. De voordelen ten 
opzichte van de betonkolom zijn de kleinere doorsnede en de betere mogelijkheid om aan de 
bovenzijde een hoogteverschil in opleggingen aan te brengen. Tevens is de horizontale verbinding 
met de vloerplaten type A eenvoudiger te realiseren. Bij een betonkolom dient een gat te worden 
gemaakt door de totale kolom. 
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ll. PROEVENSERIE DEMONTABEL VLOERSYSTEEM 

11.1. Proef plaat A 

In eerste instantie lag het in de bedoeling één of twee vloerplaten van het type A door IBC 
Betonbouw B.V. in Best te laten fabriceren en deze daar te beproeven. Na het aanpassen van het 
systeem op de afmetingen van de spanbanken van IBC kwam in een gesprek met IBC echter een 
volgende beperking aan het licht. In de platen van het type A zijn teveel strengen aanwezig en ze 
zijn tamelijk geconcentreerd aangebracht. 
Het spannen van deze strengen zou beschadiging van het frame tot gevolg hebben. Er  bestonden nu 
de volgende opties: 

bouwen nieuw tijdelijk spanframe; 
verschalen plaat; 
alleen de zwaar belaste rand van plaat A storten; 
kiezen voor standaard vloerplaat van IBC en de belasting verschalen. 

Geen van bovenstaande opties kwam voor uitvoering in aanmerking. Een nieuw spanframe 
betekende een niet acceptabel kostenplaatje. De laatste drie opties geven een dermate afwijkende 
situatie ten opzichte van het eigenlijke ontwerp dat de resultaten moeilijk op waarde zijn te 
schatten. Bij het verschalen van de plaat is het moeilijk in te schatten in welke mate de uitkomsten 
ook werkelijk verschaald zijn. Bij het storten van alleen de zwaar belaste randrib ontbreekt de niet 
te verwaarlozen interactie met de overige ribben (torsie randrib wordt buiging dwarsrib en 
andersom). De standaard plaat van IBC heeft een totaal ander ribbenpatroon en b/h verhoudingen, 
van belang voor de beschouwing van wringing. Bij de inleiding van de puntlasten halverwege de 
overspanning is bij de IBC plaat zelfs geen rib aanwezig. 

De eindconclusie luidde dan ook dat het beproeven van plaat A niet realiseerbaar was. Hierop is 
besloten alleen de demontabele verbinding zoals besproken in 9 8.4.1. te gaan beproeven. 

11.2. Proef demontabele verbinding 

Na het ontstaan van het idee van de demontabele verbinding welke in 9: 8.4.1. is besproken, rijzen 
een aantal vragen: 

hoe groot is de opneembare kracht? 
treden er (evt. nadelige) neveneffecten op? 
werkt de verbinding wel, is deze werkelijk demontabel na te zijn belast? 

Antwoorden op deze vragen kunnen het beste worden gevonden door het uitvoeren van een aantal 
1:l proeven. 1:l Met betrekking tot de verbinding wel te verstaan. 

11.2.1. Principe proefopstelling 

De basis voor de proef wordt gevormd door twee betonplaatjes welke met twee verbindingen aan 
elkaar worden gekoppeld. Een plaat wordt vast geklemd, de andere plaat wordt als uitkragende 
console belast met een puntlast. Het ontstane momentkoppel wordt opgenomen door een koppel 
van krachten in de twee verbindingen. Een verbinding komt onder druk te staan, de andere onder 
trek. 
Het principe is weergegeven in figuur 33. 
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' v a s t e  p laat '  

Figci ~ i r  33, principe proefopstelling. 

Het systeem kan worden voorgesteld als een vakwerk met achtiekracht F en drie reactiekrachten R. 
Indien de hart op hart afstand van de vijzel en oplegging en die van de verbindingen gelijk aan 
elkaar wordt gekozen, is eenvoudig af te lezen dat de druk- respectievelijk trekkracht in de 
verbindingen gelijk is aan F ,,,,,,,,,,, = I F I = I R 1 ,  zie tevens figuur 34. 
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p laatomtrek  

I F vijzel 

Figuur 34, mechanicaprincipe proefopstelling. 

In bijlage 21 zijn de deuvels van de verbindingen en de betonplaten gedimensioneerd. Op 
5-01 is de proefopstelling weergegeven. 

tekening 

1 1.2.2. Proeven 

De aspecten welke onderzocht dienen te worden zijn: 
opneembare trek-/drukkracht verbinding; 
demonteerbaarheid; 
invloed gebruikte onthechter op bovengenoemde aspecten; 
gedrag verbinding tijdens belasten en het eventueel optreden van ongewenste of 
onvoorziene neveneffecten; 
toepasbaarheid standaard kunststof drinkbekers voor de functie van ingestorte conus. 

Voor de onthechter tussen deuvel en mortel en tussen conus en mortel worden de volgende opties 
onderzocht: 

ontkistingsolie; 
kunststof folie; 
geen onthechter; wellicht dat de mortel ten gevolge van de beIasting van de verbinding los 
scheurt van de conus. 
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11.3. Vervaardigen proefstukken 

Omdat op voorhand niet duidelijk is of en zo ja in welke mate de platen herbruikbaar zijn na elke 
proef, is besloten voor een aantal proeven proefplaten te vervaardigen. In totaal zijn derhalve 16 
betonplaten vervaardigd; twaalf met stalen conussen en vier met kunststof conussen. 

De verrichte werkzaamheden betreffen: 
Vervaardigen 24 stalen conussen, twaalf koppelplaten, borgplaten en draadeinden; 

e Vervaardigen acht kunststof conussen uit PS kunststof bekers; 
• Vlechten wapening en voorzien wapeningkorven van afstandhouders; 

Vervaardigen zestien kisten; 
Borgen verbindingen in kisten met gipsproppen, plaatsen wapeningkorven en aanbrengen 
ankerbus t.b.v. hijsoog; 
Storten beton, verdichten met trilnaald en afwerken stortzijde; 
Ontkisten platen en verwijderen proppen in conussen. 

11.3.1. Vervaardigen 24 stalen conussen, twaalf koppelplaten, borgplaten en draadeinden 

Door de afdeling Werktuigbouw zijn alle stalen onderdelen van de verbinding vervaardigd. De 
stalen conussen zijn gedraaid uit dikwandige buis, waarop een achthoekig plaatje is gelast. Een 
ronde plaat was arbeidsintensiever en voegt niets toe ten opzichte van een vierkante plaat. Om het 
risico van luchtinsluiting onder de hoeken van een vierkante plaat te beperken is besloten deze 
hoeken eraf te knippen, zodat een achthoek ontstaat. 
De omtrek van de conussen is voorzien van een ingedraaide dubbele spiraalstructuur om een goede 
aanhechting in het beton te verkrijgen. De tekening ten behoeve van de bestelling is weergegeven in 
bijlage 22. 

De koppelplaten zijn voorzien van ingeperste deuvels, zodat speling van de deuvels in deze 
koppelplaten absoluut is uitgesloten. De deuvels steken aan de bovenzijde iets uit en zijn daar 
gelast. In figuur 35 is een opname weergegeven van twee conussen en de koppelplaat. 
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Figzizir 35, twee stalen conussen met koppelplaat. 

11.3.2. Vervaardigen acht kunststof conussen uit PS kunststof bekers 

Uit PS kunststof drinkbekers zijn acht kunststof conussen vervaardigd. De bekers zijn op een lengte 
van 80 mm afgekort met een smeltdraad. Dit is mogelijk, omdat PS een thermoplastische kunststof 
is. Met een guts zijn de ribben aan de binnenzijde van de bekers verwijderd en langs de gehele 
omtrek zijn groeven ingesmolten om de bekers goed te laten hechten met het beton. 
Wat bij het vervaardigen van de conussen opviel, is dat de kunststof zich bijzonder bros gedraagt. Bij 
de kleinste vervorming treedt scheurvorming op. 

In figuur 36 is een kunststof conus weergegeven. 

Figuur 36, kzlnststof con~ls. 
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11.3.3. Vlechten wapening 

De wapening bestaat uit dwarskrachtbeugels in twee richtingen en hoofdwapeningbeugels. Deze 
beugels zijn gebogen aangevoerd en ter plaatse in elkaar gevlochten tot complete korven per plaat. 
De wapeningkorven zijn voorzien van kunststof afstandhouders welke de afstand tot de bodemplaat 
en de randplaten verzorgden. 
De tekening ten behoeve van de bestelling is weergegeven in bijlage 22. 

11.3.4. Vervaardigen kisten 

Van bekistingsplaat zijn zestien kisten gemaakt. Een bodemplaat met lengte * breedte afmetingen 
van 700 mm + 2 * plaatdikte en randplaten van 120 mm hoog. De  platen zijn voorzien van 
ingefreesde houten lamelle's (soort losse messing) en vervolgens met spaanplaatschroeven in elkaar 
geschroefd. 

11.3.5. Borgen verbindingen in kisten met gipsproppen, plaatsen wapeningkorven en aanbrengen 
ankerbus t.b.v. hiisoog 

De conussen dienen in de bekisting te worden vastgezet om verschuiven tijdens het storten en 
verdichten te voorkomen. Besloten is de conussen voor het aanbrengen vol te gieten met modelgips 
en daar een houten klos in op te nemen. Na uitharding is de conus op de  bodemplaat geplaatst en 
vanaf de onderzijde in de houten klos vast geschroefd. 
Bij het vullen van de kunststof conussen met modelgips kwam een ongewenst neveneffect aan het 
licht. Modelgips zet bij uitharding relatief veel uit met als gevolg dat de kunststof bekers kapot 
scheurden. Na uitharding zijn de conussen verwijderd en zijn acht nieuwe kunststof conussen 
gemaakt. De gipsproppen zijn ingekort, zodat deze weer precies in de  conussen pasten en de 
kunststof conussen zijn in de bekisting vastgezet. 

Na het plaatsen van de conussen zijn de wapeningkorven in de kisten geplaatst en is per plaat een 
ankerbus op de bodemplaat aangebracht om na ontkisten een hijsoog in te kunnen draaien. 

In de figuren 37 t/m 41 een impressie van de kisten voor het storten. 

Figrlill- 3 7, rij van zestien kisten voo~zien van conussen en wapening. 
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Figrrur 38, kist met stalen conussen. 

Figuur 39, stalen conus in kist. 
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Figrrrrr 40, kist met kunststof conussen. 

Figrrrrr 41, kunststof conus in kist. 
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11.3.6. Storten beton, verdichten met trilnaald en afwerken stortziide 

O p  vrijdag 26 mei 2000 zijn de betonplaten gestort. Het bestelde beton is van sterkteklasse B55, 
overeenkomstig de sterkteklasse van de ontworpen vloerplaten, consistentiegebied 2. Gekozen is 
voor de toepassing van cement klasse C volgens NEN 3550. Deze cementklasse heeft een zeer hoge 
aanvangssterkte, wat in dit geval gewenst was om zo snel mogelijk met de proeven aan te kunnen 
vangen. Tegelijk met het storten van de zestien platen zijn zes proefkuben gestort om de 
betondruksterkte bij het beproeven van de platen vast te kunnen stellen. 

In figuur 42 de truckmixer welke de betonspecie kwam afleveren en in figuur 43 het resultaat na het 
afwerken van het beton. 

Fig~lur 42, tnrcknzixer met l nz' beton B.55, cement klasse C, consistentiegebied 2. 

Figli~~r 43, het beton in de zestien kisten is gestof?, verdicht en afgewerkt. 
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11.3.7. Ontkisten platen en venviideren proppen in conussen 

Bij het ontkisten van de platen zorgde het uitgezette modelgips in de stalen conussen voor 
vertraging. De gipsproppen in de  kunststof conussen losten makkelijk vanwege het feit dat deze er 
los in geplaatst waren. 
De gipsproppen in de stalen conussen waren echter geheel vast geklemd, ondanks het feit dat de 
conussen voor het vullen waren voorzien van ontkistingsolie. In totaal zijn derhalve 24 conussen 
voorzichtig uitgehakt om beschadiging van de conuswand te voorkomen. 

11.4. Proefopstelling 

In week 22 2000 is de proefopstelling gebouwd volgens tekening 5-01. 

De opstelling bestaat uit een 'werkvloer' van stalen profielen, waarop de betonplaten worden 
geplaatst. O p  deze werkvloer is een rechthoekig gesloten frame geplaatst, waarin de platen worden 
belast. De betonplaten zijn met het hart in het hart van het frame geplaatst en moetsen derhalve op 
hoogte worden aangebracht. Elke betonplaat is opgelegd op drie kogellagerplaten om de platen 
nagenoeg wrijvingsloos op te leggen. O p  het frame zijn twee stalen balken aangebracht waarin 
draadeinden zijn opgenomen die tot op de betonplaten worden gedraaid. Tussen de kop van het 
draadeind en de betonplaat is een teflon tussenlaag aangebracht, om wrijving in horizontale richting 
te minimaliseren. Dit opwaarts bewegen van de platen ontstaat ten gevolge van de excentriciteit 
tussen de inleiding van de vijzelkracht en de verbinding. De punten welke in principe opwaarts 
zouden kunnen bewegen zijn de plaathoeken ter plaatse van de gedrukte verbinding en de 
plaathoeken tegenover de getrokken verbinding. Zie tevens bijlage 21. 

Over dit totale frame is een tweede frame geplaatst; het meetframe. Aan dit meetframe, dat los 
staat van het frame waarin de platen worden belast, zijn alle verplaatsingsmeters bevestigd. 

Volgens tekening 5-01 dienen veertien verplaatsingsmeters, vijf krachtmeetdozen en een vijzel te 
worden aangebracht. Er zijn acht verplaatsingsmeters en zes LVDT's toegepast. De LVDT's, 
krachtmeetdozen en de vijzel zijn gecalibreerd, omdat hierbij de aflezing van de eigenlijke 
verplaatsing respectievelijk kracht, via een gemeten spanning dient plaatst te vinden. De resultaten 
van de calibratie zijn opgenomen in uitvoer-bijlage F. 

In figuur 44 is de proefopstelling weergegeven. Duidelijk zichtbaar is het frame waarin twee platen 
zijn geplaatst met daar overheen geplaatste meetframe. Figuur 45 toont de proefopstelling vanaf de 
andere zijde met op de voorgrond de pomp ten behoeve van de vijzel. 

Tevens is bij EKC in Eindhoven gietmortelspecie gekocht. De gietmortelspecie is van het merk 
Rhinofil, geproduceerd door Metzger Bouwhulpstoffen B.V. te Alblasserdam. Navraag over de 
sterkteklasse van de gietmortel leverde de volgende gegevens op: 
• één-daagse druksterkte 26,s N/mm2; 
• 28-daagse druksterkte 82,5 N/mm2. 
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F i g ~ ~ ~ l r  44, proefopstelling. 

Figzl~ir 45, proefopstelling + meetwagen. 

Er zijn vijf niet-destructieve proeven uitgevoerd, waarbij is belast tot de in bijlage 21 bepaalde 
kracht welke in de verbindingen gaat optreden. Na ontlasten is het demonteren beschouwd. 
Achtereenvolgens betreft het de volgende proeven: 

1. Proef met stalen conussen en bekistingsolie of vet als onthechter; 
2. Proef met kunststof conussen en bekistingsolie of vet als onthechter; 
3. Proef met stalen conussen en kunststof folie als onthechter; 
4. Proef met stalen conussen zonder onthechter; 
5.  Herhaling proef 1. 
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11.5. Proef 1; stalen conussen, niet destructief, onthechting met vet 

O p  5 juni om ca. 18:OO uur zijn de  verbindingen van twee platen met stalen conussen aangegoten. 
Besloten is om in plaats van bekistingsolie, vet te gebruiken omdat dit beter aan de wand hecht. Olie 
zakt relatief snel van de wand, waardoor de oliefilm aan de bovenzijde van de conussen relatief dun 
wordt. Na het invetten van de conussen en deuvels zijn de conussen tot net onder de rand gevuld 
met specie, waarna de deuvelplaten in de specie zijn gedreven. Tot slot zijn de borgplaten met de 
draadeinden aangedraaid. 

Figuur 46 toont de platen waarbij de conussen reeds zijn ingevet. O p  de betonplaten liggen de 
koppelplaten waarvan de deuvels en het contactvlak van de koppelplaten met de mortel tevens zijn 
ingevet. Het metalen deel tussen de platen is gebruikt als afstandhouder. 

F i g ~ ~ u r  46, betonplaten proef I ,  conussen en koppelplaten voorzien van vet. 
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In figuur 47 is de situatie weergegeven waarbij de conussen aan de gedrukte zijde met gietmortel 
zijn gevuld tot juist onder de rand. Figuur 48 toont vervolgens de situatie waarbij de koppelplaat met 
de deuvels in de specie is gedreven en de borgbout is aangedraaid. 

F i g ~ ~ u r  47, conussen tot juist onder de rand gevuld met gietmortel. 

Figzlur 48, koppeiplaat is met deuvels in specie gedreven en borgbout is aangebracht. 
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In figuur 49 is de meetopstelling weergegeven met daarin aangegeven de nummers van de geplaatste 
verplaatsingsmeters en krachtmeetdozen. In tabel 7 zijn de meetkanalen gespecificeerd en is 
aangegeven of de verplaatsing een positieve danwel negatieve verandering van de spanning tot 
gevolg heeft. 

1 = v i j ze l  

2 t / m  6 = krachtmeetdoos 

1 t / m  10 = verplaatsingsmeter 
verplaatsing in he t  v lak  

11 t / m  14 = verplaatsingsmeter 

O 
vert icale verp laats ing 

Figuur 49, meetopstelling met meetkanaalnummers van veqdaatsingsmeters en krachtmeetdozen. 
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Tabel 7, meetkanalen verplaatsingsmeters en teken i.v.m. interpretatie meetgegevens. 

Type 

Vijzel 
Krachtmeet- 
dozen 

Verplaatsings- 
meters 

Type 

Verplaatsings- 
meters 

LVDT'S 

Nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

Nr 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Meet- 
kanaal 
d2-0 
d2-4 
d2-2 
d2-1 
d2-3 
d2-5 
mo 7 
m o l  
m00  
m02  

Meet- 
kanaal 
mo 4 
mo 3 
mo 5 
m0 6 
dl-4 
dl-5 
dl-0 
d l - l  
dl-3 
dl-2 

Teken 

druk (-) 

druk (-) 

druk (+) 

druk (+) 

druk (-) 

druk (+) 

(-1 
(+) 

(+) 

(+) 

Teken 

(+) 

(-1 
(+) 

(-) 
uit elkaar (+) 

uit elkaar (+) 

opwaarts (+) 

opwaarts (+) 

opwaarts (-) 

opwaarts (-) 
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Figuur 50 toont de twee platen aan de getrokken zijde. Links is de vijzel zichtbaar, rechts de 'vaste 
plaat' met de twee krachtmeetdozen 5 en 6. Tussen de platen en de kop van de vijzel en 
krachtmeetdozen zijn staalplaatjes aangebracht welke als aanslag voor de verplaatsingsmeters 
dienen. Figuur 51 toont de opname van de gedrukte zijde. Links de 'vaste plaat' met de 
krachtmeetdozen 3 en 4, rechts de 'losse plaat' met krachtmeetdoos 2. Ter plaatse van 
krachtmeetdoos 2 is een losse stalen rol tussen de  plaat en de krachtmeetdoos aangebracht om 
horizontale wrijving te beperken. 

Figuren 52 en 53 tonen de koppelplaten aan de  getrokken respectievelijk gedrukte zijden van de 
platen. Duidelijk zichtbaar zijn de verplaatsingsmeters 10 respectievelijk 9 uitgerust met LVDT's, 
om de vervorming tussen de  deuvels te meten. O p  de bevestigingspunten van deze LVDT's grijpen 
verticale LVDT's aan, zijnde de verplaatsingsmeters 13 en 14 respectievelijk 11 en 12, om de 
verticale verplaatsing van de deuvels te meten. 

O p  8 juni om 11:30 uur is de proef uitgevoerd. 

Ouderdom beton: 12,5 dagen; 
Ouderdom gietmortel: 2,5 dagen. 

O p  9 juni is één proefkube in de drukbank beproefd. De  bezwijkwaarde bedroeg F, = 1320,4 kN. 

f,, = 1320400 N / (150 mm * 150 mm) = 58,7 N/mm2 (> f,, = 55 N/mm2). 

Het betreft een niet-destructieve proef met het oog op de  beoordeling van de demonteerbaarheid. 
Volgens bijlage 21 bedraagt de gebruiksbelasting van de verbindingen in de winkelvloer F, = 34,2 
kN. Bij deze proef dient derhalve bij een belasting van circa 34,2 kN te worden ontlast. 
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Figuur 50, meetopstelling aan getrokken zijde platen. 

Figunr 51, nzeetopstelling aan gedrukte zijde platen. 
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Figuur 52, koppelplaat getrokken zijde, horizontale L W T  l O, verticale L WTS 13 en 14. 

Figuur 53, koppelplaat gedrz~kte zijde, horizontale L W T  9, vet-ticale L W T S  l l en 12. 
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Het theoretisch verwachte krachtevenwicht kan niet uit de meetgegevens worden opgemaakt. 
Krachtmeetdoos d2-4 dient evenwicht te maken met vijzel d2-0. Het verschil bedraagt echter maar 
liefst 9,O kN. Krachtmeetdozen d2-2 en d2-5 van de 'vaste plaat' dienen eveneens evenwicht met 
elkaar te maken. Dit evenwicht is globaal wel aanwezig, maar ook hier bestaat een verschil van 3,7 
kN. Krachtmeetdozen 4 en 5, meetkanalen d2-1 respectievelijk d2-3 nemen geen kracht op. De 
platen draaien van boven gezien rechtsom, waarbij genoemde krachtmeetdozen niet worden belast. 
Bij volgende proeven zullen deze krachtmeetdozen dan ook niet meer worden geplaatst. Zoals in 
het voorgaande reeds uiteengezet, is dit geheel volgens verwachting. 

Voor het relatief grote verschil bij de 'losse plaat' kan geen verklaring worden gevonden. Dit 
verschil kan in elk geval niet worden verklaard door het optreden van wrijving van de platen in het 
horizontale vlak, gezien het feit dat deze zijn opgelegd op kogellagerplaten. De verplaatsingen van 
de plaatranden zijn weergegeven in figuur 55. 

Fig~iur 55, verplaatsingen platen op het moment van meting nummer 182 bij het bereiken van de 
gebn~iksbelasting. 

Indien de verplaatsingen 'in lijn' worden bekeken, dan valt op dat de verplaatsingen in de lijn van de 
vijzel, meetkanelen mo 4 en mo 7, aanzienlijk groter zijn dan de overige verplaatsingen. De ontstane 
scheurvorming ter plaatse van de plaathoeken (figuur 54) is hier hoogstwaarschijnlijk de oorzaak 
van. De scheurvorming zorgt voor een aanzienlijk lagere buigstijfheid van de 'losse plaat' waardoor 
deze meer vervormd. 

Alle conussen, dus zowel aan de gedrukte als aan de getrokken zijde, vertonen een opwaartse 
verplaatsing met een maximum van 1,24 mm. LVDT dl-4  welke is aangebracht op de deuvelkoppen 
aan de gedrukte zijde geeft een verlenging, terwijl LVDT d l -5  welke is aangebracht op de 
deuvelkoppen aan de getrokken zijde een verkorting te zien geeft. Dit is dus tegengesteld aan de in 
de koppelplaat optredende kracht. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de verdraaiing van 
de deuvels in de koppelplaat, zoals weergegeven in figuur 56. 

Ontwikkeling demontabel bouwsysteem voor winkel met geïntegreerde parkeergelegenheid Blz. 79 



Afstudeerproject ing. J.J.W.J. Houben, Technische Universiteit Eindhoven - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

LVDT  mee t  v e r k o r t i n g  L V D T  mee t  ver leng ing 

GETROKKEN VERBINDING GEDRUKTE VERBINDING 

Fig~iur 56, verdraaiing van de deuvels in de koppelplaat. 

11.5.1.2. Krachten in koppelplaten 

De krachten in de koppelplaten kunnen niet worden afgeleid uit de verplaatsingen van de  deuvels, 
vanwege het in het voorgaande beschreven, en niet gemeten, effect. 
De krachten in de koppelplaten zouden kunnen worden afgeleid uit het momentenevenwicht van de 
actie- en reactiekracht(en). Het systeem van de proef is erop gebaseeerd dat de krachten in de 
koppelplaten gelijk zijn aan de actie- en reactiekracht(en). 

De krachten in de  koppelplaten zijn derhalve gelegen in het gebied 18,7 kN - 34,3 kN, bij de 
gebruiksbelasting F, = 34,3 kN. 

11.5.2. Demonteren verbinding 

Na het ontlasten is het meetframe verwijderd en zijn de balken welke het opwaarts bewegen van de 
platen dienen te voorkomen eveneens gedemonteerd. Eerst zijn de volgplaten losgedraaid. 
Vervolgens werd getracht met een schroevendraaier de  koppelplaten van de betonplaten los te 
wrikken. Dit ging bijzonder gemakkelijk. Na een aantal hamerslagen losten beide conussen van elke 
koppelplaat direct. De  mortelconussen konden eenvoudig van de stekken worden verwijderd. 

In figuur 57 is de gedemonteerde koppelplaat aan de getrokken zijde weergegeven. In figuur 58 
dezelfde situatie, nu met van de deuvel verwijderde mortelconus. 
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Figclur 57, gedemonteerde koppelplaat getrokken zijde. 

Figuur 58, gedemonteerde koppelplaat getrokken zijde met velwijderde nzol?elconus. 
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Wat opviel was het volgende. De mortelconussen van de 'losse plaat', dus de met de vijzel belaste 
plaat, waren beiden gescheurd. Het betreft dus de conus aan de getrokken en de  conus aan de 
gedrukte zijde. Hoogstwaarschijnlijk is het scheuren van deze mortelconussen het gevolg van het 
aanzienlijk verder belasten dan de gebruiksbelasting en het feit dat de mortel nog relatief jong was 
(2,5 dagen) . In figuur 59 is de mortelconus uit de 'losse plaat' weergegeven welke gescheurd is. 

F i g ~ ~ u r  59, gescheurde mortelconus 'losse plaat'getrokken zijde. 

11 S.3. Conclusies proef 1 

Verbinding is zeer eenvoudig te demonteren; 
Krachtmeetdozen 4 en 5, meetkanalen d2-1 en d2-3 nemen geen kracht op, volgens 
verwachting mechanicaschema figuur 34. Bij volgende proeven kunnen deze 
krachtmeetdozen vervallen; 
Globaal evenwicht tussen krachtmeetdozen 3 en 6, meetkanalen d2-2 en d2-5; 
Geen evenwicht tussen vijzel, meetkanaal d2-0 en krachtmeetdoos 2, meetkanaal d2-4. Bij 
volgende proef dient de oplegging van krachtmeetdoos 2 te worden voorzien van een 
kogellagerplaat om de horizontale wrijving daar te minimaliseren; 
Geen evenwicht tussen koppel 'losse plaat' en koppel 'vaste plaat7; 
Kracht in koppelplaten tussen 18,7 kN en 34,3 kN, bij gebruiksbelasting F, = 34,3 kN; 
Plaathoeken ter plaatse van getrokken verbinding scheuren uit; 
Mortelconussen 'losse plaat7 waren bij demonteren gescheurd; 
Conussen aan gedrukte g getrokken zijde bewegen bij belasten opwaarts met een maximum 
van 1,24 mm. 
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11.6. Proef 2; kunststof conussen, niet destructief, onthechting met vet 

O p  8 juni om ca. 18:OO uur zijn de verbindingen van twee platen met kunststof conussen aangegoten. 
Net als bij proef 1 is hier besloten als onthechter vet te gebruiken in plaats van bekistingsolie. Na het 
invetten van de conussen en deuvels zijn de conussen tot net onder de rand gevuld met specie, 
waarna de deuvelplaten in de specie zijn gedreven. Tot slot zijn de borgplaten met de draadeinden 
aangedraaid. 

In figuur 60 is de meetopstelling weergegeven met daarin aangegeven de nummers van de geplaatste 
verplaatsingsmeters en krachtmeetdozen. In tabel 9 zijn de meetkanalen gespecificeerd en is 
aangegeven of de verplaatsing een positieve danwel negatieve verandering van de spanning tot 
gevolg heeft. De opstelling komt geheel overeen met die van proef 1, m.u.v. krachtmeetdozen 4 en 
5. Deze krachtmeetdozen, meetkanalen d2-1 en d2-3, zijn bij deze proef namelijk niet meer 
aangebracht, omdat deze geen kracht opnemen, zoals bij proef 1 is waargenomen. Bij het plaatsen 
van de krachtmeetdozen viel het volgende op. De zijvlakken van de betonplaten zijn niet plan- 
parallel met het binnenvlak van het rechthoekige frame waarin deze platen zijn geplaatst. Dit heeft 
als gevolg dat de krachtmeetdozen niet centrisch, maar excentrisch worden belast, wat de 
meetwaarde kan beïnvloeden. Besloten is om tussen de krachtmeetdozen en de betonplaten een 
kogelscharnier aan te brengen om een cenrische belasting van de krachtmeetdozen te 
bewerkstelligen. 

krachtsricht 
vijzel 

Figuur 60, nzeetopstelling met nleetkanaalnrlnznzers van t-erplaatsingsnzeters en krachtmeetdozen. 
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De oplegging van de 'losse plaat7 ter plaatse van krachtmeetdoos 2, meetkanaal d2-4, is nu in plaats 
van de bij proef 1 toegepaste rol voorzien van een kogellagerplaat om de horizontale wrijving nog 
verder te beperken. Ook is hier een kogelscharnier toegepast om een centrische belasting van de 
krachtmeetdoos te bewerkstelligen. In figuur 61 en 62 zijn de getrokken respectievelijk gedrukte 
zijden van de platen weergegeven. In figuur 61 is bovenaan de vijzel, meetkanaal d2-0, 
waarneembaar en onderaan krachtmeetdoos 6, meetkanaal d2-5. Figuur 62 toont in het midden de 
krachtmeetdozen 2 en 3, meetkanalen d2-4 respectievelijk d2-2. In beide figuren zijn tevens de 
horizontale verplaatsingsmeters zichtbaar ter plaatse van de plaathoeken (verplaatsingsmeters 1 t/m 

8). 

F ~ ~ L I L L ~  61, getrokken zijde platen. Fipur 62, gedrzlkte zijde platen. 

Blz. S4 Ontwikkeling demontabel bouwsysteem voor winkel met geintegreerde parkeergelegenheid 



Afstudeerproject ing. J.J.W.J. Houben,  Technische Universiteit Eindhoven - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

De oplegging van krachtmeetdoos 2 is in figuur 63 weergegeven. Duidelijk waarneembaar zijn de 
twee hardstalen platen met de kogellagerplaat daartussen en het kogelscharnier. 

Figuur 63, oplegging krachtmeetdoos 2 met kogellagerplaat en kogelscharnier. 

O p  13 juni om 12:30 uur is de proef uitgevoerd. 

Oiiderdom beton: 17'5 dagen; 
Ouderdom gietmortel: 4'5 dagen. 

O p  13 juni zijn tevens drie gietmortelprisma's beproefd welke tegelijk met de verbindingen zijn 
gestort. Van deze prisma's is de buigtreksterkte bepaald en van de zes helften is de druksterkte 
bepaald. 

De bezwijkwaarden van de prisma's zijn weergegeven in tabel 10. 

Buigtreksterkte = M / W = Y4 * F * 1 / W. De 'overspanning' van het mortelprisma op buiging 
bedraagt 100 mm. 
Buigtreksterkte = Y, * F * 100 mm l (116 * (40 mm)3). 

Druksterkte (N/mm2) = Bezwijkwaarde druk (N) / 1600 mm2. 
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Het betreft een niet-destructieve proef met het oog op de beoordeling van de demonteerbaarheid. 
Volgens bijlage 21 bedraagt de gebruiksbelasting van de verbindingen in de winkelvloer F, = 34,2 
kN. Bij deze proef dient derhalve bij een belasting van circa 34,2 kN te worden ontlast. 

1 Tabel 10, bezwijkwaarden gietmortelprisma's proef 2 

11.6.1. Resultaten proef 2 

Bezwijkwaarde Buigtrek- Prismahelft Bezwijkwaarde 
buiging sterkte druk 

83'20 kN 
81'85 kN 
79'95 kN 
84'35 kN 

2'34 kN 5'48 N/mm2 3A 82,90 kN 
3B 84,10 kN 

De resultaten van proef 2 zijn weergegeven in uitvoer-bijlage H. In deze bijlage zijn tevens de 
grafieken opgenomen van de gemeten krachten en verplaatsingen als functie van het 
metingnummer, waarbij de meetfrequentie één keer per drie seconden bedraagt. 

Druksterkte 
gietmortel 
52'0 N/mm2 
51,16 N/mm2 
49,97 N/mm2 
52,72 N/mm2 
5 1'81 N/mm2 
52,56 N/mm2 

l l. 6. l .  l.  Gemeten krachten en verplaatsingen 

Tijdens het uitvoeren van proef 2 bezweek de hoek van de 'losse plaat' aan de  getrokken zijde bij 
een belasting juist onder de gebruiksbelasting F, = 31,l kN < 34'2 kN. Het bezwijkpatroon kwam 
overeen met dat bij proef 1, weergegeven in figuur 54. Echter het uitscheuren van de hoek trad op 
bij een aanzienlijk lagere belasting. De gescheurde hoek is weergegeven in figuur 64. 

Figziur 64, uitgescheurde hoek 'losse plaat: getrokken zijde. 

Een verklaring voor het vroegtijdig bezwijken kan worden gevonden in de lagere stijfheid van de 
kunststof conus ten opzichte van de stalen conus. Bij de stalen conus vindt een grotere spreiding van 
belasting plaats dan bij de kunststof conus. 
In tabel 11 zijn alle meetwaarden weergegeven van meting nummer 149, bij het bereiken van de 
maximale belasting. 
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Het theoretisch verwachte krachtevenwicht van de 'losse plaat' klopt exact; krachtmeetdoos d2-4 
maakt evenwicht met vijzel d2-0. Krachtmeetdozen d2-2 en d2-5 van de 'vaste plaat' dienen 
eveneens evenwicht met elkaar te maken. Dit evenwicht is globaal inderdaad aanwezig. Theoretisch 
dienen de reactiekrachten van de 'vaste plaat' gelijk te zijn aan de actie- en reactiekracht op de 
'losse plaat'. Daar zit nu echter een verschil tussen van gemiddeld 31'1 kN - (21,3 kN + 22,4 kN) / 2 
= 9.25 kN. 

Tabcl 11, mcetgegevcns meting nummer 149, bereiken maximale belasting 

De verplaatsingen van de plaatranden zijn weergegeven in figuur 65. 

Krachten 

Figuur 65, veiplaatsingen platen op het moment van meting nummer 149 bij het bereiken van de 
nzaximale belastiizg. 

Verplaatsingen 

Net als bij proef 1 vallen de relatief grote verplaatsingen op van de plaathoeken van de 'losse plaat' 
in de lijn van de vijzel, meetkanelen mo 4 en mo 7. De  verklaring is hoogstwaarschijnlijk de lagere 
buigstijfheid ten gevolge van de gescheurde plaathoeken. 

Vijzel d2-0 31'1 kN dl-0  0'44 mm mo O 0,75 mm mo 6 -0'30 mm 
Krachtmeetdoos d2-l - d l - l  0,48 mm mo 1 
Krachtmeetdoos d2-2 21,3 kN dl-2  1,00 mm mo 2 
Krachtmeetdoos d2-3 - dl-3  1,45 mm mo 3 
Krachtmeetdoos d2-4 31'1 kN dl-4 0'27 mm mo 4 
Krachtmectdoos d2-5 22,4 kN dl-5 -0'26 mm mo 5 

Alle conussen, dus zowel aan de gedrukte als aan de getrokken zijde, vertonen een opwaartse 
verplaatsing met een maximum van 1,45 mm. Net als bij proef 1 is de verplaatsing van de 
deuvelkoppen per koppelplaat tegengesteld aan de krachtsrichting in de koppelplaat. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de verdraaiing van de deuvels in de koppelplaat zoals 
weergegeven in figuur 56. 
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11.6.1.2. Krachten in koppelplaten 

De krachten in de koppelplaten kunnen niet worden afgeleid uit de verplaatsingen van de deuvels, 
vanwege het in het voorgaande beschreven, en niet gemeten, effect. 
De krachten in de koppelplaten zouden kunnen worden afgeleid uit het momentenevenwicht van de 
actie- en reactiekracht(en). Het systeem van de proef is erop gebaseeerd dat de krachten in de 
koppelplaten gelijk zijn aan de  actie- en reactiekracht(en). 

De krachten in de koppelplaten zijn derhalve gelegen in het gebied 21,3 kN - 31,l kN, bij de uiterste 
belasting F = 31,l kN. 

11.6.2. Demonteren verbinding 

Na het ontlasten is het meetframe verwijderd en zijn de balken welke het opwaarts bewegen van de 
platen dienen te voorkomen eveneens gedemonteerd. Eerst zijn de volgplaten losgedraaid. 
Vervolgens werd getracht met een schroevendraaier de  koppelplaten van de betonplaten los te 
wrikken. Dit ging bijzonder gemakkelijk. Na een aantal hamerslagen losten beide conussen van de 
gedrukte koppelplaat direct. De  conus ter plaatse van de bezweken hoek van de 'losse plaat' aan de 
getrokken zijde, loste niet. Dit is weergegeven in figuur 66. 

Figu~~r 66, conus in bezweken plaathoek lost niet. 

In tegenstelling tot bij proef 1 konden de mortelconussen minder eenvoudig van de stekken worden 
verwijderd. Bij twee conussen ging het zelfs geheel niet. De stekken zijn op dezelfde wijze ingevet 
als bij proef 1. Besloten werd om de mortelconussen van de deuvels af te slaan. Daarna bleek dat 
aan de deuvelkoppen een aantal bramen aanwezig waren, welke het verwijderen van de 
mortelconussen onmogelijk maakten. 
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11.6.3. Conclusies proef 2 

Exact evenwicht tussen vijzel, meetkanaal d2-0 en krachtmeetdoos 2, meetkanaal d2-4; 
Globaal evenwicht tussen krachtmeetdozen 3 en 6, meetkanalen d2-2 en d2-5; 
Toepassen van kogelscharnieren ter plaatse van de krachtmeetdozen is inderdaad zinvol 
gebleken indien het krachtevenwicht van proef 2 wordt vergeleken met dat van proef 1; 
Geen evenwicht tussen koppel 'losse plaat' en koppel 'vaste plaat'. Het verschil bedraagt 
gemiddeld 9,25 kN * 0'5 m = 4'63 kNm. Dus tussen de 'losse plaat' en de 'vaste plaat' wordt 
ergens 4,63 kNm opgenomen. Voorgesteld is dat wrijving van de  krachtmeetdozen 3 en 6 
met het frame hiervan de oorzaak kan zijn. Bij een volgende proef zullen ook deze 
krachtmeetdozen worden voorzien van kogellagerplaten; 
Plaathoek 'losse plaat' ter plaatse van getrokken verbinding scheurt uit bij belasting lager 
dan gebruiksbelasting F, = 31'1 kN < 34,2 kN. Bij de stalen conus vindt hoogstwaarschijnlijk 
een grotere spreiding van belasting plaats dan bij de kunststof conus; 
Kracht in koppelplaten tussen 21'3 kN en 31'1 kN, bij belasting F, = 31'1 kN; 
Tussen krachtmeetdozen en betonplaten zijn kogelscharnieren aangebracht omdat bleek dat 
het zijvlak van de betonplaten en het frame niet plan-parallel stonden; 
Mortelconus bezweken plaathoek lost niet; 
Overige mortelconussen lossen zeer eenvoudig en blijken niet gescheurd. Verwijderen van 
deuvels wordt bemoeilijkt door bramen aan de deuveleinden; 
Conussen aan gedrukte getrokken zijde bewegen bij belasten opwaarts met een maximum 
van 1.45 mm. 
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11.7. Proef 3; stalen conussen, niet destructief, onthechting met kunststof folie 

Op 13 juni om ca. 18:OO uur zijn de verbindingen van twee platen met stalen conussen aangegoten. 
In dit geval zijn kunststof zakjes gebruikt om hechting van de mortel te voorkomen. De deuvels en 
het contactvlak van de plaat met de mortel zijn tevens voorzien van kunststof folie. 

Figuur 67 en 68 tonen de conussen met kunststof zakjes respectievelijk de deuvelplaten voorzien van 
kunststof folie. 

Figciur 67, conussen met kunststof zakjes. 

Figuur 68, koppelplaten voorzien van kunststof folie. 
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IX1 = v i j ze l  

In figuur 69 is de meetopstelling weergegeven met daarin aangegeven de nummers van de geplaatste 
verplaatsingsmeters en krachtmeetdozen. In tabel 12 zijn de  meetkanalen gespecificeerd en is 
aangegeven of de  verplaatsing een positieve danwel negatieve verandering van de spanning tot 
gevolg heeft. 
De  opstelling komt geheel overeen met die van proef 2. Naast krachtmeetdoos 2, zijn nu ook 
krachtmeetdozen 3 en 6 van kogellager laten voorzien om de  horizontale wrijving te minimaliseren. 

Rogeischarnier kogelscharnier 

1 t/rn 10 = verplaatsingsmeter 
verp laats ing in he t  v lak 

krachtsr icht ing 
v i jzel  

W 11 t / m  14 = verplaatsingsmeter 2 t / m  6 = krachtmeetdoos 
O 

ver t ica le  verp laats ing 

Figuur 69, nzeetopstelling met meetkanaalnummers van verplaatsingsnzeters en krachtmeetdozen. 

w1 kogels harnier 

m kogel lagerplaat v6 

"losse p laat "  "vas te  p laat "  
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Tabel 12, meetkanalen verplaatsingsmeters en teken i.v.m. interpretatie meetgegevens. 

70 
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TY pe 

Vijzel 
Krachtmeet- 
dozen 

Nr 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

, Verplaatsings- l i l l l 
meters 

m0 0 
4 m 0 2  (+) 

Nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Meet- 
kanaal 
mo 4 
mo 3 
mo 5 
m0 6 
dl-4  
dl -5  
dl -0  
d l - l  
d l -3  
dl -2  

Teken 

(+) 

(-1 
(-1 
(+) 
uit elkaar (+) 

uit elkaar (+) 

opwaarts (+) 

opwaarts (+) 

opwaarts (-) 

opwaarts (-) 

Meet- 
kanaal 
d2-0 
d2-4 
d2-2 
d2-1 
d2-3 
d2-5 

Teken 

druk (-) 

druk (-) 

druk (+) 

druk (+) 

druk (-) 

druk (+) 

Type 

Verplaatsings- 
meters 

LVDT'S 
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O p  16 juni om 15:OO uur is de proef uitgevoerd. 

Ouderdom beton: 20,5 dagen; 
Ouderdom gietmortel: 2,5 dagen. 

O p  16 juni is één proefkube in de drukbank beproefd. De  bezwijkwaarde bedroeg F, = 1457,8 kN. 

f,, = 1457800 N / (150 mm * 150 mm) = 64,8 N/mm2 (> f,, = 55 N/mm2), (+ 10,4% t.o.v. 9 juni) 

O p  16 juni zijn tevens twee gietmortelprisma's beproefd welke tegelijk met de verbindingen zijn 
gestort. Van deze prisma's is de buigtreksterkte bepaald en van de zes helften is de druksterkte 
bepaald. 

De bezwijkwaarden van de prisma's zijn weergegeven in tabel 13. 

Buigtreksterkte = M / W = 'h * F * 1 / W. De 'overspanning' van het mortelprisma op buiging 
bedraagt 100 mm. 
Buigtreksterkte = 'A * F * 100 mm / (116 * (40 mm)". 

Druksterkte (N/mm2) = Bezwijkwaarde druk (N) / 1600 mm2. 

I Tabel 13, bezwijkwaarden gietmortelprisma's proef 3 
Bezwijkwaarde Buigtrek- 

sterkte 

5 1 ,O6 N/mm2 

Het betreft een niet-destructieve proef met het oog o p  de beoordeling van de demonteerbaarheid. 
Volgens bijlage 21 bedraagt de gebruiksbelasting van de  verbindingen in de winkelvloer F, = 34,2 
kN. Bij deze proef dient derhalve bij een belasting van circa 34,2 kN te worden ontlast. 

11.7.1. Resultaten proef 3 

De resultaten van proef 3 zijn weergegeven in uitvoer-bijlage I. In deze bijlage zijn tevens de 
grafieken opgenomen van de gemeten krachten en verplaatsingen als functie van het 
metingnummer, waarbij de meetfrequentie één keer per 1,5 seconden bedraagt. De meetsnelheid is 
derhalve verdubbeld ten opzichte van proef 1 en 2 om een meer gedetailleerd verloop te verkrijgen. 
Verplaatsingsmeters mo 1 blijkt van zijn aanslag te zijn geschoten, deze meting is derhalve 
uitgevallen. 

I I .  7.1.1. Genzeten krachten en verplaatsingen 

Tijdens het uitvoeren van proef 3 bleken de plaathoeken aan de getrokken zijde uit te scheuren. Het 
bezwijkpatroon komt overeen met dat bij proef 1, weergegeven in figuur 54. 

In tabel 14 zijn alle meetwaarden weergegeven van meting nummer 149, bij het bereiken van de 
maximale belasting. 
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/ /  Tabel 14, meetgegevens meting nummer 289, bereiken gebruiksbelasting c $  mo 7 1 3,84 mm 
Krachtmectdoos d2-3 25,4 kN dl-2  0,53 mm -0,37 mm 
Krachtmeetdoos d2-3 0.75 mm 0.49 mm 

- - - 

Krachten 

De verplaatsingen van de plaatranden zijn weergegeven in figuur 70. 

Verplaatsingen 

-1 mo O 1 0,39 mm I mo 6 1 -0,23 mm 

Krachtmeetdoos d2-4 

Krachtmeetdoos d2-5 

Figi1z~r 70, verplaatsingen platen op het moment van meting nimmer 289 bij het bereiken van de 
geb~z~iksbelasting. 

Net als bij de vorige proeven vallen de relatief grote verplaatsingen op van de  plaathoeken van de 
'losse plaat' in de lijn van de vijzel, meetkanelen mo 4 en mo 7. De verklaring is hoogstwaarschijnlijk 
de lagere buigstijfheid ten gevolge van de gescheurde plaathoeken. 

33,7 kN 
26,5 kN 

Alle conussen, dus zowel aan de gedrukte als aan de getrokken zijde, vertonen een opwaartse 
verplaatsing met een maximum van 0,75 mm. Net als bij proef 1 is de verplaatsing van de 
deuvelkoppen per koppelplaat tegengesteld aan de krachtsrichting in de koppelplaat. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de verdraaiing van de deuvels in de koppelplaat zoals, 
weergegeven in figuur 56. 

dl-4 
dl -5  

11.7.1.2. fiachten in koppelplaten 

De krachten in de koppelplaten kunnen niet worden afgeleid uit de verplaatsingen van de deuvels, 
vanwege het in het voorgaande beschreven, en niet gemeten, effect. 
De krachten in de koppelplaten zouden kunnen worden afgeleid uit het momentenevenwicht van de 
actie- en reactiekracht(en). Het systeem van de proef is erop gebaseeerd dat de krachten in de 
koppelplaten gelijk zijn aan de actie- en reactiekracht(en). 
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De krachten in de koppelplaten zijn derhalve gelegen in het gebied 25,4 kN - 34,2 kN, bij de 
gebruiksbelasting F, = 34'2 kN. 

1 1.7.2. Demonteren verbinding 

Na het ontlasten is het meetframe verwijderd en zijn de balken welke het opwaarts bewegen van de 
platen dienen te voorkomen eveneens gedemonteerd. Eerst zijn de volgplaten losgedraaid. 
Vervolgens werd getracht met een schroevendraaier de koppelplaten van de betonplaten los te 
wrikken. Dit ging bijzonder gemakkelijk. Na een aantal hamerslagen losten beide conussen van de 
beide koppelplaten direct. Ook de mortelconussen konden zeer eenvoudig van de deuvels worden 
verwijderd. 

Figuur 71 toont de gedemonteerde verbinding met verwijderde mortelconussen. 

Figu~ir 71, gedemonteerde verbinding met verwijderde mortelconussen. 

11.7.3. Conclusies proef 3 

Verbinding is zeer eenvoudig te demonteren; 
Globaal evenwicht tussen vijzel, meetkanaal d2-0 en krachtmeetdoos 2, meetkanaal d2-4; 
Globaal evenwicht tussen krachtmeetdozen 3 en 6, meetkanalen d2-2 en d2-5; 
Geen evenwicht tussen koppel 'losse plaat' en koppel 'vaste plaat'. Het verschil bedraagt 
gemiddeld 8,O kN * 0,5 m = 4,O kNm. Dus tussen de 'losse plaat' en de 'vaste plaat' wordt 
ergens 4,O kNm opgenomen. De kogellagerplaten ter plaatse van de krachtmeetdozen d2-2 
en d2-5 hebben derhalve niet het beoogde effect gehad; 
Kracht in koppelplaten tussen 25,4 kN en 34,2 kN, bij gebruiksbelasting F, = 34,2 kN; 

• Conussen aan gedrukte getrokken zijde bewegen bij belasten opwaarts met een maximum 
van 0,75 mm; 
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• Bij gebruik van kunststof zakjes dient aandacht te worden besteed aan de optimale vulling 
van de conussen. Aan de onderzijde ontstaan namelijk gemakkelijk luchtinsluitingen tussen 
conuswand en kunststof folie, doordat de mortel het folie niet optimaal tegen de conuswand 
aandrukt. 
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11.8. Proef 4: stalen conussen, niet destructief, geen onthechting 

O p  16 juni om ca. 18:OO uur zijn de verbindingen van twee platen met stalen conussen aangegoten. 
In dit geval zijn geen voorzieningen getroffen om hechting van de mortel te voorkomen. Dit zowel in 
de conus als aan de deuvels. O p  deze wijze kan de invloed van verschillende onthechters met elkaar 
worden vergeleken en kan worden gekeken of deze verbinding evenwel demontabel is. 

In figuur 69 is de meetopstelling weergegeven met daarin aangegeven de nummers van de geplaatste 
verplaatsingsmeters en krachtmeetdozen. In tabel 12 zijn de meetkanalen gespecificeerd en is 
aangegeven of de verplaatsing een positieve danwel negatieve verandering van de spanning tot 
gevolg heeft. De opstelling komt geheel overeen met die van proef 3. 

O p  19 juni om 14:OO uur is de proef uitgevoerd. 

Ouderdom beton: 23,5 dagen; 
Ouderdom gietmortel: 2'5 dagen. 

O p  19 juni zijn tevens drie gietmortelprisma's beproefd welke tegelijk met de verbindingen zijn 
gestort. Van deze prisma's is de buigtreksterkte bepaald en van de zes helften is de druksterkte 
bepaald. 

De bezwijkwaarden van de prisma's zijn weergegeven in tabel 15. 

Buigtreksterkte = M / W = K * F * 1 1 W. De 'overspanning' van het mortelprisma op buiging 
bedraagt 100 mm. 
Buigtreksterkte = * F * 100 mm / (116 * (40 mm)3). 

Druksterkte (N/mm2) = Bezwijkwaarde druk (N) / 1600 mm2. 

I Tabel 15, bezwijkwaarden gietmortelprisma's proef 4 
Prismahelft Bezwijkwaarde Druksterkte 

druk ietmortel 
76,85 kN 48'0 N/mm2 

1B 79'00 kN 
2,90 kN 6,80 N/mm2 2A 77,35 kN 

2B 
2'40 kN 5'63 N/mm2 3A 77,80 kN 48'63 N/mm2 

3B 77'30 kN 48,31 N/mm2 

Het betreft een niet-destructieve proef met het oog op de beoordeling van de demonteerbaarheid. 
Volgens bijlage 21 bedraagt de gebruiksbelasting van de verbindingen in de winkelvloer F, = 34'2 
kN. Bij deze proef dient derhalve bij een belasting van circa 34'2 kN te worden ontlast. 

11.8.1. Resultaten proef 4 

De resultaten van proef 4 zijn weergegeven in uitvoer-bijlage J. In deze bijlage zijn tevens de 
grafieken opgenomen van de gemeten krachten en verplaatsingen als functie van het 
metingnummer, waarbij de meetfrequentie één keer per 1,5 seconden bedraagt. De meetsnelheid is 
derhalve verdubbeld ten opzichte van proef 1 en 2 om een meer gedetailleerd verloop te verkrijgen. 
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11.8.1.1. Genzeten krachten en verplaatsingen 

Tijdens het uitvoeren van proef 4 bleken de plaathoeken aan de getrokken zijde uit te scheuren. Het 
bezwijkpatroon komt overeen met dat bij proef 1, weergegeven in figuur 54. 
In tabel 16 zijn alle meetwaarden weergegeven van meting nummer 415, bij het bereiken van de 
gebruiksbelasting. 

Tabel 16, meetgegevens meting nummer 415, bereiken gebruiksbelasting 

Krachten Verplaatsingen 

De verplaatsingen van de plaatranden zijn weergegeven in figuur 72. 

2,92 G,48 0,63 

Krachtmeetdoos d2-4 

Krachtmeetdoos d2-5 

F i g ~ ~ z ~ r  72, verplaatsingen platen op het moment van meting nummer 415 bij het bereiken van de 
gebrziiksbelasting. 

Net als bij de vorige proeven vallen de relatief grote verplaatsingen op van de plaathoeken van de 
'losse plaat' in de lijn van de vijzel, meetkanelen mo 4 en mo 7. De verklaring is hoogstwaarschijnlijk 
de lagere buigstijfheid ten gevolge van de gescheurde plaathoeken. 

35,6 kN 
25,3 kN 

Alle conussen, dus zowel aan de gedrukte als aan de getrokken zijde, vertonen een opwaartse 
verplaatsing met een maximum van 0,73 mm. Net als bij proef 1 is de verplaatsing van de 
deuvelkoppen per koppelplaat tegengesteld aan de krachtsrichting in de koppelplaat. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de verdraaiing van de deuvels in de koppelplaat, zoals 
weergegeven in figuur 56. 
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11.8.1.2. Krachten in koppelplaten 

De krachten in de  koppelplaten kunnen niet worden afgeleid uit de verplaatsingen van de deuvels, 
vanwege het in het voorgaande beschreven, en niet gemeten, effect. 
De krachten in de koppelplaten zouden kunnen worden afgeleid uit het momentenevenwicht van de 
actie- en reactiekracht(en). Het systeem van de proef is erop gebaseeerd dat de krachten in de 
koppelplaten gelijk zijn aan de actie- en reactiekracht(en). 

De krachten in de koppelplaten zijn derhalve gelegen in het gebied 22,7 kN - 35,6 kN, bij de 
gebruiksbelasting F, = 34,2 kN. 

11.8.2. Demonteren verbinding 

Na het ontlasten is het meetframe verwijderd en zijn de balken welke het opwaarts bewegen van de 
platen dienen te voorkomen eveneens gedemonteerd. Eerst zijn de volgplaten losgedraaid. 
Vervolgens werd getracht met een schroevendraaier de koppelplaten van de betonplaten los te 
wrikken. Dit ging bijzonder gemakkelijk. Na een aantal hamerslagen losten beide conussen van de 
beide koppelplaten direct, ondanks het feit dat geen onthechtingslaag is aangebracht. Het 
verwijderen van de mortelconussen ging niet voor alle conussen even gemakkelijk. Met een strip en 
een hamerslag kunnen de mortelconussen echter gemakkelijk worden opengespleten. 

De  conus in de 'vaste plaat' aan de gedrukte zijde bleek te zijn gescheurd. 

Figuur 73 toont de gedemonteerde verbinding aan de gedrukte zijde. De  mortelconussen konden 
niet met de hand worden verwijderd. 

F i g ~ ~ z ~ r  73, gedemonteerde verbindinggedn~kte zijde. 

11.8.3. Conclusies proef 4 

Verbinding is zeer eenvoudig te demonteren echter mortelconussen moeten van deuvels 
worden gespleten; 
Globaal evenwicht tussen vijzel, meetkanaal d2-0 en krachtmeetdoos 2, meetkanaal d2-4; 
Globaal evenwicht tussen krachtmeetdozen 3 en 6, meetkanalen d2-2 en d2-5; 
Geen evenwicht tussen koppel 'losse plaat' en koppel 'vaste plaat'. Het verschil bedraagt 
gemiddeld 10,9 kN * 0,s m = 5,45 kNm. Dus tussen de 'losse plaat' en de 'vaste plaat' wordt 
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ergens 5,45 kNm opgenomen. De kogellagerplaten ter plaatse van de krachtmeetdozen d2-2 
en d2-5 hebben derhalve niet het beoogde effect gehad. 
Voor proef 5 wordt nu voorgesteld om ook ter plaatse van de vier aandrukbouten welke het 
omhoog komen van de platen moeten verhinderen, kogellagerplaten aan te brengen. Bij 
proef 1 t/m 4 is daarvoor teflon gebruikt; 
Kracht in koppelplaten tussen 22,7 kN en 35,6 kN, bij gebruiksbelasting F, = 34,2 kN; 
Conussen aan gedrukte getrokken zijde bewegen bij belasten opwaarts met een maximum 
van 0,73 mm. 
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11.9. Proef 5: stalen conussen, niet destructief, onthechting met vet 

O p  19 juni om ca. 15:OO uur zijn de verbindingen van twee platen met stalen conussen aangegoten. 
In dit geval is net als bij proef 1, vet aangebracht om hechting van de mortel te voorkomen. Dit 
zowel in de conus als aan de deuvels. Proef 1 is herhaald gezien het feit dat deze metingen niet 
geheel zuiver bleken te zijn vanwege het niet toepassen van kogelscharnieren ter plaatse van de 
krachtmeetdozen. 

In figuur 69 is de meetopstelling weergegeven met daarin aangegeven de nummers van de geplaatste 
verplaatsingsmeters en krachtmeetdozen. In tabel 12 zijn de meetkanalen gespecificeerd en is 
aangegeven of de verplaatsing een positieve danwel negatieve verandering van de spanning tot 
gevolg heeft. De opstelling komt geheel overeen met die van proef 3. 

O p  23 juni om 13:00 uur is de proef uitgevoerd. 

Ouderdom beton: 27,s dagen; 
Ouderdom gietmortel: 4,O dagen. 

O p  23 juni is één proefkube in de drukbank beproefd. De  bezwijkwaarde bedroeg F, = 15.54'5 kN. 

f,,, = 1554500 N / (150 mm * 150 mm) = 69,l N/mm2 (> f,, = 55 N/mm2), (+ 17'7% t.o.v. 9 juni, 
+6,6% t.o.v. 16 juni). 

O p  23 juni zijn tevens drie gietmortelprisma's beproefd welke tegelijk met de verbindingen zijn 
gestort. Van deze prisma's is de buigtreksterkte bepaald en van de zes helften is de druksterkte 
bepaald. 

De bezwijkwaarden van de prisma's zijn weergegeven in tabel 17 

Buigtreksterkte = M / W = * F * 1 / W. De 'overspanning' van het mortelprisma op buiging 
bedraagt 100 mm. 
Buigtreksterkte = 'A * F * 100 mm / (116 * (40 mm)3). 

Druksterkte (N/mm2) = Bezwijkwaarde druk (N) / 1600 mm2. 

Het betreft een niet-destructieve proef met het oog op de beoordeling van de demonteerbaarheid. 
Volgens bijlage 21 bedraagt de gebruiksbelasting van de verbindingen in de winkelvloer F, = 34,2 
kN. Bij deze proef dient derhalve bij een belasting van circa 34,2 kN te worden ontlast. 

/ Tabel 17, bezwijkwaarden gietmortelprisma's proef 4 
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deuvelkoppen per koppelplaat tegengesteld aan de krachtsrichting in de koppelplaat. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de verdraaiing van de deuvels in de koppelplaat zoals 
weergegeven in figuur 56. 

11.8.1.2. fiachten in koppelplaten 

De krachten in de koppelplaten kunnen niet worden afgeleid uit de verplaatsingen van de deuvels, 
vanwege het in het voorgaande beschreven, en niet gemeten, effect. 
De krachten in de koppelplaten zouden kunnen worden afgeleid uit het momentenevenwicht van de 
actie- en reactiekracht(en). Het systeem van de proef is erop gebaseeerd dat de krachten in de 
koppelplaten gelijk zijn aan de actie- en reactiekracht(en). 

De krachten in de koppelplaten zijn derhalve gelegen in het gebied 24,4 kN - 34,2 kN, bij de 
gebruiksbelasting F, = 34,2 kN. 

11.8.2. Demonteren verbinding 

Het demonteren verliep evenals bij proef 1 zonder problemen. Geen van de conussen bleek 
gescheurd te zijn. 

11.8.3. Conclusies proef 5 

Nagenoeg exact evenwicht tussen vijzel, meetkanaal d2-0 en krachtmeetdoos 2, meetkanaal 
d2-4; 
Globaal evenwicht tussen krachtmeetdozen 3 en 6, meetkanalen d2-2 en d2-5; 
Geen evenwicht tussen koppel 'losse plaat7 en koppel 'vaste plaat7. Het verschil bedraagt 
gemiddeld 9,O kN * 0,5 m = 4,5 kNm. Dus tussen de 'losse plaat' en de 'vaste plaat' wordt 
ergens 4,s kNm opgenomen. De kogellagerplaten ter plaatse van de krachtmeetdozen d2-2 
en d2-5 samen met de kogellagerplaten tussen het bovenvlak van de betonplaten en de 
aandrukbouten hebben derhalve niet het beoogde effect gehad; 
Kracht in koppelplaten tussen 24,4 kN en 34,2 kN, bij gebruiksbelasting F, = 34,2 kN; 
Conussen aan gedrukte getrokken zijde bewegen bij belasten opwaarts met een maximum 
van 0,53 mm. 
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12. NABESCHOUWING PROEVENSERIE 

12.1. Overeenkomsten proeven 

De resultaten van de vijf uitgevoerde proeven vertonen een aantal overeenkomsten: 

Bij elke proef konden de verbindingen eenvoudig worden gedemonteerd, zelfs bij de proef 
waarbij geen onthechter was toegepast. 

Het krachtevenwicht in de 'losse plaat' en in de 'vaste plaat' is nagenoeg exact aanwezig, na 
het doorvoeren van enkele modificaties van de proefopstelling zoals het aanbrengen van 
kogelscharnieren en kogellagerplaten ter plaatse van de krachtmeetdozen. 

Het momentevenwicht van de beide betonplaten is echter niet aanwezig. Stelselmatig is een 
verschil aanwezig van circa. 4,5 kNm. Het verschil bevindt zich telkens aan dezelfde kant, 
namelijk een kleiner koppel in de 'vaste plaat' dan in de 'losse plaat'. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de oorzaak van het verschil niet kan zijn gelegen in de 
maatnauwkeurigheid waarmee de platen aan elkaar worden gekoppeld. De  'fout' zou dan 
telkens dezelfde dienen te zijn, opdat dezelfde afwijking wordt gevonden. 
De fout kan zijn gelegen in de knopen van het vakwerk zijnde de deuvels. Wat in elk geval 
kan worden uitgesloten is een afwijking in de positie van de conussen. Deze zijn met een mal 
in de kisten geplaatst en staan met het hart exact op 100 mm vanaf de plaatranden. Na 
uitharden van de gietmortel is dit echter ook niet relevant, omdat het gaat om het 
'aangrijpingspunt' van de deuvel in de plaat. Nu zijn twee situaties doorgerekend met een 
afwijkende positie van deze vakwerkknopen om te bekijken welke invloed dat dit had op de 
oplegreacties. De  actiekracht is aangenomen op 50 kN. 
Uitgangspunt is het vakwerk uit figuur 34. 
In het eerste geval zijn de knopen 4 en 5 elk 1 mm naar elkaar verschoven. In figuur 75 zijn 
de oplegreacties weergegeven. De verplaatsing van de knopen is vergroot weergegeven. 

Figuur 75, oplegreacties bij afwijkende positie knopen 4 en 5. 

Het gemiddelde verschil in krachten bedraagt [(50,65455 kN + 50,2 kN) / 2 - (50 kN + 
49,54545 kN)] 1 2 ] = 0,65455 kN. O p  een gemiddeld verschil van 9 kN bij de proeven, 
betekent dit een afwijking in de positie van de knopen 4 en 5 van elk [9 kN 10,65455 kN * 1 
mm] = 13,75 mm. Een dergelijke maatfout is absoluut uitgesloten. 
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In het tweede geval zijn de knopen 2 en 4 elk 1 mm naar rechts verschoven. In figuur 76 zijn 
de oplegreacties weergegeven. De  verplaatsing van de knopen is vergroot weergegeven. 

Figuur 76, oplegreacties bij afwijkende positie knopen 2 en 4. 

Het gemiddelde verschil in krachten bedraagt 0,2 kN. O p  een gemiddeld verschil van 9 kN 
bij de proeven, betekent dit een afwijking in de positie van de knopen 2 en 4 van elk [9 kN 1 
0,2 kN " 1 mm] = 45 mm. Een dergelijke maatfout is absoluut uitgesloten. 

Vanwege het verschil in koppel tussen de beide platen, kunnen slechts de grenzen worden 
aangegeven, waarbinnen de waarden van de krachten in de verbindingen zich dienen te 
bevinden. 

De gemeten verplaatsingen van de deuvelkoppen blijken onbruikbaar. De 
verplaatsingsrichting blijkt tegengesteld te zijn aan het teken van de  krachten. Bij de 
getrokken verbinding verkleint de afstand tussen de deuvelkoppen, terwijl deze bij de 
gedrukte verbinding juist toeneemt. Dit kan worden toegeschreven aan het verdraaien van 
de deuvels in de koppelplaat, zoals afgebeeld in figuur 56. 

Alle mortelconussen, zowel in de gedrukte verbinding als in de getrokken verbinding, 
vertonen een opwaartse verplaatsing. Wat daarbij opvalt is dat de opwaartse verplaatsing bij 
de kunststof conussen groter is dan die bij de stalen conussen, terwijl de conushoek bij de 
kunststof conussen groter is dan die bij de stalen conussen. Hoogstwaarschijnlijk is dit het 
gevolg van de gladdere oppervlaktestructuur van de kunststof in vergelijking met die van het 
staal waar een bepaalde draad van het draaien in aanwezig is. 

De plaathoeken ter plaatse van de getrokken verbindingen scheurden tijdens de proef uit. 
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In tabel 19 zijn de belangrijkste resultaten van de proeven samengevat. 

12.2. Optredend verschil tussen koppel 'losse plaat' en koppel 'vaste plaat' 

1 Tabel 19, belangrijkste resultaten proeven 1 tim 5. 

Bij de proeven 1 tlm 5 is een verschil waargenomen tussen het koppel in de 'losse plaat' en het 
koppel in de 'vaste plaat'. Dit verschil blijft aanwezig ondanks de genomen maatregelen als het 
aanbrengen van kogellagerplaten ter plaatse van de krachtmeetdozen en aanddrukbouten. 

Na het uitvoeren van proef 5 zijn de verbindingen direct gedemonteerd. Daarna is de 'losse plaat' 
met de vijzel belast tegen het steunpunt van de schuin tegenover de vijzel gelegen krachtmeetdoos. 
Er werd daarbij een kracht gemeten van circa 0.5 kN. De wrijving die de betonplaten ondervinden is 
derhalve inderdaad verwaarloosbaar klein. 
De invloed van het onnauwkeurig positioneren van de deuvels blijkt uit het voorgaante tevens 
gering te zijn. 

Verschil in koppel 
tussen 'losse' en 
'vaste' plaat 
proef niet nauwkeurig 

4,63 kNm 
4,O kNm 
5,45 kNm 
4,5 kNm 

In dit kader zijn slechts de mogelijke oorzaken bekeken van het verschil in koppel tussen de beide 
platen. Een definitief uitsluitsel over de oorzaak kan echter niet worden gegeven. Daarvoor is 
voortzetting van dit onderzoek nodig. 

Opwaarts 
verplaatsen 
conussen 
1,24 mm 
1,45 mm 
0,75 mm 
0,73 mm 
0,53 mm 
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Grenzen kracht in 
verbinding 

18,7 kN - 34,3 kN 
21,3 kN - 31,l kN 
25,4 kN - 34,2 kN 
22,7 kN - 35,6 kN 
24,4 kN - 34,2 kN 

Proef Belasting D 
34,3 kN 
31,l kN 
34,2 kN 

4 34,2 kN 
5 34,2 kN 
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13. CONCLUSIES 

13.1. Ontworpen gebouw 

Met dit afstudeerproject ligt er  een totaalplan voor een demontabel winkelgebouw met 
geïntegreerde parkeergelegenheid. Alle systemen voor zowel de  winkelvloer, dakvloer. gevels als 
ondersteuningen zijn volledig demontabel en voor 100% herbruikbaar. 
Interessante optie in overleg met de  plaatselijke overheden kan zijn het na demonteren van de 
winkel, handhaven van de  winkelvloer en deze uitvoeren als parkeervloer. E r  wordt dan een 
verdubbeling van de  bestaande parkeergelegenheid verkregen. 

13.2. Demontabele verbinding 

De demontabele verbinding voor geprefabriceerde betonnen vloerplaten welke in dit 
afstudeerproject is ontwikkeld, blijkt o p  alle fronten goed te functioneren. 

13.2.1. Opneembare belasting en vervormingen 

De verbinding kan de gebruiksbelasting in het ontworpen gebouw opnemen. Bij de proeven 
is cen gebied aangegeven waarbinnen de kracht in de  verbinding zich zal bevinden waarbij 
de ondergrens onder de gebruiksbelasting is gelegen. Bij alle proeven, met name bij proef 1, 
is verder belast dan de gebruiksbelasting, waardoor deze ondergrens de  gebruiksbelasting 
nadert. 
De deuvels aan de koppelplaten vervormen niet, getuige het feit dat de  mortelconussen om 
de deuvels kunnen worden gedraaid. 

De  vervormingen van de verbinding zijn minimaal. Het opwaarts bewegen van de 
mortelconussen bedraagt maximaal circa 1 mm. 

13.2.2. Stalen of kunststof conussen? 

De uitvoering met kunststof conussen blijkt weinig succesvol vanwege het vroegtijdig en fors 
uitscheuren van de  plaathoeken. De relatief meer geconcentreerde krachtsinleiding ten 
opzichte van een stalen conus welke meer spreiding veroorzaakt, is daar hoogstwaarschijnlijk 
debet aan. 

13.2.3. Aandachtspunten 

De stalen conussen vertonen na enige tijd roestverschijnselen. In de  praktijk zal het derhalve 
van belang zijn de conussen uit roestvast staal te fabriceren. 

Uiteraard is het van belang dat de  gietmortel voldoende verhardingstijd krijgt om voldoende 
sterkte te kunnen ontwikkelen. In de proeven blijkt ook dat de  mortelconussen daar 
scheuren waar de  verhardingstijd beperkt was (circa 2,5 dagen). Bij de  proeven met een 
langere verhardingstijd trad geen scheurvorming op. 

Een punt van aandacht is ook het optreden van bramen aan de  uiteinden van de  deuvels. 
Deze bramen kunnen ontstaan door het beschadigen van de deuveleinden, waarbij deze het 
eenvoudig verwijderen van de  mortelconussen bemoeilijken. Geadviseerd wordt om de 
randen van de  deuveleinden af te draaien om het optreden van bramen te voorkomen. 
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Een volgend punt van aandacht is de  krachtsinleiding van de verbinding in de  vloerplaat. In 
dit geval bleken de getrokken plaathoeken allen uit te scheuren. In de praktijk zal rond de  
verbinding spreidingswapening dienen te worden aangebracht in de  vorm van een 
spiraalwapening enlof haarspelden. 

13.2.4. Demonteren 

Wellicht het belangrijkste aspect; het demonteren. Alle verbindingen, zowel die met vet of 
folie als onthechter als die zonder onthechter, zijn eenvoudig te demonteren. Na het 
verwijderen van de  borgmoer, kan de  koppelplaat met deuvels door een weinig wrikken 
worden afgenomen. De mortelconussen blijven daarbij aan de deuvels zitten. 
Bij de proeven met vet en folie als onthechter konden de mortelconussen eenvoudig van de 
deuvels worden afgenomen. Bij de  proef zonder onthechter ging dit minder makkelijk en 
moesten de  mortelconussen worden afgespleten. Dit laatste ging tevens weer eenvoudig 
zonder schade aan de  koppelplaat of de deuvels. 

13.2.5. Naamgeving. systeem 

De in dit afstudeerproject ontwikkelde demontabele verbinding voor betonnen vloerplaten blijkt te 
functioneren. Aansluitend volgt nu het traject van patent-aanvraag, doorontwikkeling en het op de 
markt brengen van het systeem. 

Het systeem heeft d e  volgende naam gekregen: 

Het H4D-systeem 

Hierbij staat de  H voor de eerste letter van de achternaam van de student (Houben) en 4D staat 
voor vier-dimensionaal. waarbij het demontabele aspect in dit geval de vierde dimensie is. 
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