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GEBOUWEN UITGEVOERD MET GEPREFABRICEERDE DRAGENDE BETONNEN WANDEN 
Sam en vatting 25-04-01 

SAMENVATTING 

Geelen Beton Wanssum B.V. is een producent van geprefabriceerde betonnen elementen. Naast 
breedplaat- en ribcassettevloeren worden er bouwelementen geproduceerd, dit zijn op maat gemaakte 
elementen ten behoeve van woning-, utiliteits- en weg- en waterbouw. Geelen Beton Wanssum B.V. 
beschikt over een eigen engineeringsaf deling, waar de elementen getekend en berekend worden. 

Ongeveer 70% van de productie van de afdeling bouwelementen bestaat uit wandelementen. Vanwege 
de grote diversiteit is het vervaardigen van wapeningskorven voor deze elementen zeer 
arbeidsintensief. 

Het management van Geelen Beton Wanssum B.V. wil wapening voor prefab wandelementen op 
industriele wijze gaan vervaardigen. De momenteel door de constructeur uitgewerkte opbouw en 
detaillering van de wapening bieden geen mogelijkheid om de productie van wapeningskorven te 
optimaliseren. 

In de productie van wapeningskorven dient een doorlooptijdverkorting van ongeveer dertig procent te 
worden gerealiseerd met de huidige personeelsbezetting. 

Vooronderzoek heeft uitgewezen, dat een integrale aanpak van drie onderdelen noodzakelijk is: 
standaardisatie van tekeningen, vereenvoudigen van de wapeningsproductie en verbetering van de 
effectiviteit van de organisatie. Het afstudeeronderzoek richt zich op de optimalisatie en 
industrialisatie van de productie en het tekenwerk. Bovendien wordt de krachtsverdeling in de wanden 
onder de loep genomen. 

Van de beschikbare vormtekening worden de contouren ingelezen in een rekenprogramma. Na invoer 
van de belastingen wordt de benodigde wapening berekend en in de tekening geplaatst op een 
zodanige wijze, dat de wapening door machines gemaakt kan worden. Vanuit de tekeningen worden 
bestanden met staafgegevens gegenereerd, die de machines kunnen aansturen. 
In eerste instantie wordt het rekenwerk niet in de automatisering meegenomen, er wordt wel een 
mogelijkheid opengehouden voor een eventuele koppeling in een later stadium. 

Er is een wapeningssysteem ontwikkeld, waarbij de ruimtelijke wapeningskorf opgesplitst wordt in 
twee vlakke netten met haarspelden er tussen. In dit concept worden wapeningsvormen gebruikt die 
niet binnen de voorschriften vallen. Proeven (geen onderdeel van bet afstuderen) moeten uitwijzen of 
het toepassen van deze wapeningsvormen verantwoord is. De eerste resultaten zijn positief. 

Het productieconcept bestaat drie delen: 

De nettenmachine, die vlakke netten van maximaal 10 x 4,5 meter op maat kan maken. Deze machine 
knipt staven op maat, legt ze op de juiste positie en last vervolgens gekruiste staven vast tot een stabiel 
net. 
De haarspeldmachine produceert haarspelden op maat. Een robotarm plaatst de haarspelden op het 
wapeningsnet en last ze vast. 
Op de arbeidsplaatsen worden de door de machines gemaakte delen samengesteld tot een gesloten 
korf. Ook worden daar handmatig staven toegevoegd, die niet door de machines verwerkt kunnen 
worden. Tests hebben aangetoond, dat met bet handmatig samenstellen van de door de machines 
geproduceerde delen een enorme tijdwinst te behalen is. 

De netten- en de haarspeldmachine zijn al op de markt en passen, na enkele aanpassingen, in bet 
systeem. De robotarm met positioneer- en lasvoorziening is een compleet nieuwe ontwikkeling. De 
moeilijkheid zit in de grote variatie in vorm en afmeting van de wapeningskorven. De gemiddelde 
seriegrootte is ongeveer 1.5. 
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Orn de geautomatiseerde productie aan te kunnen sturen, wordt bet tekenwerk geautomatiseerd. Alle 
gegevens die nu door de menselijke intelligentie aan de scbematiscbe wapeningstekening toegevoegd 
warden om een fysieke wapeningskorf te produceren, moeten bij een directe aansturing al in de 
tekening zijn opgenomen. 

Orn te voorkomen dat de automatisering in de productie tot veel meer manuren op de tekenkamer gaat 
leiden, is er een applicatie onder AutoCAD ontwikkeld. Hierin kan de tekening gestructureerd opgezet 
warden. Het element in de figuur is met vier lijnen getekend, de rest (geometrie en wapening) is 
gegenereerd. 

Middels een vormberkenning wordt bet element in wand-, kolom- en balkdelen verdeeld en er warden 
intelligente voorstellen gedaan voor bet wapenen van deze onderdelen. De wapening wordt zo in bet 
element getekend, dat aansturing van de machines mogelijk is. 

De boogte van balk- en kolomdelen in wandelementen is regelmatig zo groat, dat deze onderdelen 
beter als wanddeel bescbouwd kunnen warden (gedrongen ligger: slankheid / / h < 2). Voor bet 
berekenen van wandelementen met een balk-kolomstructuur kan gebruik gemaakt warden van een 
raamwerk- of een schijvenprogramma. 
De kracbtsverdeling bij verschillende slankheden is bij de beide programma's vrijwel gelijk. De 
doorsnedeberekening niet: een raamwerkprogramma levert altijd balkwapening op, een 
scbijvenprogramma altijd wandwapening. 
Uit bet door een schijvenprogramma bepaalde spanningsverloop is te acbterbalen of de ligger slank of 
gedrongen is. Vervolgens wordt een doorsnedeberekening als balk of als wand uitgevoerd. 

Voor bet automatiseren van de productie is een baalbaar plan ontwikkeld. Het automatiseren van bet 
tekenwerk is al in een ver stadium, er wordt nu al mee getekend. Voor de koppeling van bet rekenwerk 
is een basis gelegd voor een eventuele latere koppeling. 
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VOORWOORD 

Deze afstudeeropdracht is bet gevolg van de wens van Geelen Beton Wanssum B.V. om de productie 
van wapeningskorven voor bouwelementen te automatiseren. Voor bet automatiseren van een stap in 
bet productieproces dient men ook naar bet voortraject (berekenen en tekenen) en bet natraject (opslag 
en afvoer) te kijken. Geelen Beton Wanssum B.V. beschikt over een eigen reken- en tekenkamer, 
waardoor bet mogelijk is om veranderingen in dit voortraject door te voeren. De bouwelementen 
warden berekend op basis van de door de hoofdconstructeur van bet project toegeleverde gewichts- en 
stabiliteitsberekening. 

Voor Geelen Beton is bet ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem voor de productie en de 
hiervoor noodzakelijke automatisering van de tekenkamer onverbrekelijk met elkaar verbonden. In de 
afstudeeropdracht komen beide aspecten aan de orde, waarbij ook aandacht geschonken wordt aan de 
berekeningsaanpak van dragende wandelementen. 

Voor bet afstuderen bij de sectie Constructief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e 
warden de onderdelen "rekenen" en "tekenen" evenwel als hoof donderwerpen gezien. Het 
productiedeel omvat veel onderdelen van niet-bouwkundige aard, zoals de installaties, machines, 
productie lay-out, logistiek en arbeidsomstandigheden. 

Het onderdeel "rekenen" is bet constructieve gedeelte van de afstudeeropdracht. Hierin warden 
bepaalde wandelementen berekend met de klassieke mechanica en met een schijfprogramma. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot bet automatiseren van de detailberekening van een 
wandelement en de juistheid van de toepassing van de berekeningsmethode bij verschillende 
verschijningsvormen van een dragende wand. 

In bet onderdeel "tekenen" warden de te stellen eisen aan een nieuw te ontwikkelen tekenapplicatie 
aangegeven. Doel is om exacte wapeningsgegevens door bet programma te laten genereren, deze 
gegevens op tekening vast te laten leggen en met deze gegevens de productie te kunnen laten 
aansturen, door koppeling tussen CAD en CAM. 

In bet onderdeel "productie" warden een geautomatiseerd productiesysteem en een wapeningsconcept 
ontwikkeld en getoetst, waarbij bet grootste deel van de productie van de korven geautomatiseerd 
verloopt. 

Het onderzoeken en behandelen van de drie onderdelen "productie", "tekenen" en "rekenen" heeft een 
grate diversiteit aan onderwerpen tot gevolg. In deze afstudeeropdracht ondersteunen theorie en 
praktijk elkaar. 

Mijn dank gaat uit naar de begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven: prof. ir. H.W. 
Bennenk, prof. ir. C.S. Kleinman, ir H.J.M. Janssen en mevr. dr. ir M.C.M. Bakker, alsmede naar de 
begeleiders van Geelen Beton Wanssum B.V.: C.J. Geelen, ing. W.J. Pingen, ing. P.H. Wismans en 
medewerkers van bet kantoor en de afdeling ijzerbewerking. 

Mede dankzij bun begeleiding heeft dit afstudeeronderzoek inzicht opgeleverd in de mogelijkheden tot 
en de haalbaarheid van bet automatiseren van de productie van wapeningskorven voor 
geprefabriceerde betonnen bouwelementen. 
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INLEIDING 

Geelen Beton Wanssum B.V. is ontstaan na overname van Encko Beton B.V. door Betonfabriek J. 
Geelen uit Posterbolt. Onder de naam Wanssum Beton is op 17 augustus 1987 gestart met 25 
werknemers. 

Afbeelding 1-1: Vestiging Wanssum 

Afbeelding 1-2: Breedplaatvloer 

Afbeelding 1-3: Ribcassettevloer 

Afbeelding 1-4: Bouwelementen 

C.A.A. Siroen 

Per 1 januari 1997 is de naam Wanssum Beton veranderd in 
Geelen Beton Wanssum B.V. Hiermee is de relatie met bet 
zusterbedrijf Geelen Beton Posterbolt B.V. zicbtbaar 
geworden. Momenteel telt de vestiging te Wanssum ongeveer 
150 medewerkers. 

De productie in Wanssum omvat drie productgroepen: 

• Breedplaatvloeren; ± 400.000 m2 per jaar 
• Ge'isoleerde ribcassettevloeren; ±130.000 m2 per jaar 
• Bouwelementen: op maat geproduceerde elementen ten 

beboeve van woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw; 
± 18.000 m3 per jaar 

(gegevens: 2000) 

In Posterbolt worden breedplaatvloeren en geYsoleerde 
liggerblokvloeren geproduceerd. 

De productie van de afdeling bouwelementen bestaat voor 
ongeveer 70% uit wandelementen, varierend van gevelvullende 
wand tot stabiliserende kernwand. Het vervaardigen van de 
wapenings-korven voor deze elementen is zeer arbeids
intensief. Vanwege de verscbeidenbeid in elementvorm en de 
grote boeveelbeden in te storten voorzieningen is bet vrijwel 
niet mogelijk om structureel gebruik te maken van standaard 
wapeningsnetten, zodat nu alle wapeningskorven staaf voor 
staaf aan elkaar gelast worden. Het komt te vaak voor dat, door 
bet niet op tijd gereed zijn van de wapening, een element niet 
gestort wordt op de geplande dag. 

Het management van Geelen Beton Wanssum B.V. wil daarom 
onderzoeken op welke wijze de vervaardiging van wapenings
korven voor wandelementen sneller te realiseren is. 

De tekeningen van de elementen en de wapening worden door 
Geelen Beton B.V. op een eigen tekenkamer gemaakt. De 
elementberekeningen worden sinds enkele jaren ook zelf 
verzorgd, de boofdberekening wordt altijd door een extern 
constructiebureau geleverd (de boofdconstructeur). Men is 
bezig met bet standaardiseren van bet rekenwerk. 
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Eind 1997 is er een logistiek vooronderzoek uitgevoerd door ILEC (Intemationaal Logistiek Expertise 
Centrum) te Venlo naar de mogelijkheden om de doorlooptijd van wapening te verkorten. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat het verhogen van de wapeningsproductie een integrale aanpak 
van drie verschillende onderdelen vergt: 

1. Standaardisatie van de tekeningen 
2. Vereenvoudiging van de wapeningsproductie 
3. Verbeteringen van de effectiviteit en efficiency van de organisatie 

Bij de vereenvoudiging van de wapeningsproductie wordt, naast het daadwerkelijk toepassen van 
eenvoudigere wapeningsvormen, oak gedacht aan automatisering van de wapeningsafdeling door de 
inzet van een nettenmachine, die staven knipt en legt, zodat er vlakke netten op maat ontstaan. 

In de periode maart tot juni 1999 heeft -in de vorm van een T9-project- een inventarisatie 
plaatsgevonden van de huidige manier van berekenen, tekenen en wapeningsproductie met daaraan 
verbonden enkele mogelijke principe-oplossingen. 

Dit afstudeerproject omvat de uitwerking van deze onderdelen. Achtereenvolgens warden besproken: 

Productie 

• Overzicht van bestaande machines 
• Mogelijke wapeningssystemen 
• Het productie- en wapeningsconcept 
• Arbeidsomstandigheden en logistiek 

Tekenen 

• Herkenbaar maken van de geometrie, instortvoorzieningen en wapening 
• Vormherkenning door bet programma 
• Genereren van wapeningspatronen 
• Controle van wapening op geometrie, instortvoorzieningen en voorschriften 
• Aansturen van geautomatiseerde productie 

Rekenen 

• Verschillen in krachtsverdeling en doorsnedeberekening in raamwerk- en schijvenprogramma 
• Opstellen van criteria voor bepalen van de slankheid 
• Bepalen wanneer raamwerk en wanneer schijfberekening 
• Invloed van anders schematiseren 
• Mogelijkheden tot automatiseren 
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1 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 
Opgesteld door W. Pingen, 08-05-1998 

"Geelen Beton Wanssum BV wil wapening voor prefab bouwelementen op industriele wijze gaan 
vervaardigen. M omenteel geeft de door constructeurs uitgewerkte opbouw en detaillering van de 
wapening niet de mogelijkheid om op enerlei wijze de wapeningsproductie te optimaliseren, zodat de 
huidige productie van wapening zeer arbeidsintensief is. Daarbij is de wapeningsproductie moeilijk te 
plannen en zeer afhankelijk van het vakmanschap van de wapeningsafdeling en I of toeleveranciers. 

Er dient fundamenteel onderzocht te worden welke noodzakelijke wapening aan een ongewapend 
element toegevoegd moet worden om dit element te laten voldoen aan de prestatie-eisen, met 
inachtneming van de gestelde productie-uitgangspunten, gebruikmakend van de laatste stand van 
betontechnologie, wapeningsmethoden, wapeningstechniek en AutoCAD-technieken. " 

1.2 DOELSTELLING 

In de productie van wapening ten behoeve van bouwelementen dient een doorlooptijdverkorting van 
±30% gerealiseerd te worden met de huidige personeelsbezetting. Omdat ongeveer 70% van de 
bouwelementen uit wanden bestaat, wordt het onderzoek naar vereenvoudiging van wapening 
toegespitst op wandelementen. Het wapenen van deze elementen zal efficienter moeten; niet
noodzakelijke wapening moet worden weggelaten. 
Uitgangspunt is een machine, die netten op maat kan produceren. Ongeveer 90% van de wand
elementen zullen m.b.v. deze nettenmachine gemaakt moeten worden. 

1.3 TAAKSTELLING 

Orn aan de doelstelling te kunnen voldoen, zal de productie van de wapening geoptimaliseerd en 
geautomatiseerd moeten worden. Orn dit te kunnen realiseren zullen ook de reken- en tekenwijze 
aangepakt moeten worden. Het tekenwerk dient gestandaardiseerd en geautomatiseerd te worden. Het 
rekenwerk wordt geoptimaliseerd. 
De gegevensstroom kan geoptimaliseerd worden, door de berekening, tekening en productie digitaal 
aan elkaar te koppelen. 

1.4 ONDERZOEKSOPZET 

Uit een logistiek vooronderzoek, uitgevoerd in 1997 door het Internationaal Logistiek Expertise 
Centrum (ILEC) te Venlo, blijkt dat het verhogen van de wapeningsproductie een integrale aanpak van 
drie verschillende onderdelen vergt: 

1. Standaardisatie van tekeningen 
2. Vereenvoudiging van de wapeningsproductie 
3. Verbetering van de effectiviteit van de organisatie 

Bij de vereenvoudiging van de wapeningsproductie wordt, naast het daadwerkelijk toepassen van 
eenvoudigere wapeningsvormen, ook gedacht aan de inzet van een nettenmachine, die staven knipt en 
legt, zodat er vlakke netten op maat ontstaan. 
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Eind 1998 is Prof. Ir. H.W. Bennenk benaderd als begeleider en exteme deskundige. Dbr Bennenk is 
onder andere verbonden aan de Techniscbe Universiteit Eindboven. Er is besloten om bet probleem in 
twee fasen door studenten uit te laten werken. 

• Eerst zal een inventarisatie plaatsvinden van de buidige situatie met daaraan verbonden enkele 
mogelijke principeoplossingen. 

• Daama zullen deze oplossingen uitgewerkt warden. Naast de wapeningsproductie en bet 
tekeningenwerk ( aanbevelingen ILEC) zal ook de rekenmetbode bescbouwd worden. 

De inventarisatie van de buidige situatie is uitgevoerd in de vorm van een T9-project. De resultaten 
hiervan vormen de ingang voor dit afstudeeronderzoek. 

1.5 ONDERZOEKSKADER 

Het afstudeeronderzoek ricbt zicb op de optimalisatie en industrialisatie van de productie van 
wapening voor wandelementen. Orn in de productie verregaand te kunnen automatiseren, zal bet 
voortraject bij deze automatisering betrokken moeten worden. In de onderstaande figuur zijn de plaats 
van bet element in bet gebouw en bet onderzoeksgebied aangegeven. 

Ontwerp Berekenin2en Tekenin2en 
GEBOUW Bouwwijze Hoofdberekening Gebouw 

NIVEAU Prefab beton Belastingen Plattegronden 
Gewichtsberekening Doorsneden 

Hoofdconstructie Stabiliteit 
Dragende wanden 

ELEMENT Element Elementberekening Element 

NIVEAU Indeling Sterkte Vorm 
Partiele instabiliteit Wapening 
Transport/ hijsen Instortvoorzieningen 
Ontkisten 

DETAIL Detaillering Verbindingen 

NIVEAU Vloer-wand Stekken 
Wand-wand Lasplaten 

1.6 AFSTUDEERCOMMISSIE 

Prof. ir. H.W. Bennenk 
Prof. ir. C.S. Kleinman 
Ir. H.J.M. Janssen 
Mw. Dr. Ir. M.C.M. Bakker 
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2 AUTOMATISEREN 

2.1 ALGEMEEN 

Automatisering in de productie om de doorlooptijd van de wapening te verkorten boudt in, dat er ook 
in bet voortraject geautomatiseerd moet worden. 

Uit bet T9-verslag: 

'Het te ontwikkelen systeem moet zoveel mogelijk automatisch werken. De automatisering begint bij 
de berekening en loopt via de tekeningen door naar de productie. De meest optimaal denkbare 
situatie: 

Van de beschikbare vormtekening warden de 
contouren van het element ingelezen in een reken
programma. In dit programma warden de belastingen 
ingevoerd. Het programma rekent het element door en 
geeft aan welke wapening waar moet komen. De 
wapening wordt door de computer in het element 
getekend, op een zodanige wijze, dat de wapening door 
een machine gemaakt kan warden. Dan vindt er een 
check plaats op botsingen van wapening met 
instortvoorzieningen. Botsende staven warden 
verschoven. Er warden buigstaten gegenereerd en 
bestanden met staafgegevens, die de verschillende 
machines aansturen. 

Om dit te verwezenlijken zal de haalbaarheid van de 
verschillende onderdelen en met name de koppelingen 
ertussen goed onderzocht worden. Als het 
automatiseren van een bepaald onderdeel niet 
mogelijk is, dan verstoort dit het automatische proces. 
Er zal dan gezocht moeten warden naar 
half automatische oplossingen, om stagnatie van het 
hele proces zoveel mogelijk te beperken.' 

TEKENING 
vorm 

voorzieningen 

11 

11 

TEKENING 
vorm 

voorzieningen 
wapening 

TEKENING 
vorm 

voorzieningen 
wapening 

data 

WAPENING I 

[lhT<I :1~1NT(II_I~) ...... ~-----

REKENEN 
raamwerk 

schijf 

Figuur 2-1: Schema automatiseren 

Tekenen 

Op de elementtekeningen wordt bij veel elementen verwezen naar wapening van een gelijksoortig 
element. Door middel van de tekst "Wapening in principe als ... "in een tekening te plaatsen, was een 
element gewapend. Nu beeft een mens de intelligentie om met deze informatie tocb de correcte 
wapeningskorf te maken. Ben machine zal ecbter van elke staaf alle gegevens moeten bebben (lengte, 
diameter, staafvorm, positie en orientatie, ... ). De meest efficiente manier is bet genereren van de 
staafgegevens uit een tekening. Hiervoor moeten alle staven exact uitgetekend warden Guiste lengte, 
vorm en positie). Vanuit een dergelijke 'exacte' tekening kunnen de staafgegevens automatiscb 
gegenereerd worden en naar de machine gestuurd warden. 
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Koppeling Tekenen - Productie 

Het handmatig samenstellen van de staafgegevens voor de productie, zoals nu met de buigstaat gebeurt 
(zie bijlage 2-1), is onbegonnen werk omdat bet bier om veel meer gegevens gaat (denk aan de laag
indeling, staafposities, kruispunten van staven niet of wel -en met welke lassterkte- lassen). Een 
geautomatiseerde koppeling van tekenwerk naar productie is niet te vermijden. Het niet automatiseren 
van bet tekenen van wapening zal tot gevolg hebben, dat bet minderwerk in de fabriek tot zeer veel 
meerwerk op de tekenkamer leidt. Dit moet voorkomen worden. 

Rekenen 

De volgende stap is dan bet aanleveren van de wapeningsgegevens vanuit een rekenprogramma. 
lndien een rekenprogramma als uitvoer een wapening geeft, die rekening houdt met de mogelijkheden 
van de machines, levert dit een vermindering van bet tekenwerk op. Het houdt echter wel in, dat elk 
element berekend moet worden, hetgeen nu niet bet geval is. 

Conclusie 

Het compleet automatiseren van bet hele traject zal op de geschetste wijze uiteindelijk alleen maar een 
verplaatsing van arbeid zijn; tijd in de fabriek wordt ingeruild voor tijd op bet kantoor. Een machine 
heeft niet de intelligentie van een mens en heeft meer gegevens nodig om hetzelf de product te maken. 
De extra gegevens die in een geautomatiseerde productie nodig zijn, zullen 'ergens' ingevoerd moeten 
worden. Alleen door bet vereenvoudigen of beperken van de invoer van deze extra gegevens, kan bet 
probleem van werkverplaatsing verbolpen worden. 

2.2 EXTRA GEGEVENS 

Orn na te gaan om welke 'extra' gegevens bet nu daadwerkelijk gaat, moet de tekening geanalyseerd 
warden. Van alle relevante onderdelen moet bekeken warden of de informatie die de tekening 
verschaft voldoende enjuist is om de wapeningskorf te produceren. Waar dit niet bet geval is, is extra 
werk nodig. 

In de huidige tekening zijn lijnen wapening, als ze op de laag 'wapening' staan. Een tekst geeft aantal, 
diameter en hob aan. Indien bet om beugels of haarspelden gaat, wordt dit kenbaar gemaakt door tekst, 
of door de uitgetekende vorm. Vlaggetjes geven de laag aan. De positie van de staaf op tekening en de 
lengte komen echter niet overeen met de werkelijkheid. Voor de leesbaarheid van de uitgeplotte 
tekening wordt namelijk de dekking vertekend. 
Door uitgenereren van hoh-afstanden, kunnen staven op een plaats terechtkomen, waar al een instort
voorziening zit. Tijdens de T9-inventarisatie is gebleken, dat deze voorzieningen vrijwel nooit 
verplaatst mogen warden; de wapening moet dus wijken. 

De extra gegevens zijn dus: 

• De juiste afmetingen van de staven (lengte, diameter en vorm) 
• De juiste positie van de staven 

Er moet opgemerkt worden, dat bet bier om alle staven gaat; van een strook staven met een hoh
verdeling zullen, in verband met instortvoorzieningen, misschien enkele staven verschoven worden. 
Meerdere staven vervangen door een getekende staaf en een hob voor de overige staven kan dus niet. 
Bovendien zijn veel wandelementen bijna hetzelfde ( dit zijn ideale wanden voor 'Wapening in 
principe als ... '). De verschillen zitten echter vaak in de instortvoorzieningen, zodat ook van alle 
wanden afzonderlijk de wapening volledig getekend moet worden. 
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Orn een geautomatiseerde productie aan te kunnen sturen is bet noodzakelijk dat in alle elementen alle 
staven exact uitgetekend worden. Aangezien <lit ontzettend veel (meer) werk is, lijkt bet zinvol om van 
<lit onderdeel te onderzoeken hoe de invoerwerkzaamheden beperkt kunnen worden. 

2.3 WAPENINGSPATRONEN 

Tijdens de T9-inventarisatie werd al snel duidelijk, dat de wapening meer van de vorm van het element 
afbangt, dan van de constructieve functie. Het verschil tussen een stabiliserend wandelement en een 
dragend wandelement komt vaak alleen tot uiting in wapening aan de rand: er wordt dan bijvoorbeeld 
~16 toegepast in plaats van ~12. Nader onderzoek toonde aan dater bij een bepaalde elementvorm een 
bepaald wapeningspatroon hoort. 
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Figuur 2-2: Vorm met bijbehorend wapeningspartoon 

------

Een tekenaar kan, zonder gegevens van de constructeur te hebben, een wandelement van wapening 
voorzien (zonder diameters). Een ervaren tekenaar kan ook nog een redelijke invulling geven aan de 
diameters. Dit leverde het idee op om wapeningspatronen te gaan ontwikkelen. Door -met behulp van 
software- een wapeningspatroon aan een elementvorm te koppelen, moet bet invoeren van de extra 
gegevens te beperken zijn. 
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2.4 KOPPELING MET 'REKENEN' OF 'TEKENEN' 

Op dit moment is er geen software voorhanden, die van dit principe van bet koppelen van een 
wapeningspatroon aan een elementvorm uitgaat. Er zal dus een nieuw programma voor ontwikkeld en 
gemaakt moeten worden. Deze nieuwe software kan aan bet reken- of aan bet tekenprogramma 
gekoppeld worden. Omdat een wapeningspatroon bij een bepaalde elementvorm hoort, zal er een 
vormherkenning plaats moeten vinden. Bepaalde elementvormen ( of delen daarvan) moeten herkend 
worden, zodat er bet juiste wapeningspatroon aan gekoppeld kan worden. Daamaast is de controle op 
instortvoorzieningen een belangrijk onderdeel. 

Voor de keuze van bet koppelen van de vormherkenning en bet wapeningspatroon aan reken- of 
tekenensoftware zijn gesprekken gevoerd met softwareleveranciers en --ontwikkelaars, te weten SCIA 
en Technosoft. SCIA heeft een eigen rekenpakket ESA Prima Win met daarin raamwerk- en EEM
berekeningen. SCIA's tekenpakket AutoSTRUCT is bij Geelen Beton aanwezig. Technosoft heeft wel 
eigen programmatuur voor raamwerken, maar niet voor EEM-berekeningen. Het EEM-pakket 
ROBOT wordt door hen geleverd, maar is afkomstig van een Frans softwarebedrijf. Het tekenpakket is 
TechnoCAD. 

De vormherkenning en bet wapeningspatroon kunnen aan bet rekenprogramma gekoppeld worden. 
Een berekende wapening zou dan omgezet moeten worden in een praktische wapening, die beschreven 
wordt door bet wapeningspatroon, dat bij de elementvorm hoort. Deze wapening moet in te lezen zijn 
in bet tekenprogramma. 

De vormherkenning en bet wapeningspatroon kunnen ook aan bet tekenprogramma gekoppeld 
worden. Aan de hand van de vorm wordt bet wapeningspatroon bepaald. De door de berekening 
bepaalde hoeveelheid wapening zal dan ingevoerd moeten worden. 

Het controleren van de instortvoorzieningen kan eigenlijk alleen in bet tekenprogramma, omdat een 
rekenprogramma bier 'niets mee kan'. Een tekenprogramma is daarentegen uiterst geschikt voor bet 
als zodanig herkenbaar maken en verwerken van deze voorzieningen. 

In de productie wordt elk element afzonderlijk geproduceerd. Bij bet tekenen van de wapening wordt 
nu veel verwezen naar wapening van andere elementen, niet alle elementen worden afzonderlijk 
uitgetekend. Wat berekeningen betreft worden er nog minder elementen afzonderlijk bekeken. Het 
onderbrengen van de invoer van extra gegevens in de tekenkamer heeft tot gevolg, dat daar meer werk 
plaats zal vinden, terwijl de rekenafdeling er niets van merkt. Indien deze gegevens op de 
rekenaf de ling ingevoerd moeten worden, zal dit in de hele engineering tot meer werk leiden. Bij bet 
berekenen van de elementen zijn de exacte vorm van bet element en zeker de instortvoorzieningen niet 
belangrijk. De constructeur heeft nu met bet grootste deel van deze gegevens niets te maken. Het is 
daarom niet zinvol om de extra gegevens op de rekenaf de ling te verwerken. 

De automatisering zal helemaal op de tekenkamer plaatsvinden, waama een koppeling met de 
productie gemaakt wordt. Het rekenwerk wordt (voorlopig) niet aan bet tekenwerk gekoppeld. 
Er is speciaal voor Geelen Beton een wapeningsapplicatie onder AutoCAD ontwikkeld. De applicatie 
voorziet in bet eenvoudig en gestructureerd opzetten van de geometrie en de instortvoorzieningen, op 
een manier dat bet programma alle betonvormen en instortvoorzieningen ook als zodanig herkent. Het 
tekenen van de wapening verloopt daama vrijwel automatisch. Het programma bepaalt ook de exacte 
plaats van alle staven, rekening houdend met instortvoorzieningen. De op deze manier verkregen 
tekening is geschikt om een geautomatiseerde productie aan te sturen. In speciale CAD-CAM software 
worden gegevens gegenereerd over hoeveelheid lassen, benodigde lassterkte, logistieke afhandeling 
van de onderdelen. 
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3 PRODUCTIE 

3.1 ALGEMEEN 

Voor bet automatiseren van de wapeningsaf deling is door Ir Biiro R. Kolos (Eichstatt, Did) een 
marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden en bereidheid tot ontwikkelen van verschillende 
machineleveranciers / -ontwikkelaars. Het gaat hierbij niet alleen om de machines die ingezet gaan 
worden; de aansturing vanuit software en vooral de logistieke atbandeling zijn zeker zo belangrijk. 
Voor de ontwikkeling en uitwerking van de productieafdeling is ervan uitgegaan, dat alle data vanuit 
de tekening digitaal aangeleverd wordt. De hiervoor benodigde automatisering van de tekenkamer is in 
hoofdstuk 4 uitgewerkt. 

3.2 STANDAARDMACHINES 

Er zijn een aantal standaardmachines op de markt verkrijgbaar, die ingezet kunnen worden in bet 
productieproces. Voor een beter begrip van de hierna te bespreken systemen volgt nu eerst een korte 
omschrijving van enkele machines. 

Nettenmachine 

Het produceren van vlakke netten wordt al op verschillende plaatsen gedaan. Enkele bedrijfsbezoeken 
in Duitsland (firma's Bogl en Knecht) en in Belgie (firma Maessen) toonden, dat bij bet maken van de 
netten zelf geen problemen te verwachten zijn. Het samenstellen van een wapeningskorf uit twee 
vlakke netten was nog vrij arbeidsintensief, hoewel deze wanden niet eens ingewikkeld waren 
(eenvoudige vorm en weinig instortvoorzieningen). In de bij Geelen Beton geproduceerde wanden zit 
veel variatie in vorm en afmetingen. Bovendien zitten er veel instortvoorzieningen in de elementen. 
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A: Coils t lli 

B: Richt-knipmachine Ii 
* 

C: Pallet Ii 

D: Positioneersysteem Ii 

E: Lassen 

Figuur 3-1: Opstelling nettenmachine (Fabrikant: Progress) 

De nettenmachine is opgebouwd uit meerdere machines, die gezamenlijk netten produceren. Een 
opstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 
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Coils (fig 3-2): De wapening wordt aangevoerd op grate rollen (coils) van 
1600 kg ($6), 2500 kg ($8, $10, $12) of 3000 kg ($12, $14, $16). 
Automatische draadwissel: Als er een andere diameter gemaakt moet 
warden, wisselt de machine zelf de draad. 
Richt- knipmachine (fig 3-3): Het opgerolde wapeningsstaal heeft, als het 

. afgerold wordt, de neiging om krom te blijven staan ( net als een 
r~~ kabelhaspel). De draad wordt daarom eerst door een set van rollen 

gestuurd, die 900 ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. Deze rollen 
Figuur 3-2: Coils drukken zodanig in alle richtingen tegen de draad, dat deze initiele 

kromme vervorming eruit gaat. Dit heet richten. Elke diameter vereist een 
andere instelling, er is dus voor elke coil een richt-eenheid aanwezig. De 
rechte draad wordt vervolgens op de gewenste lengte afgeknipt en in een 

· '" buffer geplaatst. 
Pallet (fig 3-4): Dit is een orthogonaal raster van gekartelde stalen strips, 
waarin elke 25 mm een wapeningsstaaf geplaatst kan warden. Totdat de 
staven aan elkaar gelast zijn tot een vormvast net, houdt dit raster de losse 
staven op hun plek. 1 

Figuur 3-3: Richten Positioneersysteem (fig 3-5): De op maat geknipte staven warden door 
het positioneersysteem op de pallet geplaatst. Hier zijn een aantal 
verschillende manieren voor. 
Bij de firma Bagi (machine van Grimbergen) zijn twee richt

. . , .; knipmachines aanwezig: een voor de langswapening en een voor de 
~ ~~ dwarswapening. Eerst warden de dwarsstaven op de pallet geplaatst, 

' · "·': daama warden alle langsstaven gepositioneerd ( op een andere locatie ). 
~ • 'l Dit systeem kan dwars- en langswapening tegelijk verwerken. Voor deze 

Figuur 3-4: Pallet snelheid zijn wel twee <lure machines nodig. Het 'plaatsen' van de staven 
gebeurt bier gewoon door ze van geringe hoogte op de pallet te laten 
vallen. Potitioneren gebeurt in de ene richting (langsrichting van de staaf) 
door verschuiven van de staaf in de buffer, voor de richting loodrecht op 
de staaf wordt de pallet verschoven. 
Bij de firma Knecht (machine van Kolas) is een richt- knipmachine 
ingezet voor de staven in beide richtingen. Eerst warden de (korte) 
dwarsstaven gemaakt. Deze warden in een soort carrousel 900 gedraaid 
en op de pallet geplaatst (weer vallen), Dit carrousel dient tevens als 
buffer voor de dwarsstaven. Daarna warden de langsstaven geplaatst. 
De firma Maessen (machine van Progress) maakt ook gebruik van een 
richt- knipmachine. Het positioneren gebeurt bier door een 900 draaibare 
grijper, die de staven uit de buffer grijpt en vervolgens op de juiste positie 
en in de juiste richting plaatst. Ook hier warden eerst de dwarsstaven 
geplaatst en daarna de langsstaven. 

Figuur 3-5: Positioneren Lassen (fig 3-6): De staven warden tot een net gepuntlast door middel 
van weerstandslassen. Op een kruispunt van twee staven warden boven 
en onder het net elektroden gepositioneerd. Deze drukken de staven tegen 
elkaar. De doorgevoerde stroom zorgt ervoor dat op bet contactpunt van 
de twee staven, waar de weerstand het grootst is, de staven aan elkaar 
smelten. 
Bij Bagi en Knecht wordt gebruik gemaakt van een lasportaal met veel 
laskoppen, die tegelijk alle langsstaven aan een dwarsstaaf vastlassen. Bij 
Maessen staan twee portalen achter elkaar met elk twee verrijdbare 

Figuur 3-6: Lassen laskoppen, zodat er elke keer vier lassen gemaakt kunnen warden. 

1 Voor de duidelijkheid: de netten worden liggend geproduceerd. De staafrichtingen 'langs' en 'dwars' komen 
overeen met 'horizontaal' resp. 'verticaal' in de rechtopstaande wand. 
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Beugelmachine 

Figuur 3-7: Beugelmachine 

Figuur 3-8: Productie van een beugel 

Buigmachine 

De beugelmachine (figuur 3-7) kan gebogen staven zoals 
beugels en haarspelden produceren. De wapening wordt 
aangevoerd op coils, per draaddiameter is er een instelling voor 
de richt-eenheid. De staaldraad wordt door de richt-rollen naar 
voren geschoven en vervolgens om een duigdoom gebogen, net 
zovaak totdat de gewenste vorm is ontstaan. Dan wordt de 
draad afgeknipt. Automatische draadwissel wel is mogelijk, 
maar de buigdoom (SxD, dus per diameter verschillend) moet 
handmatig gewisseld worden. Figuur 3-8 toont de productie van 
een beugel. 

Er zijn kleine handbuigtafels (figuur 3-9) om losse staven te buigen. De buigdoom en buigpen moeten 
handmatig geplaatst worden en de hoek moet ingesteld worden. 

Figuur 3-9: Handbuigmachine 

Voor bet buigen van netten bestaan grotere tafels met meerdere buigkoppen, die in een keer een heel 
net (tot ongeveer 9 meter) omzetten. Op deze manier kan een heel net door twee keer 900 buigen, van 
haarspelden worden voorzien. Deze grotere buigtafels zijn zeer geschikt voor series netten met 
allemaal dezelfde diameter en hart-op-hartafstanden omdat de buigkoppen individueel handmatig 
ingesteld moeten worden. Figuur 3-10 toont een buigtafel van ongeveer drie meter. 

Figuur 3-10: Nettenbuigmachine 
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Kolommachine 

Een standaard beugelmachine produceert de gewenste 
beugelvorm. De beugels moeten handmatig geplaatst 
worden, de machine verzorgt de maatvoering in lengte
richting. Vervolgens warden tegen de buitenzijden van 
de beugels automatisch twee of drie hulpstaven gelast, 
zodat er een kolomkorf ontstaat. Deze korf kan later 
handmatig voorzien worden van de benodigde hoofd
wapeningsstaven. 

3.3 PRODUCTIESYSTEMEN 

Figuur 3-11: Kolommachine 

In het huidige (niet geautomatiseerde) systeem wordt de wandwapening helemaal opgebouwd uit losse 
staven waaraan veelal aan een zijde een haarspeld gebogen is. Bij elementen met grote raamsparingen 
warden de beugels in de balk- en kolomdelen als echte beugel uitgevoerd. Dit levert minder staven en 
minder laslengte op, maar vraagt meer arbeid bij bet plaatsen van de langswapening in die delen. 

Tijdens de T9-analyse is al naar mogelijkheden gekeken om wapeningskorven geautomatiseerd te 
produceren door gebruik te maken van vlakke, op maat gemaakte netten die mechanisch bewerkt 
worden tot complete wand of tot losse balk- en kolomdelen. Inmiddels zijn er vier hoofdsystemen 
ontwikkeld: 

• Vlakke netten met haarspelden 
• Netten ombuigen 
• Losse balk- en kolomdelen 
• Individueel gebogen staven 

Door gesprekken met verschillende machinebouwers en -ontwikkelaars konden deze systemen 
uitgewerkt en vergeleken worden. Van de vier systemen is onderzocht wat mogelijke machines zouden 
kunnen produceren en wat er dan nog aan handmatige arbeid verricht zou moeten worden om een 
wapeningskorf te krijgen, die gelijkwaardig is aan de op de huidige wijze geproduceerde wapening. 
De mate van handmatig te verrichten arbeid is duidelijk maatgevend: deze automatisering vraagt om 
een grote investering, die alleen terugverdiend kan warden door op personeel te besparen en dus door 
handmatige arbeid te beperken. 

Bij bet ontwikkelen van de productiesystemen is bekeken of de flexibiliteit ervan voldoende was om 
deze grate variatie in de elementen aan te kunnen. In eerste instantie is de technische haalbaarheid 
onderzocht. Later is in samenwerking met verschillende leveranciers naar de capaciteit en de 
logistieke afhandeling gekeken. 
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Vlakke netten met haarspelden 

Het boven- en ondemet warden afzonderlijk van elkaar 
geproduceerd met een nettenmachine. De staaf diameters ~6 
t/m ~16 kunnen toegepast warden. De netten warden 
verbonden door middel van haarspelden. Gemiddeld zitten 
er 125 haarspelden in een wandelement. Elke haarspeld 
heeft twee laslengten. Deze oplossing vraagt dus om meer 
staal dan de huidige methode, waarbij de haarspeld al aan 
een zijde van de staaf gebogen wordt (een laslengte per 
haarspeld). Het verbinden van deze vlakke netten kan op 
drie manieren. 

Losse haarspelden 
Elk staafuiteinde van bet net wordt voorzien van een losse 
haarspeld. Dit levert veel handelingen op (plaatsen en 
lassen), maar biedt ook de grootst mogelijke flexibiliteit. 
Bovendien is bet mogelijk om de haarspelden in de eerste 
en tweede laag te plaatsen. 

H aarspeldranden 

Figuur 3-12: Vlakke netten met haar
spelden 

Er wordt een haarspeldnet gemaakt, dat precies op de rand van een wandelement past. Dit haarspeldnet 
kan gemaakt warden door eerst een vlak net te maken, dat in twee keer tot een haarspeldnet gebogen 
wordt, bet kan ook met een kolommachine gemaakt warden. Op deze manier kunnen veel haarspelden 
tegelijk geplaatst warden. Bovendien zijn er veel minder laspunten nodig om bet boven- en ondemet 
aan elkaar te verbinden. 
Bij gebruik van een kolommachine komen de hulpstaven aan de buitenzijde van bet haarspeldnet te 
zitten. Bij de montage komen deze in de tweede en derde laag. De haarspelden komen dan in de derde 
en vierde laag. Haarspelden in de vierde laag zijn vaak te klein om met 5xD te buigen. De hulpstaaf is 
ook vervelend als er in bet net verschillende diameters aanwezig zijn. Dit is bij balk-kolomelementen 
altijd bet geval. 
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~ 

Hechtdraad 

Figuur 3-13: Haarspeldranden 

Bij bet buigen van netten tot haarspeldranden kan de hulpstaaf wel aan de binnenkant zitten. De 
haarspelden komen dan in de tweede en derde laag, de hulpstaaf zit echter nog steeds in de weg. 
De stabiliteit van een haarspeldrand laat te wensen over: een wapeningskorf van meer dan vier meter 
buigt alle kanten op en is moeilijk te hanteren. 

H aarspeldkorfjes 
Een tussenvorm is bet toepassen van haarspeldkorfjes van twee tot drie meter. Ook bier zitten de 
hulpstaven weer in de weg. Per rand zijn vaak meerdere korfjes nodig, waardoor de kans op verkeerde 
plaatsing toeneemt. Er is gedacht aan standaardkorfjes met haarspelden bijvoorbeeld hob 200 mm. Elk 
korfje kan dan zo geplaatst worden, dat per korf alle eventuele instortvoorzieningen ontweken worden. 
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Voor alle mogelijkheden geldt: 
De buitenranden zijn makkelijk bereikbaar, voor de binnenranden moet men 'op de tafel klimmen'. 
Onregelmatige staafafstanden door het ontwijken van instortvoorzieningen zijn geen probleem. 
De staven in het boven- en ondernet liggen boven elkaar, dit is een voordeel bij het tekenen, een 
getekend stavenpatroon geldt voor de beide netten, visuele controle is makkelijker. 
De montage is verticaal, inzet van een kraan voor grotere delen is denkbaar. 
Alie staven t/m ~16 kunnen in het net, waardoor weinig lange rechte staven handmatig toegevoegd 
moeten warden. 
Een net is vormvast. 

Netten ombuigen 

Het boven- en ondernet wordt afzonderlijk van elkaar 
geproduceerd met een nettenmachine. De staaf diameters 
~6 t/m ~16 kunnen toegepast warden. Aan een kant 
warden de staven verlengd, deze warden later 
omgebogen. Per 'haarspeld' is er maar een laslengte. De 
moeilijkheden bij het ombuigen van deze netten zijn de 
variabele staafafstanden, de variabele diameters en de 
randstaven. 

Hart-op-hart afstanden 
Bij de 'standaard' nettenbuigmachine warden de buig
koppen bandmatig op de gewenste afstand afgesteld 
(bijvoorbeeld allemaal op 200 mm), waarna er veel netten 
met staven hob 200 gebogen warden. Het sleutelwoord is 
bier seriegrootte. 
De wandelementen bebben een gemiddelde seriegrootte Figuur 3-14:Netten buigen 
van een tot anderhalf. Dit betekent, dat na bijna elk net de 
buigkoppen verzet moeten warden. Bovendien zitten er 
verscbillende hob-afstanden in een net. Bij balk-kolomelementen zitten de kolomstaven vrijwel altijd 
dicbter bij elkaar dan de balkbeugels. Voor een automatiscbe afstelling dienen alle buigkoppen 
afzonderlijk aangestuurd te warden. 

Staaf diameters 
Voor elke staafdiameter is een andere buigkop nodig. Bij de beugelautomaat is een automatiscbe 
buigdoornwissel niet mogelijk. Bij deze nettenbuigtafel gaat bet om minstens vijftig buigdoorns, elk 
voor een willekeurige staafdiameter. Dit lijkt voorlopig ondenkbaar. Er moet wel vermeld warden, dat 
ombuigen van ~16 eigenlijk niet voorkomt; balk- en kolomwapening ~16 warden vaak verankerd met 
een haarspeld ~12 of ~10 (in binnenhoek). Over bet algemeen voldoen haarspelden ~8 en ~10 overal. 
Orn van dit gegeven gebruik te maken, zal er in bet net naast een dikke staaf een dunnere staaf 
geplaatst moeten warden, die dan omgebogen wordt. Het voordeel van de laslengtes vervalt hiermee 
voor een deel. Bovendien zijn er meer knip- en lasbandelingen voor de nettenmachine. Dit is dus 
eigenlijk slechts een halve oplossing. 
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Randstaven 
In dit systeem moeten randstaven altijd bandmatig toegevoegd worden. De buigkop beeft namelijk een 
bepaalde ruimte nodig, waar zicb geen dwarsstaaf kan bevinden (zie figuur 3-15). 
Er is gedacbt aan een speciale buigkop met een uitsparing voor een dwarsstaaf (figuur 3-16). 
Voorwaarde vanuit bet raster van de nettenmachine is echter, dat de afstand tussen de beide 
dwarsstaven in bet vlakke net een veelvoud van 25 mm is. De werkelijke afstand is afhankelijk van de 
wanddikte, dekking en staafdiameters. Het is onwaarschijnlijk, dat alle wanddikten probleemloos 
gemaakt kunnen worden. 

Figuur 3-15: Standaard buigkop Figuur 3-16: Speciale buigkop 

Als er in twee ricbtingen gebogen wordt, dan kunnen de dwarsstaven van bet andere net in bet 
omgebogen deel meegenomen worden indien de baarspelden in de eerste laag zitten. Het tweede net 
kan dan op deze dwarsstaven gelegd worden. ( zie figuur 3-17). Indien de baarspelden in de tweede 
laag zitten mogen de randstaven (1 e laag) niet meegenomen worden omdat bet tweede net anders niet 
geplaatst kan worden. 

= = 
• • 

Figuur 3-17: Dwarsstaven ter plaatse van de ombuigingen 

Overige kenmerken: 
De montage kan verticaal plaatsvinden. Alle buitenranden kunnen machinaal verwerkt worden, zodat 
er weinig bandmatig werk overblijft. Binnenranden kunnen niet in dit systeem meegenomen worden. 

Onregelmatige staafafstanden en verschillende staafdiameters zijn een groot probleem. Staven in 
boven- en ondemet liggen verscboven, de staaf in bet bovennet komt naast bet omgebogen deel van de 
staaf in bet ondemet te liggen. Dit is een nadeel bij bet tekenen. 
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Losse balk- en kolomdelen 

E;:~g~~:::,•;,0i::s=:t:E:;~:••i: 'i~j~)Jfj ... iJ~iJf't"\ 
balk-kolomelementen ook als balken en 
kolommen te produceren. De balk- en 
kolomdelen kunnen overal voorzien worden \~:~b 
van ombuigingen, zodat na bet samenstellen tot 
element ook de binnenranden van baarspelden 
voorzien zijn. Voor bet samenstellen van de 
losse delen gelden dezelfde punten als bij 

netten buigen. Een voordeel van dit systeem is, Figuur J-lB: losse balk- en kolomdelen 
dat bet raster per kolom of balk ingesteld kan 
worden, waardoor voor elk onderdeel de 
randstaven gunstiger geplaatst kunnen worden. Een nadeel is dat de knooppunten bandmatig gelast 
moeten worden. Bovendien moet er meer aandacbt besteed worden aan de maatvoering tijdens de 
montage omdat bet vormvaste net ontbreekt. Ook de maatvastbeid in de diktericbting is zeer 
belangrijk. Het laatste balkdeel zal over drie kolomdelen gescboven moeten worden, de 
kolomwapening die uitsteekt is ongeveer een meter lang. 

lndividueel gebogen staven 

Er zijn ricbt- knipmachines, die ook kunnen buigen. Deze machines kunnen losse staven maken, 
waaraan al een of twee baarspelden zitten. Als bet mogelijk is, om met deze staven een net te maken, 
zijn alle voordelen van de vorige systemen optimaal benut: er wordt een vormvast net gemaakt met 
baarspelden aan de binnen- en buitenranden. Er is ecbter een zeer grate moeilijkheid: bet vasthouden 
van staven totdat ze tot een vormvast net gelast zijn; vlak voor bet lassen moeten alle staven op bun 
plek liggen en vastgebouden warden omdat de baarspelddelen om willen vallen. De verschillen in 
afmetingen en vorm zijn zeer groat. Het 'raster' dat de staven vastboudt, mag bij bet lassen natuurlijk 
niet in de weg zitten. Het op de kop leggen van de staven, zodat de baarspelden naar beneden 'bangen' 
kan een oplossing bieden, maar dan moet de 'tafel' de gebele geometrie (binnen- en buitenranden) van 
alle elementen kunnen volgen. 
Naast dit montageprobleem is er nog een klein techniscb probleem; de ricbt- knip- buigmachines 
bebben, vanwege twee beweegbare buigkoppen (die weer niet automatiscb gewisseld kunnen warden) 
een grotere maatafwijking dan machines, die recbte staven produceren. Er wordt verwacbt dat op grate 
overgangen in staaflengtes, zoals bijvoorbeeld een balkstaaf en de ernaast liggende kolombeugel (7200 
en± 600 mm) grate maatafwijkingen optreden. 

Keuzemaken 

Het produceren van vlakke, op maat gemaakte netten is geen probleem. Er zijn verschillende 
fabrikanten die bier een standaardmachine voor bebben. Het produceren van baarspelden is oak 
standaard. Het bandmatig plaatsen van baarspelden is veel werk, bet mecbaniscb plaatsen is nag 
nergens uitgevoerd. Het systeem is zeer flexibel. 
Het buigen van netten gaat eigenlijk alleen goed, indien er grate series zijn. De verschillende 
staafdiktes en -afstanden zijn in dit systeem moeilijk in te passen. Binnenranden moeten met een 
ander systeem omdat inwendig buigen niet mogelijk is. Ook bet buigen van scbuine randen gaat niet. 
De flexibiliteit van dit systeem is duidelijk lager. 
Bij losse onderdelen zijn, naast de buigproblemen van verschillende staafdiktes en -afstanden, 
problemen te verwacbten in de borizontale montage. 
Het systeem met losse, individueel gebogen staven biedt de grootst mogelijke flexibiliteit en levert bet 
meest complete product af (weinig bandmatige arbeid). Het vastbouden van de staven is een zeer grate 
moeilijkheid. 
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Na gesprekken met leveranciers van verschillende systemen bleek, dat bet buigen van netten of 
onderdelen door de lagere flexibiliteit niet geschikt was voor de grate varieteit in wandelementen. Van 
de twee overgebleven systemen leken de losse, individueel gebogen staven de grootste moeilijkheden 
op te leveren. 

In overleg met de tecbniscbe dienst is gekozen voor een verdere uitwerking van bet systeem van 
vlakke netten met baarspelden. lndien de baarspelden mecbaniscb op bet net geplaatst en gelast 
kunnen worden, is dit bet meest optimale systeem: zeer flexibel en met een minimale bandmatige 
arbeid. Voor bet plaatsen en lassen van de baarspelden is nog nooit iets bedacbt, dit zal 
ontwikkeld moeten worden. 

3.4 PRODUCTIECONCEPT 

Er is een programma van eisen opgesteld waarin de benodigde capaciteit en de wapeningsvormen 
beschreven zijn. Het eerste uitgangpunt was vijftig wanden per dag. Orn een inzicht te krijgen in de 
hoeveelheid te verwerken materiaal, is van de wandelementen van een representatieve dagproductie de 
wapening omgewerkt tot de vorm, zoals ze gedacht wordt uit dit systeem te kunnen komen. Het PVE 
en de gegevens van de dagproductie zijn te vinden in bijlage 3.2 en 3.3. 
Het nieuwe productiesysteem bestaat uit een nettenmachine en een beugelmachine, zoals beschreven 
in § 3.2, een machine om beugels en haarspelden op een wapeningsnet te positioneren en te lassen 
(deze moet nog ontwikkeld warden), optimaal ingerichte arbeidsplaatsen en een logistiek systeem om 
de verschillende onderdelen op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In bijlage 3.4 is de 
opstelling te zien. 

Capaciteit 

Uit de representatieve dagproductie bleek de gemiddelde wandafmeting 4.5 x 3.5 meter te zijn. Dit is 
15.75 m2 per net x (2 x 50) netten = 1575 m2 totaal. De capaciteit van bestaande nettenmachines is 
1600 - 1800 m2 in 8 uur. De nettenmachine kan dus in de normale werktijd de netten voor de 
gevraagde 50 wandelementen produceren. 
Gemiddeld zitten er 125 haarspelden in een element, 97% daarvan is <j>8. Elke haarspeld moet binnen 
gemiddeld 4.6 seconden verwerkt zijn. De haarspeldmachine bestaat uit een buig-knip gedeelte, dat de 
beugels en haarspelden produceert en een positioneer- en lasgedeelte. Het knippen en buigen van een 
haarspeld duurt ongeveer 2 seconden. Over bet plaatsen en lassen zijn geen gegevens bekend. 
Voor bet bepalen van bet aantal arbeidsplaatsen zijn van drie elementen de wapeningskorven op de 
nieuwe manier geproduceerd (een net met haarspelden, een vlak net, losse staven). Het door twee man 
samenstellen van deze vooraf vervaardigde delen tot een complete wapeningskorf anderhalf uur; 
gemiddeld 30 minuten per wandelement. Uitgaande van een half uur per wand kunnen met drie 
arbeidsplaatsen 48 wapeningskorven per dag (8 uur) gemaakt worden. 

Nettenmacbine 

De nettenmachine produceert eerst bet ondernet. In bet positioneerstation (Figuur 3-19, nr. 2) warden 
eerst de ( verticale) dwarsstaven in de pallet gepositioneerd en daarna de (horizontale) langsstaven. De 
pallet met staven wordt vervolgens via een buffer (nr. 3) naar bet lasstation (nr. 4, 5) getransporteerd, 
waar de staven aan elkaar gelast worden. Als bet lassen voltooid is, ligt bet net op positie (5). De 
posities (4) en (6) kunnen verticaal bewegen. Na bet omlaag brengen van (4, 6), wordt bet gelaste net 
naar de buffer (nr. 6) verplaatst. Na bet omhoog brengen, kan in ( 4) bet volgende net om gelast te 
worden. Op positie (6) ligt bet gelaste ondernet. Daar wordt bet ondernet uit de pallet getild en 180° 
gedraaid om de lengte-as, zodat de langsstaven onder komen te liggen. De langsstaven moeten immers 
in de buitenste laag komen te zitten; bij bet ondernet is dit dus aan de onderzijde. Het ondernet wordt 
naar bet beugelstation getransporteerd. De lege pallet gaat terug naar een bufferpositie (nr. 1) en ligt 
dan klaar voor de volgende omloop. 
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1 buffer 

1 positioneren 3 buffer 

Figuur 3-19: Doorsnede nettenmachine 

Positie 1: buff er 
Positie 2: positioneren van de staven 
Positie 3: buffer 
Positie 4: !assen (beginpositie) 
Positie 5: eindpositie !assen (net gereed) 
Positie 6: afpakken van bet net 

6 af11oeren 

4. begin [assen 5 eind la ssen 

De productie van bet bovennet is hetzelfde, alleen wordt dit net niet gedraaid en bet bovennet gaat als 
vlak net een buffer in. In bijlage 3.4 in de nettenmachine aangegeven met de nummers 1 t/m 7, de 
nummers 8 en 14 geven de buffers aan van bet ondernet resp. bovennet. 

Beugelmachine 

De beugelmachine buigt de haarspelden en I Bugel verschweinen I 
oplegneus-beugels. Deze worden mechanisch gepakt, 

I Bugel verschweinen I 
op bet ondernet geplaatst en vastgelast. Het 
gecontroleerd pakken van haarspelden is nog nooit 
gedaan. Dit onderdeel moet nog helemaal ontwikkeld KB 
worden. Daarom wordt dit onderdeel gedetailleerder ~ 
behandeld. 

Tevens is de kwaliteit van staal op rollen niet 
constant. Door de profilering is elke doorsnede 
anders. Bij bet buigen van een gerichte draad tot een 
haarspeld wordt de draad in een vlak een aantal maal 
gebogen. Hierbij wordt de draad met een buigpen om 
de buigdoorn gedrukt. Door de variatie in kwaliteit en 
bet verschil in doorsnede 'buigt' de gebogen staaf ook ij ij 
uit bet buigvlak uit. De haarspeld wordt dan als bet ~ ~ 
ware scheluw. Als de haarspeld gebogen en afgeknipt 
is, zitten de twee schenkels niet altijd exact boven 
elkaar. Hoe meer buigingen of hoe !anger de Figuur 3-20: Beugelmachine 
staafdelen, hoe groter dit effect. Orn deze reden is 
besloten om: 

1. Alleen kleine onderdelen te maken 
2. De onderdelen vast te houden totdat ze vastgelast zijn 

Kleine onderdelen 
In bet concept 'vlakke netten met haarspelden' zijn de beugels in balken en kolommen vervangen door 
haarspelden. Aangezien elke beugelmachine haarspelden en beugels kan maken, is te overwegen of er 
niet gewoon weer complete beugels geplaatst en gelast kunnen worden. Het voordeel is, dat er minder 
onderdelen gemaakt, geplaatst en gelast moeten worden (een beugel in plaats van twee haarspelden). 
Daar staat tegenover dat de beugelmachine langzamer moet draaien omdat langere delen bij hoge 
buigsnelheid door willen slaan (massa is traag). Het verplaatsen naar de juiste positie moet ook 
langzamer en door de grotere variatie in vorm en afmeting worden bet grijpersysteem en de software 
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ingewikkelder. In de overlap van de beugel komen twee staafdelen naast elkaar te liggen, dit vraagt 
ook om een ingewikkeldere grijper. Tot slot komt de beugel bij kolommen op deze manier helemaal 
binnen de hoofdwapening, bier wordt in § 3.5 op ingegaan. Er is besloten om geen complete beugels 
in balken en kolommen toe te passen. 

Onderdelen vasthouden 
Bij bet afknippen van een JUISt geproduceerde haarspeld, valt deze al draaiend op de grand. 
Gecontroleerd opvangen van haarspelden ( om in een magazijn te plaatsen) is niet mogelijk omdat ze 
alle kanten opvliegen. 

Orn een orientatiepunt te hebben voor bet positioneren en lassen van de haarspeld op bet net, zal de 
haarspeld vastgepakt moeten warden voordat deze door een schaar afgeknipt wordt. Er warden twee 
grijpersystemen ingezet: 
De eerste grijper pakt voor bet knippen de haarspeld vlak achter de schaar vast. Dit is namelijk bet 
enige vaste punt bij alle staven. Als de haarspeld afgeknipt is, draait de grijper horizontaal 90°. De 
buigmachine kan dan met de volgende haarspeld beginnen. De haarspeld staat nu loodrecht op de 
machine met de gesloten kant van de machine af. De tweede grijper schuift vanaf de gesloten 
haarspeldkant over de haarspeld en klemt deze vast aan zowel de boven- als onderschenkel. De eerste 
grijper laat los en kan de volgende haarspeld pakken. De tweede grijper verplaatst naar de juiste 
positie, draait de haarspeld in de goede richting (0°, 90°, 180° of 270°) en last deze op bet net. 
Grijpersysteem 'twee' wordt twee keer uitgevoerd, omdat bet verplaatsen en lassen veel meer tijd kost 
dan bet buigen en knippen van een haarspeld. De laskoppen warden in de grijper verwerkt. 

Hele kleine haarspelden 
Haarspelden in de derde laag (zie §3.5) zijn minder hoog dan die in de eerste of tweede laag. De 
standaard buigmachines buigen twee keer 90° om een haarspeld te maken. Een hele kleine haarspeld 
kan gemaakt warden, door de draad in een keer 180° te buigen. De hoogte van de haarspeld wordt dan 
de buigdiameter + 2 x de draaddiameter, dus bij $8: (5+2)*8 = 56 mm. 
Tussen de 1 x 180° en de 2 x 90° gebogen haarspeld zit een klein gebiedje, waarin de haarspeld niet 
gemaakt kan warden. Een haarspeld van bijvoorbeeld 58 mm zou moeten zijn: 90° buigen, 2 mm 
opschuiven, 90° buigen. Deze 2 mm opschuiven levert een probleem. Een buigmachine, die meerdere 
diameters aankan en twee richtingen op kan buigen (-180°tot + 180°) heeft de buigpen verder van de 
buigdoom af staan omdat er voor grotere diameters grotere buigdooms nodig zijn. Door deze grotere 
afstand heeft de buigpen geen grip na de verschuiving van 2 mm. De afstand van de buigpen tot de 
buigdoom bepaalt bet gebied (in haarspeld-hoogte), waarin de haarspelden niet gemaakt kunnen 
warden. 

Door slechts een diameter in te zetten ( en dus ook een buigdoom) en een buigrichting toe te staan, kan 
de buiginrichting compacter en daardoor optimaler uitgevoerd warden. Met zo'n gespecialiseerde 
buigkop kan zelfs de kleinste haarspeld (56 mm bij $8) met 2 x 90° gebogen warden. 

Beugels oplegneus 
De oplegneus-beugels warden mechanisch geproduceerd en 
op bet ondemet gelast. De huidige beugelvorm die in de 
oplegneus toegepast wordt, volgt gewoon de contouren van 
bet beton. Orn deze beugelvorm te maken moet de machine 
twee richtingen op kunnen buigen. Hierboven is beschreven 
waarom bet beter is om een machine in te zetten die maar in 
een richting buigt. Door de beugel als niet-gesloten uit te 
voeren (geen overlap), zijn er ook geen problemen met de 
grijpers te verwachten. 
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Additionele wapening 

Met de hierboven bescbreven machines kan een groot deel van de wanden bijna compleet gemaakt 
worden. Er zijn ecbter een aantal details, die niet te mecbaniseren zijn. 

Losse staven 
De nettenmachine kan diameters tot en met ~16 verwerken, omdat die op rollen aangeleverd kunnen 
worden. Grotere diameters zijn alleen in staafvorm verkrijgbaar, deze zullen bandmatig toegevoegd 
worden. Omdat bet net uit twee lagen bestaat, moeten ook de staven, die in een andere laag liggen, 
bandmatig toegevoegd worden. Het gaat hierbij om staven, die oorspronkelijk in de bet net zaten, maar 
door bijvoorbeeld lasplaten of een inkassing naar de derde of vierde laag moeten verbuizen. Ook de 
langsstaven in de oplegneuzen vallen onder de bandmatige staven. 

Haarspelden in uitwendige hoeken 
De baarspelden worden van bovenaf macbinaal op bet ondemet geplaatst. In de uitwendige boeken 
moeten borizontale en verticale baarspelden komen. Als er in een ricbting al baarspelden staan, is bet 
ondemet over een lengte van 300 tot 400 mm (verankeringslengte) niet meer van boven bereikbaar. 
Het borizontaal mecbaniscb inscbuiven van de baarspelden vraagt om een ingewikkeld plaatsings
systeem. Daarom worden de baarspelden in de ene ricbting mecbaniscb en in de andere ricbting 
bandmatig geplaatst. Het gaat bierbij per boek meestal om twee baarspelden. 
De verticale baarspelden worden mecbaniscb geplaatst, de borizontale worden in de boeken bandmatig 
toegevoegd. De reden hiervoor is dat voor de verticale baarspelden ~8 of ~10 (zitten beide op de 
beugelmachine) bijna altijd voldoet, ook bij dikkere boofdwapening in de kolommen. In bet geval van 
een trekband, dient de borizontale wapening ecbter volledig verankerd te zijn, zodat bier regelmatig 
baarspelden ~12 of soms ~16 nodig zijn. Die zitten niet op de beugelmacbine en moeten dus altijd al 
bandmatig aangebracbt worden. 

Haken (standaardafmetingen) 
Voor de verankering van de boofdwapening van een balkdeel in een kolomdeel wordt deze wapening 
nu vaak omgezet. Aangezien de nettenmachine alleen recbte staven kan maken wordt dit detail 
opgelost met een losse baak (90°, 2 x verankeringslengte ). Deze baken kunnen per diameter in 
standaard lengtes op voorraad liggen bij de arbeidsplaatsen. 

Losse kolommen 
De nettenmacbine kan staven korter dan 350 mm niet verwerken. Van kolommen die smaller dan 400 
mm zijn (350 + 2 x 25 mm dekking) kunnen de dwarsstaven dus niet in bet net meegenomen worden. 
Bij deze smalle kolomdelen levert ook de beugelvorm een probleem op; er is niet genoeg ruimte om 
de baarspelden (die de beugels vormen) te verankeren. Vanwege de kleine afmetingen zit er meestal 
zware wapening in deze kolommen, zodat in veel gevallen ook de boofdwapening niet met de 
nettenmachine gemaakt kan worden. Voorlopig is besloten om kolommen smaller dan 400 mm 
separaat bandmatig te maken en tegelijk met alle andere bandmatige staven aan bet ondemet vast te 
lassen. 

Arbeidsplaatsen 

Op de arbeidsplaatsen komen alle onderdelen bij elkaar, om gemonteerd te worden tot wapeningskorf. 
Als eerste wordt bet ondemet met baarspelden aangeleverd. Dan wordt de additionele wapening 
aangevoerd (losse staven, baarspelden en eventuele losse kolommen). Deze worden op bet ondemet 
geplaatst en bandmatig vastgelast. Doordat de bovenkant open is, zijn alle plaatsen goed en makkelijk 
te bereiken. Als alle additionele wapening vast zit, wordt bet bovennet automatiscb aangevoerd en als 
een deksel op de wapening geplaatst. Het bovennet wordt bandmatig vastgelast. 

De exacte inricbting van de arbeidsplaatsen is nog niet bekend. Er zijn al wel een aantal voorstellen 
gedaan, maar die bebben tot nu toe nog niet tot een bevredigende oplossing geleid. Belangrijke punten 
zijn arbeidsomstandigheden, informatievoorziening en logistiek. 
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Arbeidsomstandigheden 
Het is moeilijk om tijdens het lassen een goede werkhouding aan te nemen. Indien de wapenings
korven op tafels liggen, zijn de randen goed bereikbaar. Orn in het midden van een wandwapening te 
kunnen werken, moet men echter op de taf el klimmen en krom staan. 
Bij het ontwerp van de arbeidsplaatsen is het idee ontstaan om de wapeningskorven verticaal te zetten 
tijdens de handmatige werkzaamheden. Orn elk hoogte te kunnen bereiken (wand: tot 4.2 meter), zal of 
de wapening of de lasser omhoog en omlaag moeten kunnen bewegen. 
Het op en neer bewegen van een compleet wandnet vraagt een behoorlijk stellage. Bovendien zal 
wapening die boven in het element komt, toch nog hoog opgetild moeten warden. Het gaat 
waarschijnlijk om zware wapening, anders had de staaf wel in het net gezeten. 
Het op en neer bewegen van de lassers kan tot zeeziekte leiden. Verticaal monteren lijkt geen goede 
oplossing om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
Bij horizontaal monteren kan gedacht warden aan een taf el, die zich enigszins kan aanpassen aan de 
grootte van de wapeningskorf. Door de tafel te laten zakken tot op de grond wordt het 'op de tafel 
klimmen' voorkomen. Het gebukt werken is hiermee nog niet opgelost. 

Het optimaliseren van de werkplek op het gebied van arbeidsomstandigheden is noodzakelijk. In de 
huidige situatie wordt de slechte werkhouding tijdens het lassen afgewisseld met rondlopen om staven 
te halen, gereedschap te zoeken of om met een kraan de wapeningskorf af te voeren. Dit lopen kan 
gezien warden als een korte 'rustpauze' voor het lichaam. Omdat alle materialen automatisch aan- en 
afgevoerd warden, vallen deze pauzes weg. 

Logistiek 
Het aanvoeren van de onderdelen gebeurt allemaal automatisch. De volgorde wordt bepaald door de 
ondernetten ,deze warden als eerste vanuit de machines naar de arbeidsplaatsen getransporteerd. Bij 
het betreff ende ondernet wordt door het systeem zelf de juiste overige wapening en bovennet gezocht 
en aangevoerd op het moment dat de lassers het nodig hebben (en op een knop drukken). 
Het positioneren van het bovennet gebeurt automatisch. Omdat dit een vrij slap net is, moet dit meteen 
op de goede plaats liggen. Handmatig verschuiven is wel mogelijk. Dit is echter zwaar werk en dient 
voorkomen te warden. 

Binnen het systeem moeten een aantal buffers aanwezig zijn om wachten te voorkomen. Een 
wapeningskorf kan bijvoorbeeld van de nettenmachine en de beugelmachine veel tijd vragen, terwijl er 
handmatig bijna niets aan gedaan hoeft te warden. Als er te veel van deze wapeningskorven direct na 
elkaar gemaakt warden, moet de arbeidsplaats wachten op de machines. Andersom kan ook; dan 
kunnen de machines de geproduceerde onderdelen niet kwijt. Orn dit te voorkomen wordt er aan de 
wapening van de wandelementen een moeilijkheidsgraad per machine gekoppeld, zodat 'makkelijke' 
en 'moeilijke' elementen afgewisseld kunnen worden. 

De wapeningsonderdelen gaan vanuit een machine-lijn over in drie of vier handmatige arbeidslijnen. 
Het kan zijn, dat de ene arbeidsplaats twee kleine elementen maakt, en een andere arbeidsplaats een 
grate. De oorspronkelijke volgorde wordt dan verstoord. In het systeem bepalen de ondernetten de 
volgorde. De buffer van de ondernetten is 'first in - first out'. De bovennetten die in de buffer liggen 
moeten in willekeurige volgorde op te vragen zijn. 

Informatievoorziening 
Alie wapeningsonderdelen zijn in het systeem gekenmerkt. De verschillende machines produceren hun 
onderdeel en de plaats van dit onderdeel in het systeem is altijd bekend. 
Even belangrijk is de inf ormatie op de arbeidsplaatsen. Het ondernet dat wordt aangevoerd, is precies 
op maat. Op plaatsen waar instortvoorzieningen moeten komen zit geen wapening ( dat is in het 
tekenprogramma geregeld, zie hoofdstuk 4). Als de informatievoorziening naar de lassers toe niet 
duidelijk is, kunnen zij bet hele maatvoeringssysteem onderuit halen. Er wordt gedacht aan een 
tekening ( digitaal of op papier), waarop de handmatig toegevoegde wapening duidelijk gemaatvoerd 
staat. Een ander mogelijkheid is om (delen van) de tekening met behulp van lasers te projecteren. 
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3.5 W APENINGSCONCEPT 

Bij volle wandelementen is het gebruikelijk om de verticale (hoofd)wapeningsstaven in de buitenste 
laag te plaatsen. In zijn vlak is de wand zeer stijf. Knik uit het vlak, veroorzaakt door excentrisch 
opgelegde vloeren of door wind loodrecht op de wand, is vaak maatgevend voor de verticale 
wapening. Als de verticale wapening verder naar buiten zit, levert dit een grotere hefboomsarm op 
waardoor meer buigend moment opgenomen kan worden. 

Bij balken en kolommen moet de hoof dwapening omsloten worden door beugels. Dit betekent, dat de 
verticale kolomwapening naar de tweede laag moet opschuiven, zodat er een beugel omheen kan. 
De balkbeugel komt ook in de twee de laag. De hoof dbalkwapening zal dan naar de derde laag moeten. 
De balkflankwapening kan in de eerste laag komen. 

Omdat het in een geautomatiseerde productie beter is om een systeem te gebruiken, is besloten om ook 
de volle wanden met 'balk-kolomwapenig' te maken. De borizontale wapening zit buiten, de verticale 
wapening zit binnen. 

In bet productiesysteem worden vlakke netten automatiscb van baarspelden voorzien. In bet net zitten 
de eerste (horizontale) en tweede (verticale) wapeningslaag. De baarspelden worden van bovenaf op 
bet net geplaatst. Dit betekent dat de baarspelden in de tweede (verticale) of de derde (borizontale) 
laag kunnen komen. In de eerste laag kunnen geen haarspelden geplaatst worden. Beugels worden 
gevormd door staven in bet net en haarspelden door middel van verankeringslengte 'aan elkaar' te 
maken. 

Balkdeel 
De balkbeugel is opgebouwd uit staven in de tweede laag en baarspelden ( ook 2e laag). 
Indien de heugels voor de opname van dwarskracbt nodig zijn, dient de baarspeld met de 
voorgeschreven verankeringslengte aan de staaf verankerd te zijn. De boofdwapening 
kan bandmatig in de derde laag geplaatst worden, zodat deze door de beugels omsloten 
wordt. Het is productietecbniscb mogelijk om de hoofdwapening t/m ~16 in bet net op te 
nemen. Deze zit dan in de eerste laag en dus buiten de beugel. Proeven in het 
laboratorium moeten uitwijzen of ( of wanneer) dit verantwoord is. 

Kolomdeel 
De kolombeugel wordt opgebouwd uit staven in de eerste laag en baarspelden in de derde. Het is niet 
duidelijk of de boofdwapening wel of niet door de beugel omsloten wordt. Omdat kolomdelen 
voomamelijk op druk belast worden, bestaat bet gevaar van uitknikken van 
een enkele staaf (bijvoorbeeld na het afspatten van de betonscbil tijdens een 
brand). Er moet onderzocbt worden in boeverre de staaf ( onderdeel van de 
beugel) de hoofdwapening tegen uitknikken beschermt. 
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4 TEKENEN 

4.1 ALGEMEEN 

Uit bet T9-onderzoek 'Inventarisatie bestaande situatie Geelen Beton Wanssum BV' blijkt, dat de 
huidige manier van tekenen niet geschikt is om bet tekenen van wapening te automatiseren. 
Er zijn wel een aantal eenduidige regels, bet is onmogelijk om uit de huidige tekening gegevens te 
halen voor CAD-CAM doeleinden. 
De betonvormen worden opgebouwd uit losse lijnen, wapening wordt niet op de exacte lengte 
getekend. Instortvoorzieningen zijn blocks op een aparte laag. Deze blocks worden echter vaak 
geexplodeerd en veranderd. Alle block-eigenschappen gaan dan verloren. 
Het opsporen van losse lijnen is geen goede ingang voor bet samenstellen of herkennen van vormen, 
wapening en andere onderdelen. De tekenwijze zal moeten veranderen zodat de noodzakelijke 
gegevens door een programma uit de tekening gelezen kunnen worden. 

In bet kader van dit afstudeerproject is bet programma van eisen voor de nieuwe tekensoftware 
samengesteld. 

Er is uitgezocht wat bet programma moet gaan doen, wat hiervoor moet veranderen in de huidige 
tekenwijze en hoe dit vertaald kan worden in een softwarematige oplossing. In samenwerking met 
Technosoft is een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de werking van de software. In dit verslag 
is hiervan de grote lijn weergegeven. Het daadwerkelijke programmeren van de software is door 
Technosoft gedaan en valt buiten de afstudeeropdracht. 

4.2 W APENINGSAPPLICATIE ONDER AUTOCAD 

Het is de bedoeling, dat er een wapeningspatroon gegenereerd wordt aan de hand van de vorm van bet 
wandelement. Aan de lengte, vorm en plaats van de wapeningsstaven worden allerlei eisen gesteld 
vanuit de voorschriften, productietechnisch opzicht en uit montage- en transportoverwegingen. 

Orn de staven te controleren op botsingen met instortvoorzieningen, dienen de voorzieningen een 
gebied te krijgen, waarin wapening niet toegestaan is. Van iedere voorzieningen zal dit invloedsgebied 
goed beschreven moeten worden. 

Er zijn een aantal systemen ontwikkeld om wapeningsnetten samen te voegen tot een 3D
wapeningskorf (netten met haarspelden, netten buigen). Tijdens bet opstellen van bet programma van 
eisen en bet ontwikkelen van de software was nog niet duidelijk of er een systeem was dat voor elk 
wandtype gebruikt kon worden, of dat er meerdere systemen nodig waren om voor de veelheid aan 
elementen wapeningskorven te kunnen produceren. 

Bij bet ontwikkelen van de software is uitgegaan van een wapeningspatroon voor de netten, rekening 
houdend met meerdere sluitsystemen. Er is uiteindelijk voor een systeem gekozen: vlakke netten met 
haarspelden. 

Bij bet ontwerpen van de software is een belangrijk uitgangspunt geweest, dat bet programma zelf 
zoveel mogelijk zinvolle voorstellen doet, zodat de tekenaar een minimum aan gegevens in hoeft te 
voeren. Het programma zal -op dezelfde wijze als de tekenaars van de constructeur gewend zijn- een 
wapening aanbieden, maar omdat er (nog) geen koppeling met bet rekenwerk is, kan er niet verwacht 
worden, dat alle aangeboden waarden meteen juist zijn. Alle door bet programma aangeboden waarden 
moeten daarom altijd door de tekenaar gewijzigd kunnen worden. 

De ontwikkelde software is eigenlijk alleen nodig om de invoer van extra gegevens ten behoeve van 
een geautomatiseerde productie zoveel mogelijk te beperken. Een tweede belangrijk uitgangspunt was 
daarom de mogelijkheid tot verwijzen naar andere elementen. Ongeveer driekwart van de huidige 

C.A.A. Siroen Afstudeerverslag April 2001 Pag.29 



GEBOUWEN UITGEVOERD MET GEPREFABRICEERDE DRAGENDE BETONNEN WANDEN 
Tekenen 25-04-01 

wapeningstekeningen bevatten principeverwijzingen naar andere elementen. Het programma is 
zodanig opgezet, dat wapeningsprincipes gekopieerd kunnen worden. De nieuwe werkwijze sluit goed 
aan op de buidige werkwijze. 

4.3 GEOMETRIE 

De tekening is nu belemaal tweedimensionaal. De nieuwe software verwerkt intern alle gegevens 3D, 
om vervolgens alles in 2D weer te geven. De tekenaar dient af en toe een dikte of diepte op te geven, 
maar verder is er van bet 3D-verwerken niets te merken. Dit wil zeggen, dat alle 2D- teken- en edit
commando's ter beschikking blijven. Wijzigen in een 3D tekening is namelijk nog enorm lastig. De 
getekende onderdelen, waar de software iets uit moet "berkennen" warden eenduidig opgezet. 

I 

Fifmur 4-1: Geometrie 

De geometrie van een wandelement 
bestaat uit een aantal onderdelen. Er 
is altijd een boofdvorm; de 
uitwendige randen van bet element. 
Binnen die boofdvorm kunnen 
sparingen, opstortingen en 
inkassingen voorkomen. Al deze 
onderdelen worden in een bepaalde 
laag geplaatst. De laagnaam bevat 
gegevens over welk onderdeel bet 
betreft en de dikte of diepte van dat 
onderdeel. Bij de inkassing en 
opstorting warden ook gegevens 
opgenomen over de ligging (voor
of acbterzijde van bet element). 

Binnen elke sparing, inkassing of opstorting wordt een block geplaatst ( op een niet te plotten laag) 
waarin later gegevens over afscbuiningen, afwijkende dekking en randdetails van wapening ingegeven 
kunnen worden. 
Aan de kant van de inkassing mag de minimaal voorgeschreven dekking vaak gereduceerd worden, in 
enkele gevallen zelfs tot nul, bijvoorbeeld als de inkassing op de bouwplaats aangesmeerd wordt. Bij 
deze inkassingen boeft, mist ze binnen de dekking vallen, de wapening niet aangepast te warden. 
Indien er niets opgegeven wordt, worden voor de dekking en wapeningsdetails de gegevens van de 
boofdvorm gebruikt. 

t:!fTechnoCAD/MW Geomelne 3D 2000 El 

Figuur 4-2: 3D-vieuwer 
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Alle informatie wordt 2D 
getekend. Ter controle van de niet 
direct zicbtbare 3D informatie is 
een 3D-viewer gemaakt (zie 
figuur 4-2). In deze viewer kan de 
geometrie van bet element vanuit 
een aantal zicbtpunten bekeken 
worden. Het model wordt intern 
3D opgebouwd. In de tekening 
wordt bet zwaartepunt van bet 
element aangegeven. De inboud 
van bet element (in liters beton) 
wordt in bet tekeninghoofd 
ingevuld. 
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4.4 INSTORTVOORZIENINGEN 

Van alle voorkomende voorzieningen wordt voor elk aanzicbt (voor, acbter, boven, zij) een block 
gemaakt met een eenduidige naam. Elke voorziening wordt voorzien van een 3D-invloedsgebied, 
waarbinnen geen wapening toegestaan is. Een routine plaatst bet juiste aanzicht op de gewenste plek in 
de tekening, plaatst er de tekst bij en koppelt bet invloedsgebied aan de voorziening. Alle teksten 
kunnen later opgespoord worden om automatiscb een verzamelstaat te maken. 
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Figuur 4-3: Bibiliotheek van voorzieningen 
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Met behulp van de in figuur 4-3 aangegeven dialoogbox kan de gewenste voorziening gekozen 
worden. Omdat bet 3D-gebied aan de blocknaam gekoppeld wordt, is bet niet toegestaan om bestaande 
voorzieningen (blocks) te exploderen en te wijzigen. Hierdoor gaan de block-eigenscbappen en dus de 
3D-informatie verloren. Als er een nieuwe voorziening nodig is, dient die aan de bibliotbeek 
toegevoegd te worden. Als er een nieuwe voorziening in de bibliotbeek staat, waar nog geen 3D
gebied voor gedefinieerd is, verschijnt er een waarscbuwingssymbool voor de betreffende 
bestandsnaam in figuur 4-3. 

Na bet selecteren van de voorziening moet aangegeven worden welke aanzicbten van de voorziening 
in de verscbillende betonaanzicbten / doorsneden moeten komen. Dit gebeurt met de dialoogbox in 
figuur 4-4. 
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Figuur 4-4: Selecteren aanzicht 
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Alleen in bet vooraanzicbt wordt bet 3D-gebied aan de voorziening gekoppeld, omdat bier altijd alle 
voorzieningen in staan aangegeven. Als alle voorzieningen in alle betonaanzicbten geteld zouden 
worden, worden er een aantal dubbel meegenomen. 
De voorzieningen kunnen door bet programma geteld worden. Het programma spoort alle 
voorzieningen in bet vooraanzicbt op, deze aantallen (per voorziening) worden gecontroleerd met de 
bijbeborende teksten. In geval van een verscbil wordt bet boogste aantal genomen en er verschijnt een 
waarscbuwing. Een voorziening zoals bijvoorbeeld bet spouwanker wordt wel met tekst vermeld, maar 
niet getekend (meestal gaat bet om meer dan 100 ankers). Bij controle wordt de tekenaar bierop 
gewezen. Bij goedkeuring wordt bet getal uit de tekst aangebouden voor bet aantal voorzieningen. 

Het 3D-gebied wordt vastgelegd voor bet vooraanzicbt van de voorziening. De overige aanzicbten 
worden door middel van rotatie gegenereerd. Als er een zijaanzicbt van een voorziening in bet 
vooraanzicbt van de betonvorm staat, moet bet 3D-gebied wel op de goede plaats zitten en de goede 
ricbting op staan. 

4.5 WANDTYPEN 

Volle wand 

Wand met sparing 

Wand met meer sparingen 

Figuur 4-5: Hoofdvormen wandtype 

C.A.A. Siroen 

Er zijn in constructief opzicbt drie boofd-wandtypen te 
berkennen; de volle ( dicbte) wand, de wand met een 
raamsparing en de wand met twee of meer 
raamsparingen. Elk wandtype beeft zijn eigen 
kenmerkende wapeningspatroon. De software is in staat 
om door middel van vormberkenning een keuze te 
maken voor een bepaald wandtype met bet daarbij 
beborende wapeningspatroon. Afhankelijk van bet type 
wand worden voorstellen gedaan voor de wapening, die 
door de gebruiker aan te passen zijn. 
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Volle wand. 

Een voile wand kan sparingen bevatten. De afmetingen van de sparingen in deze wand zijn echter 
zodanig klein, dat bet element zich constructief gezien als een wand blijft gedragen en dus ook als 
zijnde een wand gewapend wordt. Het wapeningspatroon van een voile wand bestaat uit een 
regelmatige verdeling van horizontale en verticale staven. Ter plaatse van de randen bevinden zich 
vaak staven met een andere diameter, bijvoorbeeld bij stabiliteitswanden. 

Wand met sparing(en) 

Als de afmetingen van de sparingen zo groot warden, dat bet element bet gedrag van een balk
kolomelement gaat vertonen, zullen de balkdelen en kolomdelen als zodanig herkend en gewapend 
moeten warden. Het wapeningspatroon wordt opgebouwd uit subpatronen voor de afzonderlijke balk
en kolomdelen. 
Het wapeningspatroon van een balk bestaat uit hoofdwapening boven en onder, flankwapening (beide 
horizontaal) en een verticale beugelverdeling. Bij zwaar belaste balken met een grotere overspanning 
zijn soms dwarskrachtbeugels nodig. 
Het wapeningspatroon van een kolom bestaat uit verticale hoofdwapening aan de rand, verticale 
flankwapening en een horizontale beugelverdeling. 

Automatische wandtype detectie. 

Doordat de geometrie door bet programma 
herkend wordt, kan er een automatische keuze 
gemaakt warden voor een wandtype en bet 
bijbehorende sluitsysteem (wandsysteem). 
Figuur 4-6 toont de dialoogbox, die verschijnt 
na bet starten van de wapeningsroutine. Hier 
kan ook de dekking (wordt in eerste instantie 
uit de onderhoek gehaald) gewijzigd worden. 
De software kan bet wandelement aan de hand 
van bet aantal grote sparingen indelen in balken 
en kolommen. Per balk of kolom ( of voor de 
hele wand) wordt vervolgens een wapening 
aangeboden, die door de gebruiker aangepast 
kan worden. Het door bet programma 
aangeboden wandtype kan altijd door de 
tekenaar veranderd worden 

4.6 WAPENING 
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\ 1./ andlype jMitifNIHMffiiWI 

Wandsyi:Jeem ~Vl.:1h.Le neHen + ha,:ir":pelden 

Kolom handrn r 

:.:1 fis7_ 
...J Dekkmg voor I · · =i 

.iJ fis7_ Dekking achter I'· :J 

~-DskkinQ ,ijde ! · · :J 

I Vo!gende > I Annuleren 

Figuur 4-6: Dialoogbox wandgegevens. 

Met de keuze van bet wandtype ligt vast welke wapeningsvormen warden aangeboden. 
De aangeboden onderdelen zijn: 

• Wandwapening bij een wandelement; 
• Bovenbalk, Onderbalk, Randkolom (links en rechts) bij een element met een sparing 
• Bovenbalk, Onderbalk, Rand- en Middenkolom(men) bij een element met meer sparingen 

Voor elk van deze onderdelen is een dialoogbox beschikbaar, die voor dat deel een basiswapening 
aanbiedt. 
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Invoeren van de basiswapening 

Volle wand 

Indien het element als volle wand gewapend gaat worden, zal vervolgens de dialoogbox uit Figuur 4-7 
verschijnen: 

TechnoCAD: Basiswapening Wizard (WAND) 1.00 El 

1111 Diameter Aantal HOH-afstand Sectie 

R andstaven boven r-3 liJ liJ 300 mm2/m1 

R andstaven onder r-3 liJ liJ 300 mm2/m1 

Randstaven links r-3 liJ liJ 300 mrn2/m1 

Randstaven rechts r-3 liJ liJ 300 mm2/m1 

Verdeelstaven horizontaal r-3 liJ 300 mm2/m1 

Verdeelstaven vertikaal r-3 liJ 300 mrn2/m1 

~ ~ I L.. ........ 9.~ .......... J __ ca_nc_el_, 

Figuur 4-7: Dialoogbox wandwapening. 

Er moet altijd een diameter opgegeven worden in combinatie met een aantal of een hart-op-hart 
afstand, het programma doet zelf al een voorstel voor de wapening. Bij de randstaven zal voornamelijk 
een aantal ingevoerd worden, bij verdeelwapening is een HOH-afstand gebruikelijk. De aangeboden 
waarden kunnen zowel met de muis als met het toetsenbord veranderd worden. 
Van de in te vullen waarden wordt gecontroleerd of die waarde wel mogelijk is. Voor de diameter 
kunnen de gangbare staafdiameters q,6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 en 40 ingevoerd worden. Bij dikke 
staven (>q,16) verschijnt een melding, dat deze staaf in de productie handmatig toegevoegd moet 
worden. In een wand kunnen dergelijke dikkere staven vrijwel altijd vervangen worden door meerdere 
dunne staven, die gewoon machinaal verwerkt kunnen worden. 
Indien het aantal staven op O of 1 staat, is invoeren van een HOH niet mogelijk. 
De gekozen wapening zal ook getoand warden in een sectie [ mm2/m] of [ mm2] als ondersteuning voor 
de tekenaar. Het is niet magelijk om zelf een sectie in te vaeren. 

De ingevaerde waarden warden intern in de tekening bewaard en worden gebruikt am de 
basiswapening in dit specifieke element te genereren. De gegevens kunnen oak extern opgeslagen 
worden, zadat gebruik in andere elementen mogelijk is. Deze externe apslagmagelijkheid kan gezien 
worden als vervanger vaar het verwijzen naar wapening in andere tekeningen, zaals dat nu gebeurt. 
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Balk-kolomelement 

Indien het wandelement als balk-kolomelement gewapend gaat worden, zullen de dialoogboxen uit 
Figuur 4-8 en Figuur 4-9 verschijnen: 

T echnoCAD : Basiswapening Wizard (BALK) 1.00 El 

~ Diameter 

Randstaven boven 13 
R andstaven onder 13 

Beugels dwarskracht 1 13 
Verdeelstaven horizontaal i3 

Beugels vertikaal 13 

1 O+B gelijk 

,6.antal HOH-afstand Sectie 

i~ I~ 300 mm2/m1 

i~ I~ 300 mm2/m1 

I~ I~ 300mm2/m1 

I~ 300 mm2/m1 

I~ 300 mm2/m1 

~ rJil IL .......... .9.~ .......... ..d Cancel 

Figuur 4-8: Dialoogbox wapening bovenbalk. 

Naast rand- en verdeelstaven (beugels zijn verticale verdeelstaven) is er bij balken de mogelijkheid om 
dwarskrachtbeugels in te voeren. Dit gebeurt ook weer met een diameter in combinatie met een aantal 
of HOH-afstand. Alleen indien bet vakje "Beugels dwarskracbt" aangevinkt is, is invoer mogelijk. 
Deze optie staat standaard uit, omdat dwarskracbtbeugels niet veel voorkomen. 

De optie "O+B gelijk" zorgt ervoor, dat de gegevens van de bovenbalk ook voor de onderbalk 
gebruikt worden. Dit kan bijvoorbeeld bandig zijn bij vulwanden, die alleen bun eigen gewicht en 
loodrecbte windbelasting dragen. Indien deze optie niet aangevinkt wordt, dienen de gegevens voor de 
onderbalk zelf ingevoerd te worden. 

TechnoCAD: Basiswapening Wizard (KOLOM) 1.00 El 

Diameter Aantal HOH-afstand Sectie 

Randstaven 13 I~ I~ 300 mm2/m1 

Beugels dwarskracht 1 13 I~ I~ 300 mm2/m1 

Verdeelstaven vertikaal 13 r~ I~ 300 mm2/m1 

B eugels horizontaal 13 I~ 300 mm2/m1 

1 L +R gelijk I L +M +R gelijk ~ ~ I '. ........... □..~ .......... ..JI __ ca_nc_e_l _, 

Figuur 4-9: Dialoogbox wapening linkerkolom. 
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De invoer van de kolomwapening verloopt eigenlijk betzelfde als die van de wand of balk. De opties 
"L+R gelijk" en "L+M+R gelijk" geven aan, dat de ingevoerde wapening ook voor de recbter-, resp. 
midden- en recbter-kolommen gelden. Indien niets aangevinkt wordt, kunnen voor de recbter en de 
eventuele middenkolom(men) andere waarden ingegeven worden. 

Genereren van de basiswapening 

De wapening zal op twee verschillende manieren getekend moeten worden. Voor bet controleren op 
instortvoorzieningen en bet aansturen van een geautomatiseerde productie moeten alle staven op de 
juiste plaats en de juiste lengte getekend worden. Na bet (bandmatig) tekenen van alle afzonderlijke 
staven bleken veel tekeningen onleesbaar te worden door de grote boeveelbeid extra informatie. Deze 
'productietekening' is vaak niet geschikt voor gebruik door derden, zoals bijvoorbeeld modelmakers, 
aannemers, bouw- en woningtoezicbt. Door bet aan- en uitzetten van verschillende lagen is bet 
natuurlijk mogelijk om alleen de relevante informatie naar de betreffende partijen te sturen, maar bet is 
makkelijker om een tekening te bebben, zoals de buidige, waarvan iedereen alle benodigde inf ormatie 
uit kan balen. Een tweede tekening, waarop wel alle staven uitgetekend zijn, wordt alleen intern 
gebruikt om de geautomatiseerde productie aan te sturen en dient tevens als visuele controle. 

Voor bet tekenen van de wapening wordt gebruik gemaakt van de vormberkenning. Van elk onderdeel 
(wand, balkdeel, kolomdeel) worden de afmetingen bepaald, zodat bij HOH-verdelingen bet aantal 
staven berekend kan worden. Randstaven worden tegen de betonrand geplaatst met in bet bijschrift 
'2x', aantal staven en diameter. Verdeelstaven worden weergegeven door een enkele staaf met een 
looplijn en bijschrift '2x', aantal staven, diameter, opgegeven HOH-afstand. Beugels of baarspelden 
worden alleen ter plaatse van sparingen geplaatst en weergegeven als enkele lijn. Het bijscbrift is 
betzelfde als dat van de verdeelstaven plus de tekst 'bgls' of 'brsp'. 

-

I -

- I -

~ 

- - -

~-

I 

Figuur 4-10: Geometrie + gegenereerde wapening 

Aanpassen van de basiswapening 

I 
I-

~ 

~ 

~ 

- - -

-
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Omdat alle gegevens intern in de tekening bewaard warden, is bet later altijd mogelijk om de 
basisgegevens aan te passen. De dialoogboxen zullen verschijnen met de laatst ingevoerde waarden. 
De verschijning zal nu ecbter in tabbladvorm zijn (niet met 'volgende' en 'vorige'-knoppen) zodat 
directe toegang tot bet betreffende onderdeel mogelijk is. 
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Wijzigen en toevoegen van staven 

Naast de basiswapening moeten ook losse staven getekend kunnen warden. Aan de staaf moeten de 
kenmerken [diameter] en [laag] gekoppeld warden. De laag kan voor en achter hetzelfde zijn, 
verschillend of maar een laag. De basiswapening zal een groat deel van de benodigde wapening 
bevatten, maar bet is onmogelijk om voor alle elementvormen in een keer alle wapening compleet 
door bet programma uit te laten tekenen. Voor veel voorkomende (hoek)oplossingen zijn standaard 
details gemaakt. 

Schuine randstaven kunnen door bet programma gegenereerd warden bij basiswapening, de staven 
moeten echter handmatig gelegd en gelast warden. 

Van een staaf of groep bij elkaar horende staven is bet mogelijk om de staafkenmerken te wijzigen. 
Dit kan op een zelfde manier als bet AutoCAD-commando change properties, maar met dit 
commando zijn de diamater, h.o.h. afstand en aantal staven aan te passen. 

Het kan voorkomen, dat slechts een staaf uit een staafgroep een ander kenmerk moet krijgen. Bij 
lasplaten komt bet bijvoorbeeld regelmatig voor, dat de buitenste staaf in een net van de eerste naar de 
derde laag moet verhuizen. Er is een mogelijkheid om een staaf of alle staven los te koppellen van de 
groep. 

Kopieennogelijkheid 

Zoals hierboven al is vermeld, is bet mogelijk om de opgegeven wapeningsconfiguratie ook extem (in 
een bestand) op te slaan. Als van een element de ingevulde waarden opgeslagen warden, kunnen deze 
bij een volgend element weer ingelezen warden. De in de huidige situatie gebruikelijke verwijzing 
'wapening in principe als' wordt door deze mogelijkheid vervangen en tevens verbeterd: de wapening 
waar naar verwezen wordt komt gewoon ook op de tekening te staan. Vooral bij balk-kolomelementen 
zal deze mogelijkheid zijn waarde snel bewijzen. 

Omdat deze parametrische gegevens de basis vormen van de te genereren staven, kunnen elementen 
met afwijkende afmetingen toch van deze vorm van 'verwijzing' gebruik maken: vanuit een h.o.h. 
worden bij een langer balkdeel vanzelf meer beugels gegenereerd. Alleen bij kolommen, waar een 
aantal staven is opgegeven in plaats van een h.o.h. afstand, zal in geval van een andere kolombreedte 
misschien bet aantal door de tekenaar aangepast moeten worden. 

Genereren van de wapening voor de productie 

De randstaven warden zo dicht mogelijk tegen de betonrand geplaatst. lndien er meerdere randstaven 
opgegeven zijn, zal de volgende op de opgegeven afstand komen te liggen. 
De verdeelstaven (/ / randwapening) zullen de ruimte tussen de randstaven vullen. Hiervoor wordt de 
afstand tussen de randstaven bepaald. Bij O (nul) randstaven, wordt de afstand tussen de dekkingen 
bepaald. Bij een opgegeven h.o.h. resulteert dit in een even of oneven aantal staven. 
Bij een oneven aantal randstaven komt er een staaf in bet midden, en wordt elke h.o.h. verder een staaf 
geplaatst, totdat de randstaven ( of de dekkingen) bereikt zijn. Bij een even aantal staven wordt een 
halve h.o.h. vanuit bet midden begonnen met de eerste staaf. 

Beugels (alleen bij balken en kolommen) zijn alleen ter plaatse van de sparingen aanwezig. De afstand 
tussen de staven, die aan de rand van de sparing liggen, wordt bepaald. Bij balkbeugels warden dus de 
kolomstaven naast de sparing opgespoord. Aan de beugel wordt een block gekoppeld, waarin 
inf ormatie over de vorm staat. 
Bij kolommen wordt vanuit de berekening meestal bet aantal staven aangeleverd, in plaats van een 
h.o.h.-afstand. Er is daarom ook een mogelijkheid om bij de verdeelwapening van de kolom een aantal 
in te geven. De randwapening kan dan op O staven gezet warden, maar een zwaardere randstaaf is nog 
steeds mogelijk. 
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In figuur 4-11 zijn alle staven afzonderlijk uitgetekend met regelmatige b.o.b.-afstanden. Orn deze 
wapening machinaal te kunnen produceren, moeten alle staven voldoen aan een door de machine 
opgelegd eisenpakket. De wapening uit figuur 4-11 zal staaf voor staaf een aantal controles doorlopen. 

I I 

.//_.-,/ __ -------

Figuur 4-11: Geometrie + productiewapening 

4.7 KOPPELING NAAR PRODUCTIE 

Controle van de staven 

Aan de afzonderlijke staven worden vanuit de machines, vanuit montage en vanuit de voorschriften 
verscbillende eisen gesteld. De controle hiervan wordt door het programma uitgevoerd. 

Voor de machine moeten alle staven in een raster van 25 x 25 mm passen. Er gelden minimale en 
maximale staaflengtes. Voor de montage is bet belangrijk dater geen wapening zit op plaatsen waar 
instortvoorzieningen moeten komen. V anuit de voorschriften worden onder andere de dekking, 
minimale en maximale staafafstanden voorgeschreven. 

Voor het raster wordt op een vast nulpunt gestart. Vervolgens worden alle staven zo verplaatst, dat ze 
in het raster passen. Dan wordt er op instortvoorzieningen gecontroleerd waarbij alleen bet aantal 
botsingen wordt geteld. Er wordt een ander nulpunt genomen, waama de controle opnieuw plaatsvindt. 
Van zes nulpunten wordt bet nulpunt gekozen, dat bet minst aantal foutmeldingen opleverde. Dit 
wordt het definitieve nulpunt. De definitieve controle kan beginnen. 

Er vindt controle plaats op botsing met instortvoorzieningen. lndien een staaf met een voorziening 
botst, wordt de staaf een of meer rasterplaats(en) opgescboven, loodrecbt op de staafas. Dit 
verscbuiven mag niet leiden tot overschrijding van de minimale of maximale staafafstand of tot buiten 
de dekking of betonvorm vallen. Bij verscbuiven van een staaf aan een schuine betonrand zal de 
staaflengte automatisch aangepast worden. Als verscbuiven geen redelijke oplossing bied, kan het 
programma proberen of het toepassen van minder staven met een grotere diameter uitkomst bieden. 

Als bet programma geen oplossing kan vinden, wordt de staaf als 'fout' gekenmerkt, waama de 
tekenaar een oplossing moet bedenken. Een 'fout' -staaf wordt in de productie altijd handmatig 
toegevoegd. 
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De tekenaar kan staven per millimeter in plaats van per 25 millimeter verschuiven, staven schuin 
leggen, een derde of vierde laag gebruiken of staven bundelen. 
Als alle fouten opgelost zijn -bet liefst zoveel mogelijk door bet programma en zo weinig mogelijk 
door de tekenaar- is de wapeningstekening klaar om de productie aan te sturen. 

Het hierboven behandelde verhaal over het automatiseren van het tekenwerk is onderdeel van het 
afstuderen; de tekening bevat alle gegevens om de geautomatiseerde productie aan te kunnen sturen. 
Het verzamelen en verwerken van deze gegevens valt buiten de afstudeeropdracht. Ter informatie 
wordt hieronder het nog verder te ontwikkelen vervolg aangestipt. 

Sorteren van de staven 

Van alle staven wordt bepaald door welke machine ze verwerkt gaan worden door de staaf te toetsen 
aan de eisen van de verschillende machines. Voor de nettenmachine geldt bijvoorbeeld bet volgende 
eisenpakket (niet volledig). Ben staaf moet aan alle voorwaarden voldoen: 

• rechte staaf 
• uit een segment 
• in de eerste of tweede laag 
• :'.S ~16 
• minimaal 350 mm 
• max:imaal 4500 of 10000 mm (voor verticale respectievelijk horizontale staven) 
• niet als 'handmatig' gekenmerkt 

Als een staaf aan alle kenmerken voldoet, wordt de staaf voorzien van bet kenmerk 'nettenmachine'. 

Als alle staven van kenmerken zijn voorzien, worden per machine de gegevens van de betreffende 
staven uit de tekening gehaald en gesorteerd in een uitwisselbestand. 

Aanvullende data 

In dit uitwisselbestand worden ook gegevens opgenomen over bet laspatroon, een moeilijkheidsgraad 
per productie-onderdeel en andere zaken, die nu nog niet allemaal bekend zijn. 

Laspatroon 
Niet alle kruispunten van alle staven worden gelast. Van de randstaven worden meestal alle 
kruispunten gelast, van de overige kruispunten kan bijvoorbeeld 33%, 50% of 67% gelast worden. 

Moeilijkheidsgraad 
Van een wandelement worden op drie plaatsen onderdelen verwerkt: bij de nettenmachine, bij de 
beugel/haarspeldmachine en bij de arbeidsplaatsen. Op al deze plaatsen is een bepaalde tijd nodig om 
alle handelingen te verrichten. 

Als een wapeningskorf bijvoorbeeld veel tijd bij de beugelmachine nodig heeft en weinig bij de 
nettenmachine en de arbeidsplaatsen, dan is bet niet verstandig om een aantal van deze elementen 
direct na elkaar in te plannen. De nettenmachine is steeds te snel klaar en kan de geproduceerde netten 
niet kwijt omdat de buff er voor de beugelmachine vol raakt. De arbeidsplaatsen zijn steeds te snel 
klaar en trekken de buffer achter de beugelmachine leeg. Uiteindelijk staat alles en iedereen op de 
beugelautomaat te wachten. 

Voor elk element wordt daarom voor de beide machines en voor de arbeidsplaats een moeilijkheids
graad berekend. Door in de productievolgorde voor de beide machines en de arbeidsplaatsen 
afwisselend makkelijke en moeilijke elementen in te plannen, worden alle buffers even snel gevuld 
als geleegd waardoor de kans op stagnatie beperkt wordt. 
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5 REKENEN 

5.1 ALGEMEEN 

Concept 
Het productieconcept is zo ontwikkeld, dat de wapeningskorven voor zoveel mogelijk elementvormen 
zo volledig mogelijk automatisch geproduceerd kunnen warden. Het concept bevat een aantal 
beperkingen op bet gebied van wapeningsvormen, zoals beugels en dikke staven. lndien nodig kunnen 
deze staafvormen altijd handmatig toegevoegd warden, maar bet is optimaler wanneer alles machinaal 
gemaakt wordt. 

Het produceren van volle wanden is in dit concept geen probleem, alle wapeningsvormen passen 
binnen de voorschriften. Veel dragende gevelelementen bevatten twee raamsparingen. Deze elementen 
warden beschouwd als balk-kolomelementen, en warden als zodanig met een raamwerkberekening 
gedimensioneerd. De in het concept toegepaste 'beugel' (zie figuur 5-1) wijkt af van de in de VBC 
voorgeschreven beugelvorm voor balken en kolommen. Bij de balkdelen wordt de hoof dwapening niet 
door de beugels omsloten, bij de kolomdelen is bet moeilijk te zeggen in hoeverre de hoofdwapening 
omsloten wordt. 

Balk 

Figuur 5-1: Beugelvorm 

Kolom 

Het simuleren van bet gedrag van deze beugelvormen en de hoofdwapening inclusief scheurvorming 
in de betondoorsnede in een uitgebreid eindige elementenpakket, zoals ANSYS of DIANA is zeer 
ingewikkeld. Alles hangt bier af van de aanhechting van wapeningsstaal en beton in verschillende 
richtingen. Bij bet programmeren van deze aanhechtingen zullen zeer veel aannames gedaan moeten 
warden, waardoor de waarde van de resultaten twijfelachtig zal zijn. 

In bet rekengedeelte van de afstudeeropdracht wordt bet gedrag van balk-kolomelementen nader 
onderzocht. De afmetingen van de balk- en kolomdelen van deze elementen zitten vaak in bet 
grensgebied van wat door de VBC als 'gedrongen' gezien moet warden. Deze stelt dat liggers als 
gedrongen beschouwd moeten warden indien (art. 8.1.4): 

lovl h ~ 2.0, 

waarin: l0 v = afstand tussen de momentnulpunten van het veldmoment of 
1.5 x de afstand tussen de momentnulpunten van het steunpuntsmoment 

h = hoogte van de ligger 

Er wordt onderzocht hoe gedrongen gedrag tot uiting komt in raamwerk- en in schijfberekeningen 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma BSA Prima Win. Van dit programma warden 
de raamwerkmodule en de schijvenmodule gebruikt. Met behulp van deze twee modules zal het gedrag 
van wandelementen nader beschouwd warden. 
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Raamwerkberekening- Schijfberekening 
Bij de huidige berekeningen van wanden met grote gaten (balk-kolomelementen) wordt enkel gebruik 
gemaakt van raamwerkberekeningen. De schematisering van <lit soort wandelementen tot een 
raamwerk is in enkele gevallen zeer onnauwkeurig. Door bet schematiseren van hoge balk- en brede 
kolomdelen tot een enkele systeemlijn in bet hart van dat deel wordt de kans op zeer ongunstige 
resultaten bij de bepaling van de krachtsverdeling en de benodigde wapening groter, zeker als in de 
schematisering geen rekening wordt gehouden met stijve hoeken. Door deze wandelementen als schijf 
uit te rekenen, ontstaat een realistischer beeld van bet krachtenverloop. Er moet vastgelegd worden in 
welke gevallen een raamwerkberekening geschikt is voor bet berekenen van balk-kolomelementen en 
wanneer een schijfberekening noodzakelijk is. 

Aan bet spanningsverloop in de balk- en kolomdelen van bet wandelement is te zien of dat deel zich 
als balk of kolom gedraagt, of als gedrongen ligger of wanddeel. 
lndien een balkdeel zich gedraagt als een gedrongen ligger, wordt bet krachtenverloop anders dan bij 
balkgedrag en zal de wapening ook anders kunnen; de hoof dwapening mag verspreid worden (in 
plaats van geconcentreerd) en beugels zijn misschien niet meer nodig. Figuur 5-2 toont de 
kenmerkende spanningeverdelingen voor een balk (l!h = 4), voor het in de VBC voorgeschreven 
grensgeval l!h = 2 en voor twee wanden (l!h = l en l!h < 1). 

q 

·i;i; ;ai~;u.uw;;. 

f /d = 2 

Figuur 5-2: Kenmerkende spanningsverdelingen 

Schematiseren 
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Wandelementen worden meestal als losstaand element berekend in een grenstoestand. In werkelijkheid 
worden de elementen met elkaar verbonden middels stekken, vloeren en (bij kernen) lasplaten. De 
aangenomen randvoorwaarden hebben een grote invloed op de krachtswerking in bet wandelement. 

Automatiseren 
Een gevolg van automatisering in de productie van wapeningskorven met behulp van CAD-CAM 
gestuurde machines is dat ook bet tekenwerk geautomatiseerd zal moeten worden, omdat van elk 
element de volledige wapening uitgetekend moet worden. De stap waarbij bet tekenprogramma 
wapeningsgegevens van een rekenprogramma aangeleverd krijgt, maakt de automatisering compleet. 
Van de raamwerk- en schijfberekeningen zal beschouwd worden welk programma bet meest geschikt 
zal zijn voor een geautomatiseerde koppeling aan het tekenwerk en hoe deze koppeling te realiseren is. 

Proeven 
Met de hierboven aangekondigde beschouwingen wordt inzicht verkregen in bet gedrag van 
wandelementen met een balk-kolomstructuur. Wat bet wapeningsconcept betreft, kan enkel bekeken 
worden wanneer een balkdeel als gedrongen beschouwd kan worden, zodat bet wapeningsconcept 
toegepast mag worden. Met deze beschouwingen kan echter niet aangetoond worden of bet 
verantwoord is om deze nieuwe wapeningsvorm ook in slanke delen toe te passen. Hiervoor zullen in 
bet laboratorium proeven gedaan moeten worden. Deze proeven worden in de vorm van een T8-
project door studenten uitgevoerd. 
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5.2 BEREKENINGSMETHODEN 

Bij het vergelijken van twee berekeningsmethoden, moet eerst nagegaan worden welke uitgangspunten 
er aan de berekeningen ten grondslag liggen. Als die verschillend zijn, zal er een manier gevonden 
moeten worden om de resultaten van de beide methoden toch te kunnen vergelijken. 
Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de berekening van de krachtsverdeling en de 
bepaling van de benodigde wapening ( doorsnedeberekening). Er wordt gebruik gemaakt van de 
lineaire en de niet-lineaire elasticiteitstheorieen volgens de VBC (art. 7.2). 

Grondslagen lineaire-elasticiteitstheorie (VBC art. 7.2.4) 

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende onderstellingen en voorwaarden: 
a. beton is in staat om druk- en trekspanningen op te nemen; 
b. het verband tussen betonspanning en specifieke vervorming moet worden geschematiseerd tot 

een rechte door de oorsprong, waarbij de elasticiteitsmodulus volgens VBC art. 6.1.3 mag 
worden aangehouden; eventueel aanwezige wapening mag worden verwaarloosd; 

c. de verlengingen en verkortingen, die de vezels bij buiging ondergaan, zijn recht evenredig met 
de afstand tot de neutrale lijn; 

d. Voor de poissonverhouding geldt het gestelde in VBC art. 6.1.7. 

Grondslagen niet-lineaire-elasticiteitstheorie (VBC art. 7.2.2) 

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende onderstellingen en voorwaarden: 
a. beton kan geen trekspanningen opnemen; 
b. de verlengingen en verkortingen, die de vezels bij buiging ondergaan, zijn recht evenredig met 

de afstand tot de neutrale lijn; 
c. het verband tussen materiaalspanning en specifieke vervormingen is vastgelegd in de volgende 

gespecificeerde CJ"- ,s:-diagrammen: 
1. voor beton: het diagram van figuur 4 in art. 6.1.4; 
2. voor betonstaal: het diagram van figuur 4 in art. 6.2.5; 
3. voor voorspanstaal: het diagram van figuur 4 in art. 6.3.7; 

d. rekening mag worden gehouden met de bijdrage van beton onder trek ( ... ). 

Handmatige benadering van de raamwerkberekening 

Bij een handberekening worden de balk- en kolomdelen als lijnvormige elementen gedacht. Aan deze 
elementen worden doorsnede- eigenschappen toegekend. De randvoorwaarden ( opleggingen en 
belastingen) veroorzaken een krachtenverloop. Hieruit worden de spanningen en de verplaatsingen 
berekend. De invloed van dwarskrachtvervorming wordt niet meegenomen. 

De krachtsverdeling wordt bepaald met de lineaire-elasticiteitstheorie volgens VBC art. 7.2.4. De 
doorsnedeberekening wordt bepaald met de niet-lineaire-elasticiteitstheorie (gescheurde doorsnede) 
volgens VBC art.7.2.2, waarbij de bijdrage van beton onder trek verwaarloosd wordt. 

Handmatige benadering van de schijfberekening 

De krachtsverdeling wordt bepaald met de lineaire-elasticiteitstheorie volgens VBC art. 7.2.4. De 
doorsnedeberekening wordt een keer (§5.3, stap 1) bepaald met de lineaire-elasticiteitstheorie volgens 
VBC art. 7.2.4 en een keer (stap 2) met de niet-lineaire-elasticiteitstheorie volgens VBC art.7.2.2, 
waarbij in beide gevallen de bijdrage van beton onder trek verwaarloosd wordt. 

Opmerking: omdat ESA geen informatie geeft over het rekverloop over de hoogte van een 'doorsnede' 
wordt met de handberekening gezocht naar het rekverloop dat dezelfde resultaten geeft als de 
schijfberekening van ESA. Zie hiervoor §5.3. 
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Raamwerkberekening met ESA Prima Win 

De kracbtsverdeling wordt bepaald met de lineaire-elasticiteitstbeorie volgens VBC art. 7.2.4. De 
invloed van dwarskracbtvervorming wordt niet meegenomen. De doorsnedeberekening wordt bepaald 
met de niet-lineaire-elasticiteitstbeorie (gescbeurde doorsnede) volgens VBC art.7.2.2, waarbij de 
bijdrage van beton onder trek verwaarloosd wordt. 

Voor de doorsnedeberekening geldt binnen bet programma verder: 

1. In afwijking van de VBC wordt de uiterste rek van bet staal (VBC: 32.5%0) gesteld op 10%0. 
2. De uiterste rek van bet beton in volledig op druk belaste doorsneden wordt gesteld op -2%0. Een 

verklaring biervoor is te vinden in de toelicbting van VBC art. 8.1.1. 
3. De plaats van de neutrale lijn in op druk en buiging belaste doorsneden wordt bepaald door uit te 

gaan van bet volgende veronderstelde rekverloop: de uiterste rek van bet beton is -3.5%0. Voordat 
deze grenswaarde van -3.5%0 bereikt wordt, dat wil zeggen in een situatie waarbij de betonrek 
tussen de -2%o en -3.5%0 liP,, wordt bet rekdiagram gedefinieerd in de veronderstelling dat de rek 
-2%o is bij een niveau van /7 van de boogte van de doorsnede van bet meest samengedrukte vlak, 
zie fig. 5-3. 

I 
I / 
I' i I 

I'/ Ii I 
II/ r: 

/.

: I 

I I 
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I I 
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I I 
I 

- __ J___J 

Fig. 5-3: Rekverloop van een op druk en buiging belaste doorsnede 

Schijfberekening met ESA Prima Win 

Bij deze berekening worden de gevelelementen gemodelleerd met vlakspanningselementen. 

De kracbtsverdeling wordt bepaald met de lineaire-elasticiteitstbeorie volgens VBC art. 7.2.4. De 
doorsnedeberekening wordt bepaald met de niet-lineaire-elasticiteitstbeorie volgens VBC art.7.2.2, 
waarbij de bijdrage van beton onder trek verwaarloosd wordt. 

Voor de doorsnedeberekening wordt (in afwijking van de VBC) de uiterste rek van bet staal (volgens 
de VBC: 32.5%0) gesteld op 10%0. 

Opmerking: er zijn geen veronderstellingen over bet rekverloop in een "doorsnede" (zoals bij bet 
raamwerk), omdat er geen "doorsnede" gedefinieerd wordt. Een in bet raamwerk aanwezige doorsnede 
bestaat bij een schijf uit meerdere knopen, waar de rekken afzonderlijk berekend worden. De 
doorsnedeberekening in ESA Prima Win bestaat uit bet vertalen van spanningsresultaten uit de 
kracbtsverdelingsberekening naar benodigde wapening. Hierbij wordt de compatibiliteit van de rekken 
buiten bescbouwing gelaten. 
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5.3 LIGGER OP TWEE STEUNPUNTEN 

Doel 

Het doel is om aan de hand van een eenvoudige geometrie te ontdekken welke verschillen er zijn in de 
krachtswerking en doorsnedeberekening van raamwerk- en schijfberekeningen en hoe die tot uiting 
komen in het programma BSA Prima Win, om later de berekeningen van balk-kolomelementen 
volgens de beide methoden met elkaar te kunnen vergelijken. 

Opzet 

Er zal een ligger op twee steunpunten (vrij opgelegd) beschouwd worden. De overspanning is overal 
hetzelfde, de hoogte van de ligger is de variabele. De ligger wordt opgelegd op puntondersteuningen. 
Als belasting wordt een lijnlast gebruikt. Er zal gekeken warden naar de spanningsverdeling in de 
middendoorsnede en naar de vereiste wapening. Ben ligger met geringe hoogte zal een liggergedrag 
vertonen met een trek- en drukzone. Als de hoogte van de ligger toeneemt ( de balk wordt een wand), 
zal dit liggergedrag overgaan op schijfgedrag met drukboogvorming. 

q,1 

qd 111 11 111 11 I mIIInIJ 
[LJ I 11 I I TTTTITIT□Jll 

6 _Q_ ,--t 
__,_J_ 

4m 4m 

Figuur 5-4: Ligger twee steunpunten (als balk en als schijf) 

Belasting 

De voorkeur ging in eerste instantie uit naar een puntlast in het midden omdat verwacht werd, dat een 
beginnende drukboog bij deze belasting duidelijker zichtbaar zou zijn. De puntlast heeft echter als 
nadeel, dat ter plaatse van de krachtsinleiding een verstoord spanningsbeeld ontstaat. Deze verstoring 
zit precies op de plaats, waar het gedrag bekeken wordt en dit was vooral bij de lagere balkhoogtes 
niet acceptabel. In bijlage 5.1 zijn voor een paar balkhoogtes de hoofdspanningen ten gevolge van 
punt- en lijnlast naast elkaar uitgezet. Hieruit blijkt dat ook bij een lijnlast een beginnende drukboog 
duidelijk herkenbaar is. Er is gerekend met een lijnlast voor alle gevallen. De waarde van de 
lijnbelasting op de ligger varieert mee met de hoogte van de ligger en is zodanig, dat voor elke 
liggerhoogte de maximale momentcapaciteit (zonder toepassen van drukwapening) wordt bereikt. De 
maximaal optredende buigspanning ligt tussen de 27 en 30 N/mm2 

Oplegging 

De oplegging zit bij een balkelement standaard in bet hart van de ligger. Bij een schijf (wand) is bet 
gebruikelijk om de oplegging aan de onderrand te plaatsen (niet in bet hart). 
De puntoplegging levert -net als de puntlast- een verstoring van spanningen op, maar er wordt gekeken 
naar bet gedrag ter plaatse van bet maximale moment en dit bevindt zich in bet midden van de 
overspanning, ver buiten bet invloedsgebied van de oplegging. 
Ben balkdeel uit een wandelement wordt eigenlijk (gedeeltelijk) ingeklemd door de kolommen. Het 
verschil met een vrij opgelegde ligger is dat bier naast een veldmoment ook steunpuntsmomenten 
ontstaan. Het principe is precies hetzelfde (alleen is voor deze momenten bovenwapening nodig). 
Omdat de puntoplegging bier een verstoring in bet spanningsbeeld veroorzaakt en omdat bet te 
onderzoeken principe ook in bet midden van de ligger plaatsvindt, wordt de ligger ter plaatse van de 
steunpunten niet ingeklemd. 
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DEEL I: Onderzoek naar wapening 

Van een balk met een overspanning van 4000 mm is de balkhoogte gevarieerd van 200 (/ / h = 20) tot 
2400 mm(// h = 1.7). De VBC stelt, dat liggers waarbij / / h s 2.0 als gedrongen beschouwd moeten 
worden. De reden voor de maat van de overspanning is enkel het eenvoudige rekenwerk: het 
veldmoment is bij deze ligger 1/8 q/2 = 1/8 q 42 ➔ Mveld = 2 q. 

De balk met een hoogte van 600 mm (l!h = 4000 I 600 = 6.67 ➔ slanke ligger) zal hier voor elke 
methode volledig uitgewerkt warden, de tussenresultaten van de overige berekeningen zijn in bijlage 
5.2 te vinden. 

Invoer balk 600 mm hoog 

qd = 175 kN/m 
Beton: B45 
Staal: FeB500 

Md = 1/8 x 175 x 42 = 350 kNm 
f'b = 27 N/mm2 E = 33500 N/mm2 

b x h: 200 x 600 mm 
fs = 435 N/mm2 

A= 200x600 = 
W = 1/6x200x6002 = 
I= 1/12x200x6003 = 

Dekking: 25 mm 
Beu gels: $8 
Hoofdwapening: $12 
Netfijnheid (bij schijfberekening): 25 x 25 mm 

Handmatige liggerberekening 

120x 103 mm2 

3.0 x 106 mm3 

3.6 x 109 mm4 (geen wapening meenemen) 

De krachtsverdeling is bepaald volgens de lineaire-elasticiteitstheorie; Md = 1/8 ql2. 
De niet-lineair-elastische doorsnedeberekening is voor liggerhoogtes tot 2000 (l!h ~ 2.0) mm 
uitgevoerd met behulp van inwendig evenwicht volgens de GTB, Hoofdstuk 11 (liggerhoogtes vanaf 
2000 mm warden berekend als gedrongen ligger volgens VBC art. 8.1.4). De doorbuiging wordt niet 
beschouwd. 

175 kN/m 

~II illll 1111111~ 

4m 

Figuur 5-5: Belasting en M-lijn 

d = 600-25-8-12/2 = 561 mm 
Md I f'b b d2 = 205.9 
{/Jo= 1.456 % 
As,ben = 1634 mm2 

Xu = ( 4 lib fs d) I (300 f'b) = 175.4 mm 
z = d-7/18xu = 492.8 mm 
kx =Xu/ d = 0.313 

"'-,,, ,, / 

-,~~ 

350 kNm2 

-3,5 %,o 

847%0 

f 1bcton 

E 
E 

F,,,. ! 

---...----~---►► ' 
Figuur 5-6: Rek- en spanningsverloop in de middendoorsnede 
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Raamwerkberekening ESA Prima Win 

De kracbtsverdeling is bepaald volgens de lineaire-elasticiteitstbeorie. Het raamwerkprogramma 
onderscbeidt geen slankheid in Iiggers, zodat de doorsnedeberekening voor alle liggerboogtes wordt 
uitgevoerd met bebulp van inwendig evenwicbt volgens de GTB, Hfdst. 11. 

Md= 350kNm 
As,ben = 1634 mm2 

xu = 175.4 mm 

Zoals verwacbt wijken de resultaten van de raamwerkberekening niet af van de resultaten van de 
bandmatige liggerberekening. 

Schijfberekening ESA Prima Win 

De kracbtsverdeling is bepaald volgens de lineaire-elasticiteitstbeorie. De niet-lineair-elastiscbe 
doorsnedeberekening is uitgevoerd met bebulp van inwendig evenwicbt, waarbij bet rekverloop niet 
lineair boeft te blijven. 
Bij de berekening van een slanke ligger (/ / h = 4000 I 600 = 6.7) als schijf is in de middendoorsnede 
bet lineaire spanningsverloop duidelijk te zien (fig. 5-7). 

Figuur 5-7: Spanningsverdeling (Nx) middendoorsnede balk 600 mm (netfijnheid: 25 mm) 

De wapeningsberekening van ESA Prima Win levert een boeveelbeid wapening op per meter 
balkhoogte. Deze gegevens zijn per zone van 25 mm (netfijnheid) te sorteren (zie figuur 5-8). In Tabel 
5-1 is de benodigde wapening per 25 mm berekend. 

b .UL ___ __ia~l~2916 _ _J 
l 

Figuur 5-8: Horizontale wapening in middendoorsnede volgens schijfberekening ESA Prima Win 

Tabel 5.1: Wapening schijfberekening ESA Prima Win 
Hoogte vanaf Ar max - Ar min Ar gem. mm2 

onderrand (mm) 
275-300 
250-275 
225-250 
200-225 
175-200 
150-175 
125 -150 
100-125 
075-100 
050-075 
025-050 
000-025 
Totaal: 

C.A.A. Siroen 

00994 - 00000 
02981 - 01987 
02981-01987 
03974 - 02981 
05961 - 04968 
06955 - 05961 
07948 - 06955 
08942 - 07948 
09935 - 08942 
10929 - 09935 
11922 - 10929 
12916 - 11922 

00472 
02484 
02484 
03478 
05468 
06461 
07454 
08447 
09440 
10432 
11426 
12419 

012 
062 
062 
087 
137 
162 
186 
221 
236 
261 
286 
310 

2012 mm2 
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De waarden van Ar, max en Ar,min zijn in bijlage 5-3 terug te vinden. In de tabel is te zien dat in de 
onderste 25 mm 310 mm2 wapening nodig is. In de 25 mm erboven is de spanning iets minder; bier is 
minder wapening nodig: 286 mm2• De wapeningsverdeling over de hoogte van de balk is recht 
evenredig met de spanningsverdeling. 

As,ben = 2012 mm2 

<Jmax = 5896 [N(x)/mm] / 200 [mm]= 29.48 [N/mm2] 

Handmatige schijfberekening 

Middels knoopevenwicht zou bet mogelijk zijn om handmatig de krachtsverdeling in de schijf te 
bepalen, maar bet model bevat 3840 2D-elementen (160 x 24). Aangezien dit 4025 knopen bevat, 
dienen er 12075 knoopvergelijkingen opgelost te worden. Er is geen rekenmodel dat geschikt is voor 
een handmatige doorsnedeberekening van deze schijf, zoals bij de liggerberekening. In de 
documentatie van ESA Prima Win staat niet duidelijk beschreven hoe de spanningen vertaald worden 
in wapening. Er wordt geprobeerd middels een handmatige beschouwing de schijfberekening te 
volgen, zodat duidelijk wordt, hoe bet programma aan de resultaten komt. 

Stap 1: eerste berekening lineair a-E:-verloop 
Orn de schijfberekening handmatig te controleren is in eerste instantie uitgegaan van de figuren 5-7 en 
5-8. Uit deze figuren is op te maken, dat: 

1. Er een lineair spanningsverloop is; 
2. De neutrale lijn ( crx = 0) op halve balkhoogte ligt; 
3. Alie trekspanningen omgezet worden in wapening. 

Bij dit aangenomen (door ESA aangegeven) spanningsverloop hoort bet inwendig evenwicht volgens 
figuur 5-9. Omdat een lineaire berekening is uitgevoerd, wordt van een lineair rekverloop uitgegaan. 

-3,5 '¾,o f'bcton 

"' 

3.5 °A,o 

Figuur 5-9: Lineair spanningsverloop met lineair rekverloop in de middendoorsnede 

N'b =Ns =Md / z = 350 x 106 [Nmm] / 400 [mm]= 875000 [N] 
As,ben = 875000 [N] / 435 [N/mm2] = 2011 [ mm2] 

crmax =MI W = 29.17 [N/mm2] 

Deze spanningen komen overeen met die uit de schijfberekening. Alleen is bier een lineair verband 
tussen a en c; terwijl in de documentatie staat dat er met bi-lineaire diagrammen voor beton en staal 
wordt gerekend (doorsnedeberekening is niet-lineair-elastisch). Bovendien gaat deze handberekening 
ervan uit dat alle wapening op vloeispanning is, maar dit is niet mogelijk met bet aangenomen 
spanningsverloop: de rek aan de bovenzijde is maximaal, dus -3.5%0. Met de neutrale lijn op halve 
hoogte is de rek aan de onderzijde dan +3.5%o. Het staal vloeit bij s 2':_ ( 435 / 2.0 x 105 =) 2.175%0, dit 
is slechts in de onderste 114 mm. Het staal dat dichter bij de neutrale lijn ligt kan niet vloeien en levert 
een lagere spanning. In de in figuur 5-9 aangegeven spanningssituatie is dus geen evenwicht in de 
doorsnede. 
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Stap 2: bi-lineair CJ-s-verloop 
Omdat niet al bet staal kan vloeien (terwijl uit de bandberekening blijkt, dat dit met deze boeveelbeid 
wel zou moeten) klopt bet inwendig evenwicbt in de doorsnede niet. Er zijn twee mogelijkheden om 
bet evenwicbtsprobleem uit stap lop te lossen: 

1. Meer staal toevoegen 
2. Meer staal laten vloeien, door aanpassen van bet rekverloop ( drukzone wordt kleiner) 

Omdat BSA Prima Win de boeveelbeid staal aangeeft, zal de oplossing moeten liggen m bet 
veranderen van bet rekverloop. 
Door de rek aan de onderzijde te vergroten, gaat er meer staal vloeien, zodat dezelfde boeveelbeid 
staal een grotere trekkracbt oplevert. Bovendien scbuift de neutrale lijn omboog, waardoor de beton
drukzone en daarmee ook de betondrukkracbt kleiner wordt en dus de groter wordende staaltrekkracbt 
eerder in evenwicbt is met de betondrukkracbt. 
Met de wapening die BSA aangeeft, is geprobeerd evenwicbt in de doorsnede te krijgen. De rek aan de 
bovenzijde is op 3.5%0 gesteld. Door middel van iteratief aanpassen van de rek aan de onderzijde is 
naar evenwicbt in de doorsnede gezocbt (~H = 0, ~M = 0). In figuur 5-10 (en in bijlage 5-4) is bet 
rekverloop te zien, waarbij de totale betondrukkracbt en de totale staaltrekkracbt met elkaar in 
evenwicbt zijn. 

-J,5 f 1
1,etur = 27N/mm~ 

fiiilE]a=t--------'-Fb,"'' 

--=--=F ! 

Figuur 5-10: Bi-lineair spanningsverloop met lineair rekverloop in de middendoorsnede 

E bovenzijde = -3.50%0 
E onderzijde = +6.2635%0 
Xu= 215.1 mm 

N'b= 

Ns= 

-871 kN 
+871 kN 

Mct (belasting)= -350 kNm 
Mbeton = -73 kNm 
Mstaal = +434 kNm 

➔ Horizontaal evenwicbt 

➔~ M = 11.3 kNm ➔Geen Momentevenwicbt 

Er is wel borizontaal-, maar geen moment-evenwicbt in de doorsnede. ~M = 11.3 kNm. Dit is een 
afwijking van 3.2% t.o.v. bet uitwendig moment Md = 350 kNm. 
Bij lagere balkhoogtes is de afwijking relatief groter, ligger 400 mm: 
Md = 150 kNm, afwijking 7.1 kNm, dit is 4.7% 

Bij slanke liggers is bet rekverloop lineair volgens de lineair elastiscbe berekening. Bij de vertaling 
van de spanningsresultaten naar benodigde wapening wordt de compatibiliteit van de rekken ecbter 
buiten bescbouwing gelaten. Dit verklaart de verschillen van de bandberekening met de berekening in 
BSA Prima Win. 
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Verschillen tussen raamwerkwapening en schijfwapening 

De resultaten van de raamwerkberekening komen tot l!h ~ 2.0 goed overeen met de in de 
handberekening gevonden waarden, vanaf l/h ~ 2.0 ontstaan verschillen, omdat de handberekening 
dan de liggertheorie niet meer volgt. 

De raamwerkberekening en de schijfberekening leveren niet dezelfde resultaten op omdat er 
verschillen zijn in de uitgangspunten van de berekening. 
Het grate verschil tussen de beide methoden is de omrekening van de berekende spanningen naar 
benodigde wapening. Voor bet berekenen van een balkdeel geldt: 

Raamwerkberekening: 
• Krachtsverdeling: in bet raamwerk verlopen de rekken lineair over de hoogte (vlakke doorsneden 

blijven vlak). Dwarskrachtvervoming wordt niet meegenomen. 
• Doorsnedeberekening: de plaats van de wapening ligt vast. Alle trekspanningen warden op deze 

plaats geconcentreerd, bet beton scheurt en de neutrale lijn verschuift richting de gedrukte zijde. 
Orn inwendig evenwicht te maken zullen in een deel van bet beton drukspanningen optreden 
volgens bet bi-lineaire cr-E-diagram. Omdat de beton-drukspanningen en de staal-trekspanningen 
aan de boven- respectievelijk onderrand van de balk geconcentreerd zijn, is de inwendige 
hefboomsarm groat, zie figuur 5-11 (linker diagram). Uit bet inwendig evenwicht Moment = 
kracht x arm volgt dan een kleine kracht en dus weinig wapening. 

Schijjberekening: 

• 

• 

Krachtsverdeling: BSA gee ft geen inform a tie over bet rekverloop in een schijf. De spanningen 
verlopen ongeveer lineair over de balkhoogte met bet spanningsnulpunt is op halve balkhoogte 
(geldt voor de lagere balkhoogtes). Het beton scheurt niet. Omdat een lineaire berekening is 
uitgevoerd, mag aangenomen worden dat de rekken evenals de spanningen lineair over de hoogte 
verlopen. 
Doorsnedeberekening: de plaats van de wapening ligt bier niet vast. Bij bet berekenen van de 
wapening warden de trekspanningen omgerekend in oppervlakte staal, er van uitgaande dat al bet 
staal vloeit. De wapening wordt dus verdeeld over de gehele trekzone ( ongeveer de halve 
balkhoogte ). Het zwaartepunt van de totale wapening ligt hoger dan bij bet raamwerk. De 
inwendige hefboomsarm is dus kleiner, zie figuur 5-11 (rechter diagram). Uit bet inwendig 
evenwicht Moment= kracht x arm volgt dan een grotere kracht en dus meer wapening. Voor bet 
ontwikkelen van deze grotere kracht in bet beton, is de betondrukzone ook grater dan bij bet 
raamwerk, waardoor de resultante iets lager zit. 

3 F 

1 ---
_F 
-

---- -----

fh 
Kleine kracht x grate arm 

Raamwerk 
Grote kracht x kleine arm 

Schijf 

Figuur 5-11: Spanningsverloop raamwerk- en schijjberekening 
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Conclusies wapening 

In de bepaling van de krachtswerking van deze eenvoudige geometrie in een raamwerk- of schijf
berekening zijn geen noemenswaardige verschillen te ontdekken. 

Door bet wel resp. niet concentreren van de wapening leveren de raamwerk- en de schijfberekening 
een verschillende hoeveelheid wapening op. Voor balk- en kolomdelen is algemeen te stellen, dat een 
raamwerkprogramma de wapening op een constructief gunstigere plaats legt. Bij een schijfberekening 
wordt de wapening in een doorsnede evenredig met bet spanningsverloop geplaatst. De wapening 
komt ongunstiger te liggen, waardoor er meer wapening nodig is om dezelfde capaciteit te verkrijgen. 

Omdat bet raamwerkprogramma alle onderdelen van de geometrie altijd als balk of kolom beschouwt 
en met de liggertheorie berekent, levert dit programma altijd balk- en kolomwapening op, ook als 
liggers of kolommen gedrongen worden, waardoor de liggertheorie niet meer geldig is. 
Het scbijfprogramma beschouwt alle onderdelen altijd als schijf, zodat dit programma altijd 
scbijfwapening oplevert, ook al zitten er zeer slanke liggers of kolommen in de geometrie. 

Het wapenen van een gedrongen ligger of wand met behulp van de liggertheorie mag niet, omdat bet 
rekverloop in een dergelijke geometrie niet meer lineair is. De in de liggertheorie veronderstelde 
(grote) rekken treden niet op, waardoor de wapening niet kan vloeien en de doorsnede door brosse 
breuk bezwijkt. 
Het wapenen van een slanke ligger op basis van schijventheorie is wel toegestaan, maar leidt tot 
aanzienlijk meer wapening dan bet wapenen op basis van de liggertheorie. 

Het zoeken van de grens wanneer een liggerdeel als balk of als wand beschouwd moet / mag worden is 
niet mogelijk aan de hand van de door de raamwerk- en schijfberekening gevonden wapening, omdat 
de beide rekenmethoden een 'bevooroordeelde' wapening opleveren. 

Omdat de schijvenmodule van ESA Prima Win geen uitvoer van de rekken geeft, is handmatige 
controle van bet evenwicbt en bet vloeien van wapening niet mogelijk. 

Orn bij balk-kolomelementen de raamwerk- en schijfberekening te vergelijken dient daarom niet naar 
de wapening, maar naar de spanningsverdeling gekeken te worden. Door bet inwendig evenwicht van 
een 'doorsnede' in een schijfberekening te bescbouwen, kan de spanningsverdeling in een doorsnede 
omgerekend worden naar normaalkracht, dwarskracbt en moment in die doorsnede, waardoor een 
rechtstreeks vergelijk met bet raamwerk mogelijk is. 
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DEEL II: Onderzoek naar de spanningsverdeling 

Statisch bepaald 
Voor een balk, belast door een lijnlast, met een overspanning van 4000 mm is de balkhoogte 
gevarieerd van 400 (l I h = 10) tot 8000 mm (l I h = 0.50). Ditzelfde is gedaan voor een balk met twee 
overstekken, waarbij de afstand tussen de momentennulpunten in bet veld 4000 mm is, zie figuur 5-12. 

q kN/m q kN/m 

£111111!!1111!1ill~ ll!lll!Jdlllll!lllll!l 1 lll!!lll~llll!I 
4m 1.5m 5m 1.5 m 

1.125qkNm 1.125qkNm 

~ 4m ~ 

~ 
2q kNm 2q kNm 

Figuur 5-12: Mechanica schema's en M-lijnen 

De balken worden lineair-elastisch berekend in het schijvenprogramma. De grootte van de lijnlast is 
zodanig, dat de maximaal optredende buigspanning (bepaald met behulp van a;, = M I W bij slanke 
liggers) gelijk is aan f' b (27 N/mm2 bij B45). Omdat bij de lineair elastische berekening een lineair 
verband tussen o- en s verondersteld wordt, heeft de door ESA berekende spanningsfiguur dezelfde 
vorm als de rekfiguur. Een rechte lijn als spanningsfiguur geeft aan, dat de rek ook in een rechte lijn 
verloopt; vlakke doorsneden blijven vlak. Dit is een uitgangspunt van de liggertheorie. Zodra een 
ligger gedrongen wordt, verloopt de rekfiguur en dus ook de spanningsfiguur niet meer rechtlijnig. De 
spanningsfiguur ter plaatse van bet maximale veldmoment (in de middendoorsnede) wordt daarom 
vastgelegd aan de hand van drie punten, zie figuur 5-13: 

1. De spanning aan de onderrand 
2. De plaats van de neutrale lijn in de doorsnede ( a;, = 0) 
3. De spanning aan de bovenrand 

N ral 
Pl ___ --1 

' 
,- I 

~: I 

(1) " I ! 

Figuur 5-13: Vastgelegde punten 

Van deze vastgelegde punten is met behuip van de kleinste kwadratenmethode de lineaire 
regressiecoefficient (RC) bepaald. Ook is de afstand (a) bepaald van de neutrale lijn ten opzichte van 
de zwaartelijn van de doorsnede. 
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Het gedeelte met positieve spanningen (trek) kan bij alle l I h - verboudingen tot een drieboek 
gescbematiseerd worden. Het zwaartepunt ligt dan op 1/3 vanuit de onderrand. 
Het zwaartepunt van bet gedeelte met negatieve ( druk-)spanningen is niet in alle gevallen makkelijk te 
bepalen. Uit de formule Mu = Ns * z kan ecbter de inwendige betboomsarm berekend worden, waarmee 
ook de ligging van dit zwaartepunt bekend is. In figuur 5-13 zijn de grootbeden (a) en (z) aangegeven. 

Voor een ligger, lineair-elastiscb berekend volgens de liggertbeorie, geldt: 

• De spanningsfiguur is een recbte lijn ➔ Regressie Coefficient 
• Het spanningsnulpunt ligt in bet midden van de balkhoogte ➔ 
• De druk- en trekspanningsfiguren zijn beide drieboeken ➔ 

RC= 1 
a I h = 0 
z I h = 2/3 

Afwijkingen van deze drie waarden zijn een recbtstreeks gevolg van bet niet meer lineair verlopen van 
de spanningen over de balkhoogte en duiden dus op een niet-lineair rekverloop (vlakke doorsneden 
blijven niet vlak). 

In bijlage 5-5 zijn van alle balkhoogtes de spanningsfiguren opgenomen. Ook zijn daar alle gegevens 
in een tabel gezet. In de grafiek in figuur 5-14 zijn [RC], [a I h] en [z / h] uitgezet tegen [l I h], waarbij 
voor l de afstand tussen de momentnulpunten is aangebouden. 

1.000 • • • I e 

[ill 
0.000 

0.800 

0.700 

~ 0.000 

s: 0I] 
ai 
s: 0.500 
N 

0.400 

o.m 

0.200 

0.100 

0.000 

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

1/h 

Figuur 5-14: mate van lineairiteit; l = afstand tussen momentnulpunten 

De VBC stelt dat liggers als gedrongen bescbouwd moeten worden indien l0 v I h ~ 2.0, 
waarin: l0 v = afstand tussen de momentnulpunten van bet veldmoment. 

0.0 

+-2 stpt z/h 1 

__.._ 2 stpt a/h 

-+-2 stpt r.c. 

----a-- 01.erst z/h 

----b-Ol.erst a/h 

----e- 01.erst r.c. 

Omdat deze afstand bij de twee liggers gelijk is, zou bet gedrag betzelfde moeten zijn. In figuur 5-14 
zouden de [RC], [a I h] en [z / h] - lijnen van de beide liggers over elkaar been moeten vallen. Dit is 
ecbter niet bet geval. Het lijkt erop dat de ligger met overstek (dunne lijnen) zicb langer als 'ligger' 
gedraagt dan de ligger op twee steunpunten (dikke lijnen). 
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Een verklaring hiervoor is te vinden in de ontwikkeling van de drukboog. Deze loopt in principe van 
oplegging naar oplegging. Indien de opleggingen ver uit elkaar zijn geplaatst, zal de drukboog hoger 
warden. 

Figuur 5-15 toont de isolijnen van de balken van 1600 mm hoog (l / h = 2.50, waarbij l = de afstand 
tussen de moment-nulpunten). De neutrale lijn ( a;, = 0) ligt in de middendoorsnede op halve 
balkhoogte (liggergedrag). Deze lijn geeft de onderkant van de drukboog aan. In bet midden loopt de 
drukboog nog horizontaal, dit geeft aan dat de drukboog nog niet volledig ontwikkeld is. De afstand 
(a) is in beide gevallen ongeveer gelijk. 

Figuur 5-15: /solijnen balken h=1600 mm 

In figuur 5-16 zijn de isolijnen van de balken van 3200 mm hoogte zien (l / h = 1.25, l = de afstand 
tussen de momentnulpunten). Beide balken hebben een volledig ontwikkelde drukboog. De neutrale 
lijn ligt onder de zwaartelijn van de doorsnede (gedrongen gedrag). De drukboog is bij de ligger met 
de overstekken duidelijk hoger, omdat daar de overspanning grater is. De afstand (a) is bij de ligger op 
twee steunpunten duidelijk grater. 

a;, _==_Q_ 

I 

Figuur 5-16: Isolijnen balken h = 3200 mm 

Als in l I h voor l de afstand tussen de momentnulpunten aangehouden wordt, geven deze twee 
mechanicaschema's zeer verschillende waarden voor (a I h): 

Ligger op 2 steunpunten: 
Ligger met 2 overstekken: 

l I h = 4000 I 3200 = 1.25 
l I h = 4000 I 3200 = 1.25 

a I h = 0.178 
a I h = 0.073 

Indien voor l de afstand tussen de steunpunten aangehouden wordt, liggen de waarden van (a/ h) bij 
dezelfde l I h - verhouding veel dichter bij elkaar: 

Ligger op 2 steunpunten: 
Ligger met 2 overstekken: 

C.A.A. Siroen 

l I h = 4000 I 3200 = 1.25 
l I h = 5000 I 4000 = 1.25 
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In de grafiek in figuur 5-17 zijn [RC], [a/ h] en [z / h] uitgezet tegen [/ / h], waarbij voor I de afstand 
tussen de steunpunten is aangebouden 

1,000 ii * 0 0 * G ii •o 

h~ [ill 
0,900 

0,800 

0,700 \ 
-----

0,600 
: ----2 stpt z/h 
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s£ 1------2 stpt r.c. 
al' 0,500 I ----B-- O\el'SI z/h 

~ 
I 1-----6- o,,ers I a/h 

0,400 1-~-o,,erst r.c. 

0,300 

0,200 

0,100 

~ 
0,000 

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 I 

l/h I 

I 
___J 

Figuur 5-17: mate van lineairiteit; I= a/stand tussen steunpunten 

De lijnen van a I h en RC lopen nu veel beter over elkaar been, maar nu wijken de z I h - lijnen af. 
Een nadere bescbouwing over de betrouwbaarbeid van de drie lijnen is op zijn plaats. 

De drie punten in de spanningsfiguur zijn vrij exact vastgelegd. De a I h en de RC zijn recbtstreeks uit 
deze punten berekend, afwijkingen zijn niet te verwacbten. 

De afstand z is berekend uit de waarde van a, bierbij is de trekfiguur tot een drieboek gescbematiseerd. 
Bij slanke liggers is deze aanname juist, bij de gedrongen liggers is bet een benaderingsoplossing. 
Voor I! h < 2.0 is bet dus aannemelijk, dater bij de z I h-lijnen afwijkingen ontstaan. 

Volgens deze twee statiscb bepaalde mecbanicascbema's zou bet als gedrongen bescbouwen van 
liggers afhankelijk moeten zijn van de overspanning en niet (zoals aangegeven in de VBC) van de 
afstand tussen de momentnulpunten. 

In de VBC wordt voor bet wel of niet als gedrongen bescbouwen van een ligger altijd de afstand 
tussen de momenten-nulpunten gebruikt. Voor de bepaling van de inwendige befboomsarm z wordt 
ecbter onderscbeid gemaakt tussen statiscb bepaald en statiscb onbepaald. 

• Bij statiscb bepaalde liggers wordt de overspanning gebruikt, 
• Bij statiscb onbepaalde liggers wordt de afstand tussen de momentennulpunten gebruikt. 

Dit onderscbeid in de VBC spoort aan om eerst bet spanningsverloop van enkele statiscb onbepaalde 
mecbanicascbema's te bescbouwen. 
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Statisch onbepaald 
Van de hierboven gebruikte liggers op twee steunpunten, wordt nu de drukboog verstoord door in bet 
midden van de ligger een puntlast aan te brengen (zie figuur 5-18). Deze puntlast kan gezien worden 
als een verende ondersteuning. Hierdoor kan de ligger als statiscb onbepaald bescbouwd worden. 

De 'verende ondersteuning' beinvloedt de momentenlijn en dus ook de ligging van de momenten
nulpunten. De overspanning en de grootte van de puntlast zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat de 
afstand tussen de (fictieve) momentennulpunten overal 4000 mm is (bet zelfde als bij de statiscb 
bepaalde liggers). 

Van vier statiscb onbepaalde mecbanicascbema's zijn de balkhoogtes gevarieerd. Het verloop van de 
spanningsverdeling in de doorsnede met bet maximale veldmoment is weer in kaart gebracbt. 
Vervolgens zijn weer [RC], [a I h] en [z / h] uitgezet tegen [/ I h], waarbij bekeken is of voor l de 
overspanning of de afstand tussen de momentennulpunten aangebouden moet worden om de 
verscbillende grafieken over elkaar been te laten lopen. 

In figuur 5-18 zijn de mecbanicascbema's en de bijbeborende momentenlijnen te zien. Met de 
mecbanicascbema's (C), (D) en (E) wordt een overgang gesimuleerd van de statiscb bepaalde ligger 
op twee steunpunten naar de statiscb onbepaalde ligger op drie steunpunten. De gedacbte hierbij is dat 
de bovenbalk van balk-kolomelementen door de middenkolom (verend) wordt ondersteund (zie §5.4). 
De mate van oplegging op de middenkolom is afhankelijk van de onderlinge stijfbeidsverboudingen 
van de boven- en onderbalk. Met bet mecbanicascbema (F) wordt een inklemming door de 
randkolommen gesimuleerd. 
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Figuur 5-18: Mechanica schema's enM-lijnen 

A. Statiscb bepaald 
B. Statiscb bepaald met twee overstekken 
C. Statiscb onbepaald met puntlast (F = 2q) als verende oplegging 
D. Statiscb onbepaald met puntlast (F = 4q) als verende oplegging 
E. Statiscb onbepaald (starre oplegging in bet midden) 
F. Statiscb onbepaald met puntlast (F = 2q) als verende oplegging en twee overstekken 
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In bijlage 5-5 zijn de gegevens over de spanningsverdelingen van de mechanicaschema's in tabelvorm 
en in grafieken gepresenteerd. Het blijkt, dat voor het bepalen van I in I I h de afstand tussen de 
momentennulpunten genomen moet worden (zoals voorgeschreven in de VBC). 

In geval (A) is deze afstand gelijk aan de overspanning. 
In geval (B) moet, in afwijking van de VBC, voor I de overspanning aangehouden worden. 
In de gevallen (C) en (F) is de "kracht" van de verende oplegging te klein om een negatief moment te 
veroorzaken. Er bevinden zich dus geen momentennulpunten tussen de opleggingen. In deze gevallen 
dienen de "fictieve" momentennulpunten aangehouden te worden (zie figuur 5-18, gestippelde deel 
van de M-lijn). 

In figuur 5-19 is duidelijk te zien, dat de en [RC]-lijnen bij een I I h -verhouding ongeveer 2.0 een 
ander verloop aannemen. In de grafieken in bijlage 5-5 staan ook de [a I h]- en [z I h]- lijnen. 
De door de VBC gestelde grens van 2.0 is een goede keuze voor het als slank of gedrongen 
beschouwen van een ligger. 
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Figuur 5-19: Regressie coefficient 

In de onderstaande tabel zijn de waarden van [a I h]-, [z I h]- en [RC] gegeven van de verschillende 
mechanicaschema's voor I I h = 2.0. Uit deze waarden kan een grenswaarde bepaald worden vanaf 
wanneer een ligger als gedrongen beschouwd kan worden. Omdat de schema's (D), (E) en (F) het 
meest op de bovenbalk in een raamwerk lijken, worden deze waarden als grenswaarden aangenomen. 

Tibl52G a e .. renswaar en Ke ronKen d d r l!l!ler 

II h = 2.0 A B C D E F 
Grenswaarde 

Gedron2en 
a/h 0.025 ±0.025 0.028 0.021 0.021 0.021 > 0.021 
z!h 0.633 ±0.608 0.596 0.627 0.627 0.627 < 0.627 
R.C. 0.998 ±0.996 0.993 0.998 0.998 0.998 ~ 0.998 

Opmerking bij tabel 5.2: de waarden van mechanicaschema (B) zijn de uitkomsten van lineair 
interpoleren tussen I I h = 1.88 en I I h = 2.19, omdat hier door omrekening het geval I I h = 2.0 niet 
bekeken is. 

In tabel 5.2 is te zien, dat de waarde van [RC] bij alle mechanicaschema's ongeveer gelijk is. In de 
waarden van [ a I h] en [z I h] zit een grotere spreiding. 
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Bruikbaarheid van de grenswaarden 

De afstand a wordt in een balk bepaald door de plaats in de 'doorsnede' waar de buigspanning nul is. 
In een bovenbalk van een balk-kolomelement komen naast buigspanningen ( a x) ook normaal
spanningen ( a x) voor. Samen bepalen zij bet totale ( a x-) spanningsverloop. In figuur 5-20 is te zien, 
dat normaalspanning (bier druk) de plaats waar a x = 0 en dus ook de afstand a be'invloedt. De 
getoonde spanningsfiguren bebben betrekking op een slanke ligger; vlakke doorsneden blijven vlak. 

-5 

+ 
i a 

+](I -5 +5 

Duigspanning + Nom,aalspanning - Iotaalspanning 

Figuur 5-20: invloed van normaaldrukspanningen op de a/stand a 

Onder invloed van de normaaldrukspanning kan de spanningsfiguur zodanig veranderen, dat de 
afstand a bij een slanke ligger een waarde beeft, die bij een gedrongen ligger boort. Normaal
trekspanningen kunnen de a -waarde andersom veranderen. 

Het scbijvenprogramma kan in een snede de resultanten berekenen (normaalkracbt, dwarskracbt en 
moment). De normaalkracbt is om te rekenen naar een zuivere drukspanning ( a;, in een ligger). Met 
deze drukspanningsfiguur en de totale a;, - spanningsfiguur is dan de buigspanningsfiguur te bepalen. 
Op deze manier kan de a - waarde indirect ook gebruikt worden als grenswaarde voor bet wel of niet 
gedrongen zijn. 

De z - waarde wordt berekend met bebulp van de a - waarde, zodat ook deze waarde door normaal
spanningen wordt be'invloed. 

De RC - waarde wordt niet door de normaalspanningen be'invloed; de vorm van de spanningsfiguur 
blijft betzelfde. De RC - waarde kan daarom recbtstreeks als grenswaarde gebruikt worden. 
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Conclusies spanningsverloop 

Aan het spanningsverloop over de hoogte van een 'doorsnede' in een schijfberekening is af te leiden 
wanneer een balkdeel als gedrongen beschouwd mag worden. Een lineair spanningsverloop duidt op 
een slanke ligger, een niet-lineair spanningsverloop duidt op een gedrongen ligger. 

De resultaten komen goed overeen met de door de VBC gestelde grens van / / h = 2.0 voor het als 
slank of gedrongen beschouwen van een ligger. 

Door het vastleggen van de spanningsfiguur aan de hand van drie karakteristieke punten is het 
mogelijk om de figuur te beschrijven met een getal. Dit kan op drie manieren: 

• Met lineaire regressie volgens de kleinste kwadratenmethode (RC) 
• Met de afstand tussen de neutrale lijn en de zwaartelijn van de doorsnede (a) 
• Met de hieruit berekende inwendige hefboomsarm (z) 

Door het vergelijken van een aantal verschillende mechanicaschema's zijn voor elke manier 
grenswaarden vast te stellen, waarmee bepaald kan worden of een deel slank of gedrongen is. 

De waarde van de regressie coefficient is direct bruikbaar. Voor toetsing op basis van de plaats van de 
neutrale lijn of de inwendige hefboomsarm dient eerst de aanwezige normaalkracht verrekend te 
worden. 

De inwendige hefboomsarm is door benadering bepaald, hierdoor is deze minder nauwkeurig. 

Door het vastleggen van de spanningsfiguur aan de hand van slechts drie punten kan aan de 
grenswaarden geen hoge betrouwbaarheid toegekend worden. De gevonden waarden zijn bedoeld als 
indicatie. 

Echte bruikbare waarden worden verkregen door het bestuderen van meerdere mechanicaschema's en 
het exacter vastleggen van de spanningsfiguur. Hiermee kan ook de inwendige hefboomsarm 
nauwkeuriger bepaald worden. 

C.A.A. Siroen Afstudeerverslag April 2001 Pag.58 



GEBOUWEN UITGEVOERD MET GEPREFABRICEERDE DRAGENDE BETONNEN WANDEN 
Rekenen 25-04-01 

5.4 BALK-KOLOMELEMENTEN 

Doel 

Van balk-kolomelementen worden de rekenmethoden en de schematisering onderzocht metals doel: 

• Vaststellen tot wanneer een raamwerkprogramma nog gebruikt kan worden bij de berekening van 
de krachtsverdeling van balk-kolomelementen met (bijna) gedrongen onderdelen. 

• Aangeven welke doorsnedeberekening er na de krachtsverdeling moet volgen. 
• Bepalen wat de invloed is van aansluitende elementen. 

Opzet 

Er wordt gebruik gemaakt van 'standaard' balk-kolomelementen van (bx h x d =) 7200 x 3600 x 200 
mm. Deze elementen worden op twee plaatsen ondersteund. De afmetingen van de balk- en kolom
delen worden gevarieerd van slank naar gedrongen. De elementen worden met een raamwerk- en met 
een schijfprogramma berekend. 

In de raamwerkberekeningen wordt de stijfheid van de hoeken gevarieerd. Hieruit wordt de stijfheid 
bepaald, waarbij de hoeken als oneindig stijf beschouwd mogen worden. 
In de schijfberekening worden de balk-kolomelementen gemodelleerd met vlakspanningselementen 
van 50 x 50 mm. 

De krachtsverdeling van het raamwerk met 'oneindig' stijve hoeken wordt vergeleken met die uit de 
schijfberekening. 

De invloed van de aansluitende elementen wordt bekeken door de oplegging op twee verschillende 
manieren te schematiseren en door de manier van aanbrengen van de belasting. 
Voor de oplegging worden twee gevallen bekeken: 'scharnier - scharnier' en 'schamier - rol'. 
De belasting uit bovenliggende elementen kan als belasting aangebracht worden op het te berekenen 
element (lijnlast of puntlast). Een tweede mogelijkheid is om de belasting via het bovengelegen 
wandelement in te leiden. 

Bij de beschouwingen naar de stijfheid van de hoeken zijn een vloerbelasting, een bovenbelasting en 
een windbelasting beschouwd. Voor het vergelijk van raamwerk en schijf en de invloed van de 
aansluitende delen is alleen verticale belasting gebruikt. 

Geometrie 

De wandelementen zijn uitwendig even groot (7200 x 3600 x 200 mm), symmetrisch en hebben twee 
raamsparingen. Met de afmetingen van de raamsparingen kan de slankheid van de balk- en kolom
delen geregeld worden. 

De onderbalk dient bij dit soort elementen als borstwering en is vrijwel altijd 800 a 900 mm hoog. De 
hoogte van de bovenbalk varieert ongeveer van 600 tot 2200 mm. Voor de kolommen geldt dat de 
middenkolom twee keer zo breed is als de randkolom. In het gevelaanzicht zijn twee randkolommen 
van naast elkaar geplaatste elementen net zo breed als een middenkolom. De breedte van de rand
kolommen varieert van 200 tot 600 mm. Voor het afstudeeronderzoek zijn vier elementen gebruikt 
met de volgende afmetingen (zie bijlage 5-6): 

Onderbalk Bovenbalk Randkolom Middenkolom Identifj_catie 
1. 800 800 300 600 300 I 800 
2. 800 800 600 1200 600 I 800 
3. 800 1200 600 1200 600 I 1200 
4. 800 1600 1200 2400 1200 / 1600 
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De onderbalk is steeds hetzelf de gehouden, de maat van de middenkolom wordt bepaald door de 
randkolom. De elementen worden ge'identificeerd op de combinatie: randkolom + bovenbalk. 

De afmetingen van de elementen 1, 2 en 3 komen veel voor. Element 4 heeft zeer zware balk- en 
kolomdelen. De afmetingen van dit element zijn niet representatief, maar dit element doet bier dienst 
als 'extreem gedrongen element'. 

Opleggingen 

De balk-kolomelementen zijn ter plaatse van de randkolommen opgelegd. Het raamwerk is opgelegd 
op twee scharnieren. In een schijvenprogramma kan een puntoplegging of een lijnoplegging gebruikt 
worden. 

Een schamier (puntoplegging) in een schijvenprogramma heeft piekspanningen en plaatselijk zeer 
grote vervormingen tot gevolg. Indien na een krachtsverdeling een wapeningsberekening wordt 
uitgevoerd, worden ter plaatse van de oplegging foutmeldingen gegeven omdat de berekende 
spanningen niet opgenomen kunnen worden door een binnen de voorschriften vallende wapening. 

Een lijnoplegging direct onder bet element zorgt ervoor, dat bet element iets ingeklemd wordt. Het 
element kan ter plaatse van de oplegging niet roteren. Orn enige rotatie mogelijk te maken, is tussen 
bet element en de op legging een voeg gemodelleerd met dezelf de breedte als de randkolommen en een 
hoogte van 50 mm. Deze voeg is iets slapper dan bet balk-kolomelement (B25 in plaats van B45) en 
heeft tot gevolg dat bet element kan roteren. 

Netvertljnlng oplegglng 

1000,0 

ii ~ 800,0 ~ 
] 600,0 

'g 400,0 J+-1----'iJ~"--+---~,----• 
~ 

200,0 

0,0 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Een netfijnheid van 50 mm is voor een 50 mm hoge 
voegstrook zeer grof. Voor bet bepalen van 
snedekrachten in de voeg ( oplegreactie) is bet net te 
grof. Door middel van netverfijning is dit op te 
lossen. In figuur 5-21 is te zien, hoe netverfijning tot 
de juiste oplegreactie leidt. De dunne lijn is de 
theoretische oplegreactie, de dikke lijn is de totale 
snedekracht in de voeg. 

Grof net/ Ajn net 
Het doel van de voeg is enkel bet mogelijk maken 
van kleine rotaties en dit wordt ook zonder deze 
netverfijning in voldoende mate bereikt. 

Figuur 5-21: Netverfijning in de oplegvoeg 

Belastingen 

Voor de bepaling van de belastingen is uitgegaan van een eenvoudig 
rechthoekig gebouw van 15 bij 36 meter, vijf verdiepingen hoog dat 
bestaat uit (2 x 5 x 5) elementen van 7.2 x 3.6 m, zie figuur 5-22. 
De kanaalplaatvloer overspant 14.4 m en rust op de oplegneus van 
de wand. De bovenkant van de oplegneus zit in de zwaartelijn van 
de bovenbalk. Boven elkaar gelegen elementen worden alleen ter ! 

plaatse van de randkolommen ondersabeld zodat krachten uit 
bovenliggende elementen alleen ter plaatse van de randkolommen 
wordt ingeleid. Figuur 5-23 toont de mechanicaschema's. In bijlage Figuur 5-22: Voorbeeldgebouw 
5-6 zijn de belastingen bepaald. 

1. Vloerbelasting ( extreem ): 
2. Bovenbelasting (momentaan): 
3. Windbelasting (extreem): 

C.A.A. Siroen 

qd = lO0kN/m 
Fd = 700 kN, te verdelen over de twee randkolommen. 
qd = 10 kN/m 
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F = 350 kN F = 350 kN 

q = 100 kN/m 
1 7 q = 10 kN/m 

" 
vloerbel asting bovenbelasti ng windbelasting 

Figuur 5-23: Belastinggevallen per verdieping 

De vloer- en de windbelasting worden in de zwaartelijn van de bovenbalk aangebracht, de boven
belasting wordt alleen ter plaatse van de randkolommen aangebracht (in bet raamwerk als puntlast en 
in de schijf als lijnlast). 

In bijlage 5-7 zijn van bet balk-kolomelement 300 / 800 (d.w.z. een randkolom van 300 mm en een 
bovenbalk van 800 mm hoog) van alle belastinggevallen de N-, D- en M- lijnen en de vervorming 
aangegeven. Elk belastinggeval heeft op enkele specifieke plaatsen grate krachten zitten. 

De vloerbelasting heeft duidelijk de grootste invloed op bet momentenverloop in bet element. In de 
bovenbalk, maar ook in de onderbalk treden grate momenten en dwarskrachten op. In de bovenbalk 
warden deze veroorzaakt door de lijnlast. In de onderbalk worden de momenten en dwarskrachten 
veroorzaakt door de puntlast uit de middenkolom, die als verende ondersteuning van de bovenbalk 
dienst doet. In alle drie de kolommen zijn de normaalkrachten groot. 

De bovenbelasting levert hoge normaalkrachten in de randkolommen. De momenten zijn niet erg 
groot. Doordat de randkolommen door de normaalkracht sterk verkort worden en de middenkolom 
vrijwel niet, ontstaat buiging in de boven- en onderregel. Door de bovenbelasting te combineren met 
de vloerlast worden de momenten in de onderbalk en de normaalkracht in de randkolom groter. De 
momenten in de bovenbalk warden kleiner door toevoeging van bovenbelasting. 

Windbelasting levert geen spectaculaire krachten op. Wat opvalt, is dat de horizontale belasting voor 
bet grootste deel door de middenkolom wordt opgenomen. De kolomhoogtes verhouden zich als 1:2:1, 
de dwarskrachten en momenten als ongeveer 1:4:1. 

Bij bet combineren van deze belastinggevallen (door meerdere verdiepingen in rekening te brengen) 
komt de vloerbelasting een keer voor, de boven- en windbelasting kunnen vaker voorkomen. Hoewel 
de momenten van de boven- en windbelasting klein zijn ten opzichte van die uit de vloerbelasting, kan 
de belasting van een paar verdiepingen samen toch een grate invloed hebben. 

Berekening als raamwerk (krachtsverdeling) 

Bij de berekenen van een balk-kolomelement in een raamwerkprogramma, worden alle balk- en 
kolomdelen tot systeemlijnen geschematiseerd. De onderdelen worden buigstijf met elkaar verbonden. 
Een liggerdeel overspant van hart kolom tot hart kolom, terwijl de overspanning in werkelijkheid iets 
kleiner is. Bij brede kolommen en hoge liggers resulteert deze te grate overspanningen in een verkeerd 
en veelal ongunstige krachtsverdeling. 

Dit effect kan gecompenseerd warden door bet verstijven van de hoeken in bet mechanicaschema. Het 
gedeelte van de balk, dat in de overlap van de kolom zit, is veel stijver dan een gedeelte van die balk 
ergens in bet veld. De verstijfde hoeken trekken meer belasting aan. Bij een lijnlast op de bovenregel 
wordt bet moment in de hoeken groter, bet veldmoment wordt kleiner. De stijfheid van een onderdeel 
wordt bepaald door de EI van de doorsnede. 
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E = de elasticiteitsmodulus, dit is een materiaaleigenscbap 
I= bet traagbeidsmoment, dit is een doorsnedegrootbeid (I= 1

/ 12 x bx h3 bij recbtboekige doorsneden) 

De kracbtsverdeling wordt bepaald met bebulp van de lineaire elasticiteitstbeorie. Voor de E en I 
worden de waarden van ongescbeurde beton gebruikt. Wapening wordt niet meegenomen. 

Het stijver scbematiseren van een boek kan door bet verbogen van de £-modulus, de breedte of de 
boogte. Het aanpassen van de £-modulus is een veilige manier om een doorsnede stijver te maken. 
Omdat met de meeste raamwerkprogramma's ook wapening berekend kan worden, zijn aanpassingen 
in de afmetingen van de doorsnede af te raden. 

- De balkhoogte wordt gebruikt bij bet bepalen van de inwendige befboomsarm. In een bogere balk is 
minder wapening nodig om dezelfde capaciteit te krijgen als in een lagere balkhoogte. Het zonder 
nadenken vergroten van de boogte om de boeken te verstijven en daarna met betzelfde programma 
de wapening berekenen leid tot te weinig wapening. 

- De balkbreedte wordt gebruikt om te controleren of de berekende wapening wel in de doorsnede 
past, waarbij voorgescbreven minimale en maximale staafafstanden aangebouden worden. De meeste 
rekenprogramma's geven bij te veel of te weinig staven enkel een melding, dat bet niet past. In dit 
geval is de (sterkte)berekening gewoon bruikbaar, alleen de detaillering niet. 

Bij de raamwerkberekeningen worden de boeken verstijfd door plaatselijk verbogen van de £-modulus 
van beton. Bij bet verstijven van de boeken worden de boeken in bet algemeen als oneindig stijf 
gedacbt. Het invoeren van een oneindige stijfheid is niet mogelijk, omdat door te grote 
stijfheidsverscbillen in de verscbillende onderdelen de informatie over bet minst stijve deel verloren 
gaat. Dit beeft te maken met bet aantal significante cijfers dat bij bet oplossen van de stijfheidsmatrix 
gebruikt wordt. Een eenvoudig voorbeeld: bet aantal significante cijfers is 2. Hoeveel is 4000 + 40? 

4000 = 4.0 X 103 

40 = 4.0 X 101 

4000 + 40 = 4.0 X 103 + 4.0 X 101 = 4.04 X 103 

Met 2 significante cijfers wordt dit 4.0 x 103
• ➔ 4000 + 40 = 4000, de informatie van bet kleinste 

getal is verloren gegaan. 

Bij een programma met een lage nauwkeurigheid zullen bij grote stijfheidsverschillen tussen de 
boeken en de aansluitende delen oplosfouten ontstaan. Door deze fouten kan bet voorkomen, dat er 
bijvoorbeeld geen evenwicbt is of dat er oplegreacties ontstaan op plaatsen, waar dat niet mogelijk is. 

Er moet gezocbt worden naar een geringe stijfheidsverbouding (geen last van oplosfouten), die 
ongeveer betzelfde effect beeft als een oneindig stijve boek. 

Bij verbogen van de stijfheid van de boeken zal de kracbtsverdeling in bet balk-kolomelement 
veranderen, maar de verscbillen in kracbtsverdeling zijn niet recbt evenredig met de verscbillen in 
stijfheid. Bij toenemen van de stijfheid zal de kracbtsverdeling naar een bepaalde waarde convergeren. 

De EI van de boeken wordt lx ( onverstijfd), 3x, 6x, 9x, 12x, 18x, 36x en 360 keer zo stijf gemaakt als 
de oorspronkelijke balkdoorsnede. Bij deze boekstijfheden zijn van de verschillende kracbtenlijnen 
van de drie belastinggevallen een aantal kenmerkende punten uitgezet tegen de stijfheidsverbouding 

n= El-boek 
E/-aansluitend deel 

In figuur 5-24 is aangegeven wat de invloed is van de stijbeid van de boeken op bet momentenverloop 
in een balk-kolomelement met een vloerbelasting (element 300 / 800). In bijlage 5-7 zijn de grafieken 
opgenomen van de N-, D- en M- lijnen van de drie belastinggevallen van de vier elementen. 
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Figuur 5-24: invloed van de stijjheidsverhouding op het krachtenverloop 

.. 

Vanaf n = ±18 lijkt de stijfheidsverbouding weinig invloed meer te bebben op bet kracbtenverloop. 
Hieruit volgt dat een boek als oneindig stijf bescbouwd mag worden indien die boek een stijfheid beeft 
van ongeveer 18 of meer maal de stijfheid van de aansluitende doorsnede. Voor bet vergelijk met de 
scbijfberekeningen is in bet raamwerk voor de boek deze stijfheid aangebouden (bijlage 5-7). 

Berekening als schijf (krachtsverdeling) 

In een schijvenprogramma worden de afmetingen van bet balk-kolomelement ingevoerd. Het 
programma werkt niet met systeemlijnen, maar met vlakken. Het toekennen van een grotere stijfheid 
aan de boek zoals bij bet raamwerkprogramma is bier niet aan de orde, omdat bet programma met de 
boogte-afmetingen van de balk- en kolomdelen zelf de stijfheid van de overlappende delen in de 
boeken kan bepalen. 

Het bepalen van de N-, D- en M- lijnen is in een 
scbijvenprogramma iets omslacbtiger dan in een 
raamwerkprogramma. Een schijfberekening levert 
spanningen als uitvoer op. Door deze spanningen over 
de boogte van een doorsnede te integreren, kunnen de 
resultanten (N, D en M) berekend worden. Dit 
integreren wordt door bet programma gedaan, de 
gebruiker dient wel de suede aan te geven, bet 
programma berkent geen 'boogte van de doorsnede'. 
Door nu in een balkdeel een aantal sneden te maken 
(zie figuur 5-25, linker bovenboek van een balk-
kolomelement) kan bet kracbtenverloop (bandmatig) 
gescbetst worden. 

Figuur 5-25: nrdoorsnedes vloerbelasting 

In bet deel van de balk dat de kolom overlapt kan geen doorsnede gemaakt worden. De N-, D- en M
lijnen die uit bet schijvenprogramma verkregen zijn lopen tot de dag en niet tot bet hart van de 
oplegging. De op deze wijze verkregen kracbtenlijnen zijn te vinden in bijlage 5-8. 

Wat opvalt aan de kracbtenlijnen uit de schijfberekening is dat de lijnen ter plaatse van de boeken 
( aansluiting van balk op rand- of middenkolom) afbuigen. Deze afbuiging beeft twee oorzaken: 

C.A.A. Siroen 

Voor een deel komt bet doordat de kracbten niet -zoals bij bet 
raamwerk- belemaal naar bet snijpunt van de bartlijnen gaat, maar 
via de binnenboek 'de bocbt afsnijden'. Figuur 5-26 laat bet verloop 
van de boofdspanningen zien in de linkerbovenboek van een balk
kolomelement. 
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Figuur 5-26: Hoofdspanningen bij vloerbelasting 
Een tweede oorzaak is de discontinui:teit in de doorsnede. Daar waar de balk overgaat in de kolom 
ontstaan piekspanningen, die een vertekend beeld kunnen geven. Deze piekspanningen zijn aan te 
tonen met bebulp van netverfijning. In bijlage 5-8 is de linkerbovenboek van een balk-kolomelement 
te zien. Bij een net van 100 mm, 50 mm en (plaatselijk) 10 mm zijn de nx-spanningen en de resultanten 
(N, D en M) weergegeven. Een fijner net beeft grotere piekspanningen tot gevolg. Deze grotere 
piekspanningen leveren grotere resulterende kracbten op. Door bet verfijnen van bet net zijn de 
kracbtenlijnen dus te be:invloeden, zie tabel 5.3. 

Tabel 5.3: Invloed van de netfijnheid op de snedekrachten 
Net- 'Steunpunt' 'Veld' 
fijnheid N V M N V M 
100 -23 -161 -42 -71 -25 151 
050 -53 -179 -40 -70 -25 153 
010 -75 -207 -54 -70 -24 154 

In de tabel zijn van bet balk-kolomelement 600/1200 uit bijlage 5-10 de snedekracbten direct naast de 
kolom en in bet veld ter plaatse van bet maximale veldmoment gegeven. De netverfijning beeft ter 
plaatse van discontinu:iteiten in de doorsnede een grote invloed op de kracbtenlijnen. De snedekracbten 
in de balk direct naast de kolom zijn dus zeer sterk atbankelijk van bet gekozen elementennet. De 
snedekracbten in bet veld varieren nauwelijks bij deze veranderingen in netfijnbeid. 

Vergelijk krachtsverdeling raamwerk- schijf 

Van de raamwerkberekening en de schijfberekening zijn de kracbtsverdelingen naast elkaar gelegd. De 
raamwerkberekening is uitgevoerd met 'oneindig' stijve boeken (n = 18). Bij de schijfberekening is 
een netfijnbeid van 50 x 50 mm gebruikt. 

De slankheid van een ligger wordt bepaald met bebulp van de momentennulpunten. Daarom zijn van 
de bovenbalk de momentenlijnen van de vloerbelasting bescbouwd. De karakteristieke punten worden 
vergeleken: 

• Steunpuntsmoment in de <lag 
• Maximale veldmoment 
• De plaats van bet momentennulpunt 
• De plaats van bet maximale veldmoment 

Met de plaats van M=0 en M=max kan de afstand tussen de (fictieve) momentennulpunten berekend 
worden. In bijlage 5-9 zijn de momentenlijnen (uit raamwerk- en schijfberekening) van de vier 
elementen te zien, met de karakteristieke waarden. 

Bij de elementen worden de volgende slankheden gevonden: 

Element 
300 I 800: 
600 I 800: 
600/ 1200: 
1200 / 1600: 

Raamwerk 
lo = 3.38 m l I h = 4.2 
10 = 2.53 m l I h = 3.2 
10 = 3.52 m l I h = 2.9 
10 = 3.20 m l I h = 2.0 

Voor de drie slanke bovenbalken geldt: 

Schijf 
10 = 3.48 m l I h = 4.4 R.C. = 1.000 
10 = 2.66 m l I h = 3.3 R.C. = 1.000 
10 = 3.31 m l I h = 2.8 R.C. = 0.999 
Mmax 'in middenstijl' R.C. = 0.899 

• De waarden en de plaats van bet maximale veldmoment komen goed overeen. 
• De waarden van bet steunpuntsmoment in de <lag zijn bij bet raamwerk boger 
• Het momentennulpunt ligt bij bet raamwerk iets verder uit de <lag 
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• De slankheden komen vrij goed overeen 
De verschillen in de waarde van bet steunpuntsmoment en de plaats van bet momentennulpunt worden 
veroorzaakt door de afbuigende momentenlijn in de schijfberekening. Doordat bet maximale veld
moment bij bet 1200/1600-element 'in de middenstijl' zit, kan niets met deze waarde gedaan worden. 

De slankheden 2.9 en 2.0 liggen te ver uit elkaar om zinnige uitspraken te doen over een slankheid 
vanaf wanneer aan bet gebruik van een raamwerkberekening getwijfeld moet worden. 

Lagere slankheden (richting de gedrongen ligger dus) worden bereikt door toepassen van een hogere 
bovenbalk of door de afstand tussen de momentennulpunten te verkleinen. Door meer steunpunts
moment wordt de momentenlijn 'opgetild' en de afstand tussen de momentennulpunten kleiner. Dit 
wordt gecreeerd door bet toepassen van een bredere randkolom of een hogere onderbalk (grotere 
normaalkracht in middenkolom ➔ meer richting een star steunpunt). 

Elementen 300/1200, 300/1600 en 600/1600 leveren slankheden op van 3.8, 3.3 en 2.6. Orn lagere 
slankheden te krijgen wordt bet element ook in bet midden opgelegd, zodat er een star steunpunt 
ontstaat. 

Bij elementen op drie steunpunten worden de volgende slankheden gevonden: 

Element Raamwerk Schijf 
300 I 800: lo= 2.37 m l I h = 3.0 lo;::; 2.5 m l I h = 3.1 R.C. = 1.000 slank 
600 I 800: lo= 1.87m l I h = 2.3 lo;::; 1.9 m l I h = 2.4 R.C. = 1.000 slank 
600 I 1200: lo= 2.04 m l I h = 1.7 lo;::; 2.2 m l I h = 1.8 R.C. = 0.998 gedrongen 
1200 I 1600: lo= 1.55 m l I h = 1.0 lo;::;lJm l I h = 0.8 R.C. = 0.887 gedrongen 

De karakteristieke waarden van de momentenlijnen uit de raamwerk- en de schijfberekening blijken 
bij alle slanke liggers en bij gedrongen liggers met een l I h 2: 1.7 nog redelijk overeen te komen. 

Ook de methode om met behulp van lineaire regressie de grens van slanke en gedrongen liggers te 
bepalen blijkt bruikbaar. 

Conclusies krachtsverdeling balk-kolomelementen 

De krachtsverdeling in een constructie is te be'invloeden door in raamwerken de stijfheid van de 
hoeken te varieren en in schijven door de keuze van de netfijnheid. 

Indien een hoek ongeveer 20 of meer keer zo stijf is als bet aansluitende deel, kan die hoek als 
oneindig stijf beschouwd worden. 

Ter plaatse van discontinutteiten in de doorsnede ontstaan door piekspanningen afwijkingen in de 
krachtenlijnen van de schijfberekening. Bij netverfijning worden deze piekspanningen groter. Een te 
grof net leidt tot snedekrachten die niet voldoen aan bet evenwicht. 

Door bet schematiseren van oneindig stijve hoeken in raamwerkberekeningen wordt de 
krachtsverdeling uit de schijfberekening heel goed benaderd. Dit geldt voor l I h -verhoudingen van 
ongeveer 1.7 en groter, mits bet maximale veldmoment niet in bet verstijfde deel van de ligger (dus in 
de kolom) zit. 
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5.5 SCHEMATISEREN 

Een wandelement wordt door middel van een voeg met stekken verbonden met boven- en 
onderliggende elementen. Indien de wand deel uitmaakt van een stabiliteitskem, worden er lasplaten 
toegepast om de wanden zijdelings te koppelen. Bij de beschouwingen in § 5.4 is steeds een enkel 
element met een belasting geschematiseerd. In werkelijkheid vormen meerdere elementen samen een 
gebouw. In deze paragraaf wordt de invloed van de omgeving van een wandelement beschouwd. Er 
wordt gekeken naar de oplegging en naar de manier van aanbrengen van bovenbelasting. Hierbij wordt 
alleen verticale belasting behandeld. 

Scharnier - rol 

Bij het schematiseren van een ligger op twee steunpunten wordt meestal een scharnier en een 
roloplegging gebruikt. De geprefabriceerde wanden zijn meestal ook liggers op twee steunpunten. Die 
kunnen dus ook op een schamier en een rol opgelegd worden. 

De oplegging wordt gevormd door een voeg onder het element 
en een of meer stekken, die in ronde uitsparingen (gains) steken. 
De gains worden later aangegoten, zodat de stekken opgesloten 
worden. 
Deze oplegging kan als een schamier beschouwd worden. De 
spatkrachten die ontstaan moeten dan wel door de oplegging 
opgenomen kunnen worden. Deze spatkrachten zorgen voor een 
normaaldrukkracht in de boven- en onderbalk (zie figuur 5-27). 
Deze drukkracht is gunstig voor de benodigde wapening van het 
wandelement. 

druk 

Figuur 5-27: 2 Maal scharnier 

De constructie, die onder de oplegging zit wordt in de praktijk meestal niet op deze spatkrachten 
berekend. De bovenbelasting in§ 5.4 is enkel verticale belasting. Bij het bovenste element wordt van 
een schamier uitgegaan. De spatkrachten zullen door het element eronder opgenomen moeten worden. 
Hier is echter niet mee gerekend. Het onderste wandelement rust op de fundering, die ook alleen op 
verticale belasting berekend wordt. 

Als er bij de onderliggende elementen ( die de oplegging 
vormen) niet op een horizontale belasting gerekend wordt, mag 
die dus eigenlijk ook niet ontstaan. Door een scharnier te 
vervangen door een rol kunnen geen spatkrachten ontstaan (zie 
figuur 5-28). 

De horizontale kracht zal wel ontstaan en moet dus in het 
element zelf opgenomen worden. Het grootste deel van de 
spatkracht wordt opgenomen door de onderbalk, waar dan 
ineens een grote normaaltrekkracht in komt. Deze trekkracht is 
ongunstig voor het element: beton neemt geen trek op, dus zal 
er wapening bij moeten. 

trek 

Figuur 5-28: Scharnier-rol 

Het schematiseren van een rol als oplegging is geen verkeerde aanname. Bij een roloplegging is de 
berekende horizontale verplaatsing enkele tienden van millimeters (raamwerk element 600/1200 bij 
vloerbelasting ongeveer 0.2 mm). Het is best denkbaar, dat deze verplaatsing in werkelijkheid op kan 
treden bij een oplegging. De door deze verplaatsing veroorzaakte trekkracht in de onderbalk kan 
berekend worden met: M = F l I EA 

(F * 6600) I (33500 * 200*800) = 0.2 F = 162 kN As,ben = 162 / 0.435 = 373 mm2 (4qi12). 
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In bet voorbeeldgebouw van vijf verdiepingen zal blijken, dat deze wapening een beboorlijk aandeel 
van de totaal benodigde wapening zal zijn. Het is verstandig om bij de wandelementen altijd als 
oplegging een scbarnier en een rol te gebruiken; de trekkracbt die ontstaat kan dan in ieder geval 
opgenomen worden. 

Stapelen van elementen (Wijze van aanbrengen van bovenbelasting) 

Het bovenstaande verbaal kan natuurlijk ook de andere kant op 
geprojecteerd worden: een wandelement op de tweede 
verdieping beeft een wandelement op de begane grond als 
oplegging. De bovenregel van bet onderste element verbindert 
de borizontale verplaatsingen van bet element erboven. druk 

Bij bet aanbrengen van belasting uit bovengelegen verdiepingen 
als belasting (puntlasten) kan de bovenregel vrij vervormen. In druk 
de bovenregel ontstaat een normaaldrukkracbt (zie figuur 5-28, 1-------------
boven) die een gunstige invloed op de wapening bebben. In de 
onderregel ontstaan een even grote trekkracbt. trek 

Door de bovenbelasting aan te brengen als een element (zie 
figuur 5-29) wordt de vervorming van de bovenregel verbinderd trek 
door de onderregel van bet element erboven. De bovenregel wil --------------
verkorten, de onderregel wil verlengen. De verhindering van 
deze vervormingen levert een drukkracbt in de onderregel van 
bet bovenste element op een trekkracbt in de bovenregel van bet Figuur 5-29: Element als belasting 
onderste element. 

Voor de kracbtsverdeling van bet onderste (te berekenen) element maakt bet niet uit of een derde 
bouwlaag als belasting of als element bet tweede element wordt gezet. Bij bet scbematiseren van 
meerdere verdiepingen kunnen de onderste twee elementen als mecbanicascbema dienen, de rest kan 
dan als bovenbelasting (puntlasten) aangebracbt worden. 

De momentenlijnen van bovenbelasting en vloerbelasting verzwakken elkaar in de bovenregel en 
versterken elkaar in de onderregel. Het aanbrengen van bovenbelasting is dus gunstig voor de 
bovenregel en ongunstig voor de onderregel. Figuur 5-30 toont de momentenlijnen van een balk
kolomelement met een en met vijf verdiepingen aan belasting. 

11 fi ~~ -

17? •1177 4 

E€n element V1Jf elementen 

Figuur 5-30: Invloed van bovenbelasting (M-lijnen) 
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Maatgevende gevallen 

Het is duidelijk dat de manier van schematiseren invloed heeft op het gedrag van de constructie. Het 
combineren van de oplegging als scharnier of rol en de wijze van aanbrengen van eventuele 
bovenbelasting levert verschillende manieren op om het balk-kolomelement van wapening te voorzien. 

In bijlage 5-10 is van een balk-kolomelement (600 / 1200) met verschillende mechanicaschema's in 
een aantal stadia de wapening bepaald om de maatgevende situatie(s) op te sporen. De volgende 
gevallen zijn berekend: 

1) Een element met alleen vloerlast 
2) Een element met alleen vloerlast 
3) Twee elementen met 2 x vloerlast 
4) Twee elementen met 2 x vloerlast 
5) Een element met 1 x vloerlast en 4 x bovenbelasting 
6) Een element met 1 x vloerlast en 4 x bovenbelasting 
7) Twee elementen met 2 x vloerlast en 3 x bovenbelasting 
8) Twee elementen met 2 x vloerlast en 3 x bovenbelasting 

24,16+24,n 24, 16 24, 16 
Bovenwapening 553mm" 479 rnrrl 110mm' 

110 rnrn2 411mm' 411 rnrn" Onclerwapening 
24, 12 4 4, 12 44, 12 

2,f, 16 + 2,t,12 24, 16 24, 16 
Bovenwapening 47.3mm' 381 mm' 103 nun" 

210 nun' 555 mm2 743 mm' Onderwapening 
2 4, 16 4,j, 16 4,t, 16 

Figuur 5-31: Benodigde wapening 

2 x scharnier 
scharnier-rol 
2 x scharnier 
scharnier-rol 
2 x scharnier 
scharnier-rol 
2 x scharnier 
scharnier-rol 

De wapening voor de bovenregel komt uit geval 4, de wapening voor de onderregel komt uit geval 6. 
Deze twee belastinggevallen komen dus uit verschillende mechanicaschema. Het is gebruikelijk om in 
een mechanicaschema meerdere belastinggevallen te berekenen. 

• Een element schematiseren, alle bovenbelasting als belasting. 
Dit mechanicaschema levert de maatgevende wapening op voor de onderregel. Het verschil met 
de maximale wapening uit het andere mechanicaschema is niet groot. 

• Twee elementen schematiseren, bovenbelasting vanaf de derde bouwlaag als belasting invoeren. 
Dit mechanicaschema levert de maatgevende wapening op voor de bovenregel. Het verschil met 
de maximale wapening uit het andere mechanicaschema is heel groot. 

Het mechanicaschema met twee geschematiseerde elementen levert veel meer wapening in de 
bovenregel en iets minder wapening in de onderregel op. In totaal is er in dit schema meer wapening 
nodig. Bovendien is dit mechanicaschema een betere afspiegeling van de werkelijkheid. 

Er mag gesteld worden, dat een mechanicaschema met gestapelde elementen de maatgevende 
wapening op zal leveren. 
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5.6 KOPPELING NAAR TEKENEN 

Bij bet bepalen welk programma bet meest geschikt is voor bet automatiseren van bet rekenwerk moet 
onderscbeid gemaakt warden in de berekening van de kracbtsverdeling (snedegrootbeden) en de 
doorsnedeberekening (benodigde wapening). 

Krachtsverdeling 

Het bepalen van de kracbtsverdeling met bebulp van bet raamwerk of schijvenprogramma levert 
betrouwbare waarden op indien l I h 2:: 1. 7. Het schijvenprogramma geeft ook voor l I h < 1. 7 bet goede 
kracbtenverloop. 

Bij bet invoeren van de geometrie bestaat bij het schijvenprogramma de mogelijkheid om een 
AutoCAD-tekening als basis te gebruiken. Van bet wandelement warden de werkelijke afmetingen 
van de tekening overgenomen. Het invoeren van de geometrie is eenduidig. 

Bij een raamwerkprogramma bestaat deze invoerbulp niet. De gebruiker moet eerst zelf een 
mechanicascbema bedenken en daarna invoeren. Verschillende gebruikers kunnen, vooral bij 
elementen met scbijfvormige balk- of kolomdelen) verschillend scbematiseren. Het invoeren in een 
raamwerkprogramma is niet eenduidig. 

Gezien bet grotere geldigbeidsgebied en eenvoudige en eenduidige manier van invoeren is bet 
scbijvenprogramma bet meest gescbikt om de kracbtsverdeling mee te berekenen. 

Doorsnedeberekening 

Bij bet berekenen van de benodigde wapening spelen twee tegenstrijdige belangen: 

• Het raamwerkprogramma levert balkwapening op. De wapening wordt geconcentreerd en ligt op 
een gunstige plaats in de doorsnede. 

• Het scbijvenprogramma levert wandwapening op. Deze wapening wordt over een grotere boogte 
gespreid en ligt daardoor iets ongunstiger. Er is meer wapening nodig dan bij bet raamwerk. 

V anuit constructief oogpunt is bet beter om in een slanke ligger de wapening te concentreren. Bij een 
gedrongen ligger wordt spreiden van de wapening voorgeschreven. Beide mogelijkheden moeten dus 
aanwezig zijn. 

Vanuit productietecbniscb oogpunt wordt bet spreiden van wapening voorgesteld. Meerdere dunne 
staven kunnen door de machine verwerkt warden, geconcentreerde dikke staven moeten handmatig 
toegevoegd warden. Bij slanke liggers met grate overspanningen zijn deze dikkere staven ecbter niet 
altijd te vermijden. 

Voor de doorsnedeberekening moeten eigenlijk beide rekenmethodes bescbikbaar zijn. 
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Automatiseren 

Voor bet berekenen van de kracbtsverdeling gaat de voorkeur uit naar bet schijvenprogramma. Voor 
bet bepalen van de benodigde wapening zou de doorsnedeberekening van bet raamwerkprogramma 
bijgeprogrammeerd moeten worden. 

In §5.3 is aangetoond dat bet mogelijk is om met bet schijvenprogramma vanuit de spanningsfiguur ter 
plaatse van bet maximale veldmoment te bepalen wat de slankheid van een ligger( deel) is: 

1. met a/h (de plaats van de neutrale lijn), waarbij eerst de normaalspanning en de buigspanningen 
gescbeiden worden (bet programma geeft de resulterende normaaldruk- of trekkracbt. Deze is 
terug te rekenen naar een druk- of trekspanningsfiguur (als in fig. 5-20). 

2. met z I h (de inwendige befboomsarm), waarbij evenals bij (1) de normaal- en buigspanningen 
gescbeiden moeten worden. 

3. met R.C. (lineaire regressie) is kan de slankheid recbtstreeks bepaald worden. 

Vooraf moet natuurlijk wel bepaald worden waar de doorsnede precies gemaakt moet worden. In bet 
scbijvenprogramma kunnen maximale spanningen opgespoord warden. Het is in bet tekenprogramma 
al gelukt om vormberkenning (balk- en kolomdelen) in te bouwen. Door deze twee gegevens te 
combineren moet bet mogelijk zijn om de plaats van bet maximale veldmoment te bepalen. 

Met de door bet programma bepaalde slankheid van bet liggerdeel kan de juiste doorsnedeberekening 
uitgevoerd worden. De wapening kan aan bet tekenpakket aangeleverd worden. 
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5.7 CONCLUSIES 

Krachtsverdeling 

Voor bet berekenen van de kracbtsverdeling is een schijvenprogramma bet meest geschikt, vanwege 
bet grote geldigheidsgebied en de mogelijkheid om de invoer vanuit de tekening te genereren. 

Automatiseren 

Met behulp van een combinatie van vormberkenning zoals in bet tekenprogramma en bet opsporen 
van maximale spanningen kan de plaats van bet maximale veldmoment opgespoord worden. Uit de 
spanningsfiguur op die plaats kan de slankheid van bet liggerdeel bepaald worden. 

Slankheid 

De door de VBC gestelde grens van l I h = 2.0 blijkt een goede keuze te zijn voor bet als slank of 
gedrongen bescbouwen van een ligger. 

Doorsnedeberekening 

Bij een gedrongen ligger volgt een doorsnedeberekening als scbijf, bij een slanke ligger volgt een 
doorsnedeberekening volgens de ligger liggertbeorie. 

Schematiseren 

Door in bet mecbanicascbema twee elementen op elkaar te stapelen en een oplegging als rol te 
scbematiseren, wordt bij verticale belasting de maatgevende kracbtsverdeling gevonden. 
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Firma GEELEN BETON 
Anforderungsprofil 

Eichstatt, 15.02.00 
15:44 

· 85072 Eichstatt 

Eigenschaft Dim. erwunscht Mindestanforderung 

auerstabe 

Durchmesser mm 6, 8, 10,12,14,16 6, 8, 10,12, ,16 

minimale L.3nge mm 300 500 

maximale Lange mm 5500 4500 

Ablanggenauigkeit mm ±3 ±5 

Rastersystem mm 20 25 

Mindestabstand zwischen den st~ben mm 0 25 

Stabenden 7 h'<SO t,;5 280mm gerade 

Langsstabe 

Durch mess er mm 6, 8, 10,12,14,16 6, 8, 10,12, ,16 

minimale Lange mm 300 500 

maximale Lange mm 10000 10000 

Ablanggenauigkeit mm ±3 :!:5 

Rastersystem mm 20 25 

Mindestabstand zwischen den Staben mm 0 25 

Stabenden :::, 1>=70 bis 3'Xlmm gerade 

M.rtten 

minimale Lange mm 300 500 

max:imafe Lange mm 10000 10000 

minimale Breite mm 300 500 

maximale Breite mm 5500 4500 

Genauigkert/Toleranz mm :t 3 ±5 

Querstabe oben und unten ja nur oben oder nur untan 

AN:ahl untllrschlodllchClf Durchmes.ser in einer Richtung Stk. 6 5 

Leistung l;ic~i~c l BlsJ:tteo ~5'hwei~D l Bichtea 
Anzahl der Querstabe pro Mirtu! Stk. GO I 100 60 / 100 

durchschnittliche Teilung der Querstabe mm 125 125 

Anzahl der Langsstabe pro Matte Stk. 25 / 50 25 / 50 

durchschnittliche Teilung der Ltingsstabe mm 150 150 

durchschnittliche MattengrOrle mm 7200 X 3600 7200 X 3600 

Anzahl der Matten in 8 Stunden Stk. 100 100 

durchschn.Anzahl der Matten pro Palette stk. 1,5 1,5 

Anzahl der Paletten In B Stunden stk. 68 68 

Schwei~bild: 

aul!ere Konturen zu % 100 100 

innere Konturen zu % 100 100 

innerhalb der Matte zu % 50 33 

Rand-Sugul als Rsndelnfassung 

Durchmesser mm 6, 8, 10, 12 6, 6, 10, 12 

Lange des oberen Schenkels mm 40"d (200 bis &Xl) 40•d (200 bis :lXJ) 

Lange des unteren Schenkels mm 200 bis 700 200 bis 700 

minimale Hohe mm 30 30 

maximafe H6he mm 300 300 

Mindestabstand mm 50 50 

Anzahl pro Element stk. 250 250 

Seite 1 von 1 
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Wanddata week 16 

ALGEMEEN GEOMETRIE 
Volgnr Order Mai Merle • "(yp!t\; ;,J b d. :, m2 !)ruto m~ 1'!~~<1 •:% $pl:'!rJ~s: Kofi . ~<>f2 

1 99-1-168 918 S1 2 spar 7180 3580 200 4.331 25.70 21.66 16% 655 1330 
2 919 S1 2 spar 7180 3580 200 4.331 25.70 21.66 16'?,6 655 1330 
3 920 W18A wand 7060 3580 200 5.003 25.27 25.02 1 o< /0 
4 921 S23 wand 3690 3580 200 2.633 13.21 13.17 oo; 

10 

5 921 W17A wand 3030 3580 200 2.134 10.85 10.67 20, 
10 

6 921A W31 wand 2460 3580 200 1.762 8.81 8.81 0% 
7 99-1-171 905 S89-1 3 spar 5340 3180 200 2.439 16.98 12.20 2896 538 576 fj:j 
8 904 S83-5 3 spar 5380 3180 200 2.434 17.11 12.17 299b 428 576 ~' 

' 9 907 KW83-1 1 deur 2100 2920 200 0.676 6.13 3.38 4596 293 623 J-10 907 KW84-1 wand 1660 2920 200 0.969 4.85 4.85 0% 
11 99-1-176 984 VW20 wand 2521 3102 120 0.935 7.82 7.79 oo; 

/0 !"' 
12 985 VW44 wand 2521 2195 120 0.640 5.53 5.33 4% 
13 99-1-179 1 S19-1 1 spar 6700 3570 180 2.571 23.92 14.28 40~b 518 

I 
\,,,I 

14 2 S17-1 (wand) 6500 3570 180 3.929 23.21 21.83 6% 2821 I 
15 997 KW7 wand 4460 3570 180 3.045 15.92 16.92 -6% w 
16 999 S1-9 1 spar 7180 3570 180 2.937 25.63 16.32 36% 858 
17 99-1-181 26 S2-1 3 deur 5384 3570 200 2.709 19.22 13.55 30% 453 773 
18 26 S35 wand 1980 3570 200 1.430 7.07 7.15 -196 ~ 19 27 S9-1 1 deur 3584 3570 200 2.231 12.79 11.16 13% 398 .,. 
20 27 S16-1 wand 1619 3570 200 1.205 5.78 6.03 -4% ~ 

~ 21 27 S31 1 spar 1785 3570 200 0.876 6.37 4.38 31% 400 S> 
...L-22 28 KW1 (wand) 5072 3570 200 3.143 18.11 15.72 13% 1735 5' 23 28 KW4 1 deur 2232 3570 200 1.028 7.97 5.14 35% 317 

24 29 W10-1 (wand) 4750 3570 200 3.001 16.96 15.01 1296 365 
~ 25 30 W9 (wand) 4513 3570 200 2.350 16.11 11.75 27% 478 

26 31 WK3A (wand) 540 3984 130 0.280 2.15 2.15 0% 540 ~ 
27 31 WK3 wand 2717 3984 120 1.117 10.82 9.31 14% 
28 99-1-182 969 S62-9 2 spar 7180 3780 200 4.132 27.14 20.66 24% 515 10501 q-..... 
29 970 S61-1 1 spar 3570 3780 200 2.050 13.49 10.25 24'% 505 
30 970 S52-13s 1 spar 3570 3780 200 2.050 13.49 10.25 24% 505 
31 971 S22-2s 2 spar 7390 3780 200 3.967 27.93 19.84 29% 515 1050 
32 972 S20-2s 2 spar 7390 3780 200 4.383 27.93 21.92 22% 515 1050 
33 61 S9-3 2 spar 7180 3410 200 3.877 24.48 19.39 21% 515 1050 
34 63 S4 1 deur 7180 3410 200 2.232 24.48 11.16 54% 380 
35 99-1-184 64 KW19 wand 1350 3380 200 0.946 4.56 4.73 -4% 
36 65 KW28 wand 6810 3380 200 4.007 23.02 20.04 13~b 
37 00-1-001 35 W7 wand 4780 3110 250 3.907 14.87 15.63 -5% 
38 36 W16 wand 5420 2950 180 2.842 15.99 15.79 1% 
39 00-1-007 107 W9-1 wand 2560 3580 200 1.691 9.16 8.46 8% 
40 107 W10-1 wand 4100 3580 200 2.630 14.68 13.15 10% 
41 108 W3 wand 7760 3600 200 5.038 27.94 25.19 10% 
42 109 W5 wand 4100 3600 200 2.652 14.76 13.26 10% 
43 109 W32-1 wand 2700 3580 200 1.840 9.67 9.20 5% 
44 110 W8 wand 5060 3600 200 3.476 18.22 17.38 5% 

,:q~_l!Ji,;:• it< 
Gern1qdeld;.:; 

...J:' 



Tohparing '·, '\ ;trrt~::E(. mee tJiJ<·~;! ~f.t'.j~~,J~i~t~~~- :!f~t~J;; ~~/Qpit ~·' s~t~9 
i, B ·. mee<JPP,i~ Yolgnr' • lllee tc:,t m I I} •:a~i(' ;. 

1 2 2 1 5.43 21% 2240 1212 1 2.71 11% 2240 1212 1 
2 2 2 1 5.43 21% 2240 1212 1 2.71 11% 2240 1212 1 2.71 11% 
3 
4 

5 

6 
7 3 3 1 4.36 

26%1 
1100 1321 1 1.45 

9%1 
1100 1321 1 1.45 

9%1 1100 1321 1 1.45 9% 
8 3 4 0.75 4.48 26% 1100 1321 1 1.45 8% 1100 1321 1 1.45 8% 1100 1321 1 1.45 8%1 470 260 0 0.12 1% 
9 1 1 1 2.71 44% 1160 2340 1 2.71 44% 
10 

11 

12 

13 1 2 0.5 9.99 42%1 5415 1816 1 9.83 41%1 350 460 0 0.16 1% 
14 1 1 1 1.71 7% 942 1816 1 1.71 7% 
15 
16 1 1 1 9.83 38%1 5415 1816 1 9.83 38% 
17 3 3 1 6.62 34% 903 2556 1 2.31 12%1 983 2036 1 2.00 10%1 903 2556 1 2.31 12% 
18 

19 I 1 1 1 2.31 18%1 903 2556 1 2.31 18% 
20 
21 1 1 1 2.31 36% 903 2556 1 2.31 36% 
22 1 2 0.5 3.02 17% 1200 2320 1 2.78 15%1 727 330 0 0.24 1% 
23 1 1 1 3.13 39% 1380 2270 1 3.13 39% 
24 1 1 1 2.00 12% 850 2350 1 2.00 12% 
25 1 1 1 2.00 12% 850 2350 1 2.00 12% 
26 

27 0 2 0 1.51 
14%1 

1237 525 0 0.65 6%1 240 3584 0 0.86 8% 
28 2 2 1 8.10 30% 2530 1600 1 4.05 15% 2530 1600 1 4.05 15% 
29 1 1 1 4.05 30% 2530 1600 1 4.05 30% 
30 
31 2 2 1 8.10 29% 2530 1600 1 4.05 14%1 2530 1600 1 4.05 14% 
32 2 2 1 6.02 22% 1230 1600 1 1.97 7% 2530 1600 1 4.05 14% 
33 2 2 1 5.82 24% 2530 1150 1 2.91 12% 2530 1150 1 2.91 12% 
34 1 1 1 13.33 54% 4900 2720 1 13.33 54% 
35 0 1 0 0.11 2% 210 515 0 0.11 2% 
36 0 2 0 2.98 13% 994 2215 0 2.20 10%1 1550 500 0 0.78 3% 
37 0 1 0 0.40 3% 2515 160 0 0.40 3% 
38 0 2 0 0.20 1% 220 450 0 0.10 1%1 220 450 0 0.10 1% 
39 
40 0 2 0 1.64 11% 150 400 0 0.06 

0%1 
150 220 0 0.03 

0%1 
1520 1020 0 1.55 11% 

41 0 4 0 2.39 9% 700 400 0 0.28 1% 700 400 0 0.28 1% 700 400 0 0.28 1%1 1520 1020 0 1.55 6% 
42 1 4 0.25 1.61 11% 200 400 0 0.08 1% 3300 220 0 0.73 5% 500 350 0 0.18 1% 795 795 1 0.63 4% 
43 0 1 0 0.06 1% 150 400 0 0.06 1% 
44 

mil'I.' 

V) 
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Wanddata week 16 

ALGEMEEN GEOMETRIE \nabiml!p,fio~en Sparingen. mee~~rnm SP•~~9•R n1et m.,,nem1n1. 
Vol.9.nr Order Mai Merk 

99-1-168 918 S1 

919 S1 

T1'!'_e'- \'I 
2 spar 7180 

7180 

bi d m3 
3580 200 4.331 

2brut<> 2 neltol- llo1gri,; - ''.'Opp %- :-- L l.!!%)T B $:(%) j mee; Opp 
25_70 21-661 1 5-43 21% 2240 31%1 1212 34%1 1 2.71 

'Mo /1- -,l,;, , :- L'i(%}'j 'Ji 13 (%) I nlet Opp -% 

3580 200 25.70 
2 spar 7180 3580 200 4.331 25.70 21.66 

920 W1 BA wand 

921 S23 wand 

921 W17A wand 
921A W31 wand 

99-1-171 905 S89-1 3 spar 

904 S83-5 I 3 spar 

90 7 KW83-1 1 deur 

10 907 KW84-1 wand 

11 99-1-176 984 VW'20 wand 

12 985 VW44 wand 
13 99-1-179 1 S19-1 1 spar 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

29 
30 

31 

32 

33 

34 
35 

36 

2 S17-1 l(wand) 
997 KW? wand 
999 S1-9 1 spar 

99-1-181 26 S2-1 3 deur 

26 S35 wand 
27 S9-1 1 deur 
27 S16-1 wand 
27 S31 1 spar 

28 KW1 (wand) 

28 
29 

30 
31 

KW4 11 deur 
W10-1 (wand) 
W9 (wand) 
WK3A (wand) 

31 WK3 lwand 

99-1-182 969 S62-9 12 spar 

970 S61-1 11 spar 
970 S52-13s 1 spar 

971 S22-2s 2 spar 

972 S20-2s I 2 spar 

61 S9-3 12 spar 

63 S4 11 deur 

99-1-184 64 KW19 lwand 
65 KW2B I wand 

37 00-1-001 35 W7 lwand 
38 36 W16 wand 

39 00-1-007 107 W9-1 lwa:id 
40 107 W10-1 lwand 

41 108 W3 lwand 

42 109 W5 wand 

7180 3580 200 25.70 

7060 3580 200 5.003 25.27 25.02 
3690 3580 200 2.633 13.21 13.17 

3030 3580 200 2 134 10.85 10.67 
2460 3580 200 1.762 8.81 8.81 

5340 3180 200 2439 16.98 1220 
5340 3180 200 16.98 

5340 3180 200 16.98 

5380 3180 200 2 434 17.11 12.17 
5380 3180 200 17.11 
5380 3180 200 17.11 
5380 3180 200 17.11 

2100 2920 200 0.676 6.13 3.38 

1660 2920 200 0.969 4.85 4.85 
2521 3102 120 0.935 7.82 7 79 

2521 2195 120 0.640 5.53 5.33 
6700 3570 180 2.571 23.92 14 28 
6700 3570 180 23.92 

6500 3570 180 3.929 23.21 21.83 

4460 3570 180 3.045 15.92 16.92 

7180 3570 180 2.937 25.63 16.32 
5384 3570 200 2.709 19.22 13.55 
5384 3570 200 19.22 
5384 3570 200 19.22 

1980 3570 200 1.430 7.07 7.15 
3584 3570 200 2.231 12.79 11.16 

1619 3570 200 1.205 5.78 6.03 
1785 3570 200 0.876 6.37 4.38 

5072 3570 200 3.143 18.11 15.72 
5072 3570 

2232 3570 
4750 3570 

4513 3570 
540 3984 

2717 3984 
2717 3984 

7180 3780 
7180 3780 

3570 3780 
3570 3780 

7390 3780 
7390 3780 
7390 3780 

7390 3780 
7180 3410 
7180 3'110 
7180 3410 

1350 3380 

6810 3380 
6810 3380 

200 
200 1.028 
200 3,001 

200 2.350 
130 0.280 

18.11 

7.97 5.14 

16.96 15.01 

16.11 11.75 
2.15 2.15 

120 1.117 10.82 9.31 

120 10.82 

200 4.132 27.14 20.66 
200 27,14 

200 2,050 13-49 10-25 
200 2.050 13.49 10.25 
200 3.967 27.93 19.84 

200 27.93 
200 4.383 27.93 21.92 

200 27.93 
200 3.877 24.48 19.39 
200 24.48 
200 2.232 24.48 11.16 

200 0.946 4.56 4.73 

200 4.007 23.02 20.04 
200 23.02 

4780 3110 250 3.907 14.87 15.63 

5420 2950 180 2.842 15.99 15.79 
5420 2950 180 15.99 
2560 3580 200 1.691 9 16 8.46 
4100 3580 200 2630 1468 13.15 
4100 3580 200 14.68 

4100 3580 200 14.68 
7760 3600 200 5.038 27.94 25.19 
7760 3600 200 27.94 

7760 3600 200 27 .94 

7760 3600 200 27.94 
7760 3600 200 27.94 

4100 3600 200 2.652 14.76 13.26 
4100 3600 200 

4100 3600 200 
4100 3600 200 

2700 

14.76 
14.76 
14.76 

9.20 

13 

14 

16 
17 

19 

21 
22 

23 

24 
25 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

40 

41 

42 

43 

5.43 

4.36 

4.48 

2.71 

9.99 

1,71 

9.83 
6 62 

2.31 

2.31 
3.02 

3 13 
2_00 

3.51 

8.10 

4,05 

8 10 

6.02 

5.82 

13.33 

0.11 

298 

0.40 
0.20 

1.64 

2.67 

1.61 

0_06 

21% 
2240 31%1 1212 34% 
2240 31% 1212 34% 
LL40 31% 1212 34% 

26%1 1100 21% 1321 42% 

1100 21% 1321 42% 
1100 21% 1321 42"/4, 

26%1 1100 20% 1321 42"/4 

1100 20% 1321 42"k> 

1100 20% 1321 42% 

44%1 1160 55%1 2340 80% 

42%1 5415 81%1 1816 51% 

7%] 942 14%1 1816 51% 

38%1 5415 75%11816 51% 
34% 903 17% 2556 7ZC>lo 

983 18% 2036 57% 
903 17% 2556 72% 

1 a% I 903 2s% I 2556 72% 

36%1 903 51%1 2556 72.'%, 
17% 1200 24% 2320 65% 

39%11380 
12"/4 850 
22% 850 

62%1 2270 64% 
18% 2350 66% 

19% 2350 66% 

30% I 2530 35% I 1600 42% 
2530 35% 1600 42% 

30% 2530 71% 1600 42% 

29% 2530 34% 1600 42% 
2530 34% 1600 42"/4 

22°/4 1230 17% 1600 42% 

2530 34% 1600 42% 
24% 2530 35% 1150 34% 

2530 35% 1150 34% 
54% 4900 68% 2720 80% 

2% 

13% 

3% 

1% 

11% 

10% 

11% 

1% 
19s 19% I 795 22°1o 

2 71 

2.71 

11% 
11% 
11% 

2.71 11% 

1.45 
1.45 
1 45 

1.45 
1.45 

1.45 

9% 

9% 
9% 

8% 
8% 

8% 

2.71 44% 

9.83 41% 

1.71 7% 

9.83 38% 

2.31 12°/4 
2.00 10% 
2.31 12°/o 

2.31 18% 

2.31 36% 
2.78 15% 

3.13 39°/4 
2_00 12% 
2_oo 12% 

4.05 15% 

4.05 15% 

4.05 300/o 

4.05 14% 
4.05 14% 

1.97 7% 
4.05 14% 
2.91 12°/o 
2.91 12°/o 

13.33 54% 

0,63 4% 

470 9%1 260 8%[ o 0.12 1% 

350 5%1 460 13% 016 1% 

727 14% 330 9% 0.24 1% 

1237 46%1 525 13%1 0 0.65 6% 
240 9% 3584 90% 0 0.86 8% 

210 16%1 515 15%1 0 0.11 2% 
994 15% 221s 66% o 2.20 10% 

1550 23% 500 15% 0 0.78 3% 

2515 53%1 160 5%1 o 0.40 
220 4% 450 15% 0 0.10 
220 4% 450 15% o 0.10 

3% 

1% 
1% 

150 4% 400 11% 0 0.06 0% 

150 4% 220 6% 0 0.03 0% 
1520 31°/o 1020 28% 0 1.55 11% 

100 9% 400 11% o 0.20 1% 
700 9% 400 11% 0 0.28 1% 

700 9% 400 11% 0 0.28 
700 9% 400 11% 0 0.28 

1520 20% 1020 28% 0 1.55 

200 5% 400 11% 0 0.08 
3300 80% 220 6% 0 0.73 

500 12% 350 10% 0 0.18 

150 6%1 400 11%1 0 0_06 

1% 
1% 

6% 
1% 
5% 
1% 

1% 
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Wanddata week 16 

ALGEMEEN 

Volgnr (?!_d_ef: Mai -- :M~tk 
1 99-1-168 918 S1 
2 919 S1 
3 920 W18A 
4 921 S23 
5 921 W17A 
6 921A W31 
7 99-1-171 905 S89-1 
8 904 S83-5 
9 907 KW83-1 
1 0 907 KW84-1 
11 99-1-176 984 VW20 
12 985 VW44 
13 99-1-179 1 S19-1 
14 2 S17-1 
15 997 KW? 
16 999 S1-9 
17 99-1-181 26 
18 26 
19 27 
20 27 
21 27 
22 
23 
24 
25 

28 
28 
29 
30 

S2-1 
S35 
S9-1 
S16-1 
S31 
KW1 
KW4 
W10-1 
W9 

26 31 WK3A 
27 31 WK3 
28 99-1-182 969 S62-9 
29 970 S61-1 
30 970 S52-13s 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

971 
972 
61 
63 

99-1-184 64 
65 

00-1-001 35 
36 

00-1-007 107 
107 
108 
109 
109 
110 

Extrapoleer naar 

S22-2s 
S20-2s 
S9-3 
S4 
KW19 
KW28 
W7 
W16 
W9-1 
W10-1 
W3 
W5 
W32-1 
W8 

50 wanden: 

Wapening 

t41ti (~ ; 1tl<9] 1:Je1,1gel __ , _____ -;r~jt,is 
[ill .'\ - [mJ - [kg}' : f#J,;. --- -ll<.91 

200 
200 
114 
82 
72 
64 

182 
154 
70 
68 
76 
64 

203 
180 
120 
245 
124 
52 
72 
56 

467 348 188 136 
467 348 188 136 
542 365 94 68 
294 237 64 60 
233 171 38 36 
183 72 60 43 
306 160 162 118 
283 261 84 60 

95 49 57 40 
162 73 52 37 
208 128 0 0 
144 89 0 0 
361 226 173 122 
547 280 162 113 
460 200 96 67 
480 282 232 165 
224 129 104 
123 49 30 
197 111 60 
123 49 48 

75 
22 
43 
35 

176 432 304 
166 478 322 
96 325 219 
64 195 158 
56 103 70 

154 
142 
68 

112 
43 
85 
99 

109 
101 
49 

137 
31 
61 
86 
73 
35 
47 
90 
47 
39 
50 

114 435 200 
112 405 178 
116 438 189 
92 274 114 
81 273 131 

176 609 425 
118 359 308 
72 205 93 
96 378 156 

104 
48 
65 

125 
66 
55 
68 

54 
54 
27 
24 
25 
17 
46 
24 
16 
15 
0 

0 
48 
45 
26 
65 
30 

9 
17 
14 

43 
40 
19 

102 
12 
24 
41 
29 
14 
18 

37 
37 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

31 
28 
22 

8 
27 

8 

18 
19 

0 

0 

0 
0 

7 

0 

32 
0 
0 

0 

18 
18 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
15 
13 
10 

4 
13 

4 
9 

9 

0 

0 

0 
0 
4 

0 
31 

0 

0 

0 
36 0 0 
18 0 0 

0 0 
0 0 

· 118 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
28 
58 
36 

0 
0 

0 
47 

0 

0 

0 
62 

0 

19 
0 

35 
35 
78 
44 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

->:.~!JL J~rr:1:mf Ill) / 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

27 
63 
47 

0 

0 

0 
76 

0 

0 

0 
91 

0 
30 

0 

54 
54 

134 
75 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
14 
41 
62 

0 
0 
0 

49 
0 

0 

0 
45 

0 

17 
0 

39 
39 

156 
78 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

14 
14 
20 

8 
8 
4 

41 
44 
15 
12 

0 

0 
13 
22 
27 
37 
10 
22 

8 

8 

12 
12 
70 
34 
19 
28 
18 
24 
22 
27 

102 
38 
18 
24 

12 
12 
14 

8 
7 

3 
44 
51 
15 
11 
0 

0 
11 
22 
22 
39 

7 
16 

6 

6 

12 
12 
93 
88 
20 
28 
16 
24 
16 
27 

116 
34 
15 
17 

T 
j
tr- -d)-- -~~ - - · 1 · - -· --. --- r-- I ---

·• _o __ t_-_._._,_,_-_-_-_,_-_•_ 
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430 
10 430 
11 404 
4 265 
4 200 
1 91 

21 242 
41 367 
12 138 
8 96 
0 128kg 
0 89kg 

10 348 
12 351 
12 248 
16 366 

3 220 
6 67 
2 155 
2 74 

16 
16 
62 

195 
14 
16 
11 
17 

6 

15 
95 
29 

9 
7 

403 
417 
456 
533 
100 
240 
261 
235 
134 
165 
557 
356 
118 
182 

421 
421 
374 
246 
193 
99 

227 
383 
100 
84 

NET 
NET 
328 
469 
292 
354 
128 
102 
118 
88 

456 
447 
441 
506 

79 
230 
488 
274 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

138 
96 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

403 
417 
456 
533 
100 
240 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0::~fJSClf\& 
_7,SPEC(At; 

IA!;. 
t:iAG 

5745 15639 9087 4481 3327 1400 427 227.8 745 1109 821 1040 1094 917 12833 
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Legenda 

1 Haspelanlage 
2 Richtmachine 
3 Auslauf 
4 Verlegen der Stiiabe 
5 Puffer zwischen Einlegen und 

Schweissen der Matte 
6 Schweissmaschine 
7 Magnettraverse 
8 Puff er Matte vor Aufschweissen der 

Biigel 
9 Mattentransporttisch zum Auschweissen 

der Biigel 
10 Biigelfertigung 
11 Biigel Aufschweissen 
12 Pufferstation der Matten mit Biigel 
13 Transportwagen der Matten mit Biigel 

zu den Schweisstischen 
14 Mattenlager fiir obere Matte -

verfahrbar -
15 Schweisstische verfahrbar und Hebe

Senkbiihne 
16 Bereich zum Aufbringen der Matten mit 

Biigel auf die Schweisstische 
17 Bereich zum Auflegen der oberen Matte 
18 Bereich for Materialzubringung bzw. 

Abtransport der Korbe 
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!Berekening balkwapening 
26--04-01 

/= 4000 [mm] 
Breedte 200 [mm] 
Beton B 45 [N/mm2] --> f'b = 27 [N/mm2

] 

Staal FeB 500 [N/mm2]--> fs = 435 [N/mm2
] 

Dekking 25 [mm] 
Diam. Bgl 8 [mm] 
Diam_ HW 12 [mm] 

Handberekening -. 

Balkhoogte Md d Mdffb*b*d2 WO Xu ~-,l( As,ben Wap 0 max U_max 

200 30 161 214.3 1.525% 52.7 0.328 491 5112 22.50 -11 194 
250 50 211 208.0 1473% 66.7 0.316 ~21 61·12 24.00 -9.552 
300 80 261 217.5 1.552% 87.0 0.333 810 8-;c12 26.67 --8.845 
400 150 361 213.1 1.515% 117.5 0,325 1094 10=-12 28.13 -B.-996 
600 350 561 205.9 1.456% 175.4 0.313 1634 15:12 29.17 -4.837 

800 650 761 207_9 1.472% 240.4 0_316 2240 20=-12 30.47 -3.790 

1000 1000 961 200.5 1.412% 291.3 0.303 2713 24=12 30.00 -2.985 
1200 1500 1161 206_1 1.457% 363.2 0_313 3383 30cL12 31.25 -2.591 

Balkhoogte z As,ben 
1800 3500 1520 5296 
2400 5000 1760 6534 

SCIA Raamwerk 20 
Balkhoogte Md Xu As,ben U_max 

200 30 52.7 491 -11.24S 
250 50 66.7 621 -9.624 
300 80 87.0 810 --8..940 
400 150 117.5 1094 -7.131 
600 350 175.4 1634 -5046 

800 650 240.4 2240 -4 081 
1000 1000 291.3 2713 -3.343 
1200 1500 363.2 3383 -3 039 
1800 3500 556.4 5185 -2.488 
2400 5000 576.0 5361 -2.191 

SCIA Schijf 2D --

Balkhoogte Md netfijnheid As,ben 0 bov iT on U_,ruu: 

200 30 25 448 --0.42 22.97 -11166 
250 50 25 642 -0.42 24.44 -9.610 
300 80 25 83.2 -0.48 27.14 -B.97B 

400 150 25 1308 -0.60 28.55 -7.265 
600 350 25 2012 -118 29 78 -5.333 

800 650 50 2798 -1.87 31 17 -4.697 

1000 1000 50 3473 -2.21 30.80 -4.366 

1200 1500 50 4236 -3.93 32.22 -4.662 
1800 3500 50 5717 -8.90 34.77 -6.570 

2400 5000 100 6492 -12.60 32.51 -10.103 

I I 
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B;jltiljt- 5·- 4 Kckvev{llop b{A !Le loo n.,~ 

Rekverloop balk 29-1-01 

Afmetingen Breedte 200 [mm] 

Hoogte 600 [mm] 

Materiaal Beton B 45 [N/mm2] f'b == 27 [N/mm2] 

Staal FeB 500 [N/mm2] fs == 435 [N/mm2] 

Be lasting Md -350.0 [kNm] 

Element nethoogte 25 !mm] 
Rekverloop boven -3.5 loo 

onder 6.2635 °/0 0 6.2635 <-- .- ender herizentaal evenwicht 

7.3960 <--' ender Alie wapening vleeit 

::_; ( == 9.7635 

Xu== 215.1 mm 215.1 <-- Xu herizentaal evenwicht 

N'b == -871 kNm 

Arm== 83.6 mm 

Moment== -73 kNm 

I: H = 0.00 kN OK 
i_; M= 11.336 kNm GEEN EVENWICHT 

Hoogte Zwtpt Rek Neutrale Staal Staal Kracht Moment 

BOVEN RAND 600 -3.5 lijn spanning mm2 kN kNm 

575 600 587.5 -3.3 -435 0 0 

550 575 562.5 -2.9 -435 0 0 

525 550 537.5 -2.5 -435 0 0 

500 525 512.5 -2.1 -415 0 0 

475 500 487.5 -1.7 -334 0 0 

450 475 462.5 -1.3 -253 0 0 

425 450 437.5 -0.9 -171 0 0 

400 425 412.5 -0.4 -90 0 0 

375 400 387.5 0.0 ---n.1.--- -8 0 0 

350 375 362.5 0.4 73 0 0 

325 350 337.5 0.8 154 0 0 

300 325 312.5 1.2 236 0 0 

275 300 287.5 1.6 317 12 4 1 

250 275 262.5 2.0 398 62 25 8 

225 250 237.5 2.4 435 62 27 10 

200 225 212.5 2.8 435 87 38 15 

175 200 187.5 3.2 435 137 60 25 

150 175 162.5 3.6 435 161 70 31 

125 150 137.5 4.0 435 186 81 37 

100 125 112.5 4.4 435 211 92 45 

75 100 87.5 4.8 435 236 103 53 

50 75 62.5 5.2 435 261 114 61 

25 50 37.5 5.7 435 286 124 70 

0 25 12.5 6.1 435 310 135 79 

ONDERRAND 0 6.3 -4 -2 0 2 4 6 8 10 
435 

SOM 2011 871 434 

Rekverloop (0 
/ 00) 

/:) 
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Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 

Beton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 

Overspanning = 4000 mm 
IT max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md CT max qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov 

(mm] (kNmJ [N/mm2] (kN/m] y y y Coefficient u = O (a) onderrand 

CT IT IT (mm] (kN] (mm] 

Ligger op twee steunpunten 
10.0 400 144 27.0 72 0 200 400 1.000 0 545 66.7 

27.26 0.00 -27.26 

5.00 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 1096 133.3 
27.39 0.00 -27.39 

4.00 1000 900 27.0 450 0 500 1000 1.000 0 1376 166.7 
27.52 0.00 -27.55 

3.00 1333 1600 27.0 800 0 667 1333 1.000 0 1858 222.3 
27.86 0.00 -28.03 

2.50 1600 2304 27.0 1152 0 790 1600 1.000 10 2233 263.3 
28.26 0.00 -28.27 

2.25 1778 2844 27.0 1422 0 870 1778 1.000 19 2505 290.0 
28.79 0.00 -28.23 

2.00 2000 3600 27.0 1800 0 950 2000 0.998 50 2843 316.7 
29.93 0.00 -27.86 

1.75 2286 2100 0 1020 2286 0.986 123 2944 340.0 
28.87 0.00 -23.83 

1.50 2667 2500 0 1050 2667 0.940 283 3070 350.0 
29.24 0.00 -18.71 

1.25 3200 2800 0 1032 3200 0.807 568 3046 344.0 
29.52 0.00 -11.28 

1.00 4000 3000 0 1007 1890 993 3051 335.7 
30.30 0.00 -6.96 

0.75 5333 3000 0 1001 1870 1666 3016 333.7 
30.13 0.00 -7.06 

0.50 8000 3000 0 1001 1880 2999 3016 333.7 
30.13 0.00 -7.06 

Arm 

z=M/Ns z/h 

[m] 

264 0.660 

526 0.657 

654 0.654 

861 0.646 

1032 0.645 

1136 0.639 

1266 0.633 

1427 0.624 

1629 0.611 

1838 0.574 

1967 0.492 

1990 0.373 

1990 0.249 

29-1-01 

a/h 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.011 

0.025 

0.054 

0.106 

0.178 

0.248 

0.312 

0.375 
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Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 29-1-01 

Seton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 
Overspanning = 5000 mm 

(J max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md CJ max qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov Arm 

[mm] [kNm] [N/mm2] [kN/m] y y y Coefficient a = 0 (a) onderrand z=M/Ns z/h a/h 

(J (J (J [mm] [kN] [mm] [m] 

Ligger op twee steunpunten met twee overstekken 
12.50 400 144 27.0 72 0 200 400 1.000 0 545 66.7 264 0.660 0.000 

27.26 0.00 -27.26 

6.25 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 1096 133.3 526 0.657 0.000 
27.39 0.00 -27.39 

5.00 1000 900 27.0 450 0 500 1000 1.000 0 1377 166.7 654 0.654 0.000 
27.53 0.00 -27.54 

3.75 1333 1600 27.0 800 0 667 1333 1.000 0 1863 222.3 859 0.644 0.000 
27.93 0.00 -27.96 

3.13 1600 2304 27.0 1152 0 800 1600 1.000 0 2260 266.7 1019 0.637 0.000 
28.25 0.00 -28.29 

2.81 1778 2844 27.0 1422 0 886 1778 1.000 3 2530 295.3 1124 0.632 0.002 
28.55 0.00 -28.49 

2.50 2000 3600 27.0 1800 0 990 2000 1.000 10 2882 330.0 1249 0.625 0.005 
29.11 0.00 -28.70 

2.19 2286 2100 0 1112 2286 0.999 31 2972 370.7 1413 0.618 0.014 
26.73 0.00 -25.47 

1.88 2667 2500 0 1246 2667 0.994 87 3121 415.3 1602 0.601 0.033 
25.05 0.00 -22.02 

1.56 3200 2800 0 1367 3200 0.971 233 3060 455.7 1830 0.572 0.073 
22.39 0.00 -16.52 

1.25 4000 3000 0 1415 4000 0.887 585 2760 471.7 2174 0.543 0.146 

19.51 0.00 -10.31 

0.94 5333 3000 0 1336 5333 0.690 1331 2231 445.3 2689 0.504 0.250 
16.70 0.00 -4.79 

0.63 8000 3000 0 1255 2250 2745 1964 418.3 3056 0.382 0.343 

15.65 0.00 -2.04 

-V) 



Liggers op twee steunpunten, overspanning = 4000 mm 

j 

1/h = 10 .0 4000 * 400 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

[+-----, _\~----~ 
5-1778 

1/h = 5.00 4000 * 800 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

1/h = 4.00 4000 * 1000 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

1/h = 3.00 4000 * 1333 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

1/h = 2.50 4000 * 1600 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 10 mm 

1/h = 2.25 4000 * 1778 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 19 mm 



1/h = 2.00 4000 * 2000 re= 0.988 zakking spanningsnulpunt = 50 mm 

1/h = 1.75 4000 * 2286 re= 0.986 zakking spanningsnulpunt = 123 mm 

1/h = 1.50 4000 * 2667 re= 0.940 zakking spanningsnulpunt = 283 mm 

1/h = 1.25 4000 * 3200 re= 0.807 zakking spanningsnulpunt = 568 mm 



1/h = 1.00 4000 * 4000 re= - zakking spanningsnulpunt = 993 mm 

6025 4 

1/h = 0.75 4000 * 5333 re= - zakking spanningsnulpunt = 1666 mm 



1/h = 0.50 4000 * 8000 re= - zakking spanningsnulpunt = 2999 mm 



Liggers met overstek (1500 - 5000 - 1500). Afstand tussen moment-nulpunten = 4000 

54515 

1/h = 12.5 5000 * 400 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

5477 9 

1/h = 6.25 5000 * 800 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

J i+;-
5506 7 

1/h = 5.00 5000 * 1000 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

r 
5586 5 

1/h = 3.75 5000 * 1333 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

5650.6 

l/h=3.13 5000 * 1600 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 0 mm 

5710.9 

1/h = 2.81 5000 * 1778 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 3 mm 



5821.8 

1/h = 2.50 5000 * 2000 re= 1.000 zakking spanningsnulpunt = 10 mm 

1/h = 2.19 5000 * 2286 re= 0.999 zakking spanningsnulpunt = 31 mm 

5010 I 

1/h = 1.87 5000 * 2667 re= 0.994 zakking spanningsnulpunt = 87 mm 

4477.0 

1/h = 1.50 5000 * 3200 re= 0.971 zakking spanningsnulpunt = 233 mm 



3909.1 

1/h = 1.25 5000 * 4000 re= 0.887 zakking spanningsnulpunt = 585 mm 

1/h = 0.94 5000 * 5333 re= 0.690 zakking spanningsnulpunt = 1331 mm 

2L 



PS O 

'r ~\ 
+-1-------------------1------'"._3_12-9.2-------l.--------' 

1/h = 0.63 5000 * 8000 re= - zakking spanningsnulpunt = 2745 



Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 29-1-01 

I = afstand tussen de momentnulpunten 

Ligger Spanningsnulpunt a/h 
I/ h 2 stpt overst 

10.00 0.000 0.000 
5.00 0.000 0.000 0.400 

4.00 0.000 0.000 0.350 -

3.00 0.000 0.000 0.300 

2.50 0.006 0.000 0.250 ,:: 

2.25 0.011 0.002 cii 0.200 

2.00 0.025 0.005 0.150 

1.75 0.054 0.014 0.100 

1.50 0.106 0.033 0.050 

1.25 0.178 0.073 0.000 

1.00 0.248 0.146 5 4 3 2 0 

0.75 0.312 0.250 --+-- 2 stpt -m- overst 1/h 

0.50 0.375 0.343 

Ligger Hefboomsarm z/h 
I/ h 2 stpt overst 

10.00 0.660 0.660 
5.00 0.657 0.657 0.700 

4.00 0.654 0.654 0.600 ----

3.00 0.646 0.644 0.500 - ----------

2.50 0.645 0.637 
,:: 0.400 

2.25 0.639 0.632 " 0.300 
2.00 0.633 0.625 
1.75 0.624 0.618 0.200 

1.50 0.611 0.601 0.100 

1.25 0.574 0.572 0.000 

1.00 0.492 0.543 5 4 3 2 0 

0.75 0.373 0.504 1/h 
--+-- 2 stpt -m- overst 

0.50 0.249 0.382 - - ---

Ligger Regressie coefficient 
I/ h 2 stpt overst 

10.00 1.000 1.000 
5.00 1.000 1.000 1.000 

4.00 1.000 1.000 ,. 
C: 

3.00 1.000 1.000 
,111 0.900 ·.; 

2.50 1.000 1.000 it 
,111 
0 0.800 

2.25 1.000 1.000 u 
111 

2.00 0.998 1.000 'iii 
1/) 0.700 ---- -------

~ 1.75 0.986 0.999 01 
111 

1.50 0.940 0.994 0:: 0.600 

1.25 0.807 0.971 5 4 3 2 0 

1.00 0.887 I/ h 
0.75 0.690 --+-- 2 stpt -m- overs! 

0.50 
------- - -



Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 29-1-01 

I = overspanning (afstand tussen de steunpunten) 

Spanningsnulpunt a/h 
I/ h 2 stpt I/ h overst 

10.00 0.000 12.50 0.000 
5.00 0.000 6.25 0.000 0.400 

4.00 0.000 5.00 0.000 0.350 

3.00 0.000 3.75 0.000 0.300 

2.50 0.006 3.13 0.000 0.250 
.c 

2.25 0.011 2.81 0.002 " 0.200 

2.00 0.025 2.50 0.005 0.150 

1.75 0.054 2.19 0.014 0.100 

1.50 0.106 1.88 0.033 0.050 - -- - --------

1.25 0.178 1.56 0.073 0.000 

1.00 0.248 1.25 0.146 5 4 3 2 0 

0.75 0.312 0.94 0.250 -+- 2 stpt ---overs! 1/h 

0.50 0.375 0.63 0.343 
------ -----

lnwendige hefboomsarm z/h 
I/ h 2 stpt I/ h overst 

10.00 0.660 12.50 0.660 
5.00 0.657 6.25 0.657 0.700 

4.00 0.654 5.00 0.654 0.600 ------------

3.00 0.646 3.75 0.644 0.500 
2.50 0.645 3.13 0.637 

.c 0.400 ---- -- -

2.25 0.639 2.81 0.632 " 0.300 
2.00 0.633 2.50 0.625 
1.75 0.624 2.19 0.618 0.200 --------------

1.50 0.611 1.88 0.601 0.100 

1.25 0.574 1.56 0.572 0.000 

1.00 0.492 1.25 0.543 5 4 3 2 1 0 

0.75 0.373 0.94 0.504 1/h 
: -+-2 stpt ---overst 

0.50 0.249 0.63 0.382 

Regressie coefficient 
I/ h 2 stpt I/ h overst 

10.00 1.000 12.50 1.000 
5.00 1.000 6.25 1.000 1.000 

4.00 1.000 5.00 1.000 c 
3.00 1.000 3.75 1.000 

:QI 0.900 ·;; 

2.50 1.000 3.13 1.000 ii: 
:QI 
0 0.800 

2.25 1.000 2.81 1.000 u 
QI 

2.00 0.998 2.50 1.000 ·;;; 
1/l 0.700 ~ 1.75 0.986 2.19 0.999 Cl 

1.50 0.940 1.88 
QI 

0.994 i:t: 
0.600 

1.25 0.807 1.56 0.971 5 4 3 2 0 
1.00 1.25 0.887 

I/ h 
0.75 0.94 0.690 -+- 2 stpt ---overs! 

-----

0.50 0.63 
-- -- - -----

25 



Trajectorien en isolijnen 
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Ligger op twee steunpunten h=1600 

·••1' 

\ 

11 1 

N 

°"" 

Ligger op twee steunpunten h=3200 
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Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 

Beton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 
Overspanning = 6000 mm 
rr max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md a max qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov 

[mm) [kNmJ [N/mm2) [kN/m) y y y Coefficient !T = 0 (a) onderrand 

(T (J (T [mm] [kN) [mm] 

Ligger op twee steunpunten met verend steunpunt in midden 

10.00 400 144 27.0 72 0 200 400 1.000 0 545 66.7 
27.26 0.00 -27.26 

5.00 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 1096 133.3 
27.41 0.00 -27.37 

4.00 1000 900 27.0 450 0 498 1000 1.000 2 1382 166.0 
27.74 0.00 -27.48 

3.00 1333 1600 27.0 800 0 658 1333 1.000 9 1876 219.3 
28.52 0.00 -27.46 

2.50 1600 2304 27.0 1152 0 780 1600 0.999 20 2302 260.0 
29.52 0.00 -27.31 

2.25 1778 2844 27.0 1422 0 857 1778 0.997 32 2607 285.7 
30.43 0.00 -27.12 

2.00 2000 3600 27.0 1800 0 945 2000 0.993 55 3018 315.0 
31.94 0.00 -26.78 

1.75 2286 2100 0 1043 2286 0.983 100 3207 347.7 
30.75 0.00 -23.30 

1.50 2667 2500 0 1137 2667 0.956 196 3456 379.0 
30.40 0.00 -19.36 

1.25 3200 2800 0 1191 3200 0.881 409 3458 397.0 
29.03 0.00 -13.60 

1.00 4000 3000 0 1161 4000 0.719 839 3208 387.0 
27.64 0.00 -7.41 

0.75 5333 3000 0 1101 2215 0.836 1566 2886 367.0 
26.21 0.00 -3.57 

0.50 8000 3000 0 1091 2201 2909 2839 363.7 
26.02 0.00 -3.64 

29-1-01 

Arm 

z=M/Ns z/h a/h 

[m] 

264 0.660 0.000 

525 0.657 0.000 

651 0.651 0.002 

853 0.639 0.006 

1001 0.625 0.013 

1091 0.614 0.018 

1193 0.596 0.028 

1310 0.573 0.044 

1447 0.542 0.074 

1619 0.506 0.128 

1870 0.468 0.210 

2079 0.390 0.294 

2114 0.264 0.364 



<" 
~ 

Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 

Beton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 
Overspanning = 8000 mm 
rJ max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md CJ max qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov 

[mm) [kNm] [N/mm2) [kN/m) y y y Coefficient rr = 0 (a) onderrand 

(J a (J [mm) [kN] [mm) 

Ligger op twee steunpunten met verend steunpunt in midden (2) 

5.00 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 867 133.3 
21.68 0.00 -21.68 

2.50 1600 2304 27.0 1152 0 794 1600 1.000 6 2251 264.7 
28.35 0.00 -28.19 

2.00 2000 3600 27.0 1800 0 958 2000 0.998 42 2869 319.3 
29.95 0.00 -27.87 

1.50 2667 2500 0 1104 2667 0.959 229 3129 368.0 
28.35 0.00 -19.56 

1.25 3200 2800 0 1116 3200 0.865 484 3062 372.0 
27.43 0.00 -12.98 

1.00 4000 3000 0 1083 4000 0.683 917 2878 361.0 
26.58 0.00 -6.43 

29-1-01 

Arm 

z=M/Ns z/h a/h 

[m] 

664 0.830 0.000 

1024 0.640 0.004 

1255 0.627 0.021 

1598 0.599 0.086 

1829 0.572 0.151 

2085 0.521 0.229 



Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 29-1-01 

Beton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 
Overspanning = 8000 mm 
!J max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md CJ max qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov Arm 

[mm) [kNm] [N/mm2] [kN/m) y y y Coefficient rr = O (a) onderrand z=M/Ns z/h a/h 

(T (J (T [mm] [kN] [mm] [m] 

Ligger op twee steunpunten met verend steunpunt in midden (3) 

5.00 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 867 133.3 664 0.830 0.000 
21.68 0.00 -21.68 

2.50 1600 2304 27.0 1152 0 794 1600 1.000 6 2251 264.7 1024 0.640 0.004 
28.35 0.00 -28.19 

2.00 2000 3600 27.0 1800 0 958 2000 0.998 42 2869 319.3 1255 0.627 0.021 
29.95 0.00 -27.87 

1.50 2667 2500 0 1104 2667 0.959 229 3129 368.0 1598 0.599 0.086 
28.35 0.00 -19.56 

1.25 3200 2800 0 1116 3200 0.865 484 3062 372.0 1829 0.572 0.151 
27.43 0.00 -12.98 

1.00 4000 3000 0 1083 4000 0.683 917 2878 361.0 2085 0.521 0.229 
26.58 0.00 -6.43 

cl: 



Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 29-1-01 

Beton B 45 f'b = 27.0 N/mm2 

Staal FeB 500 fs = 434.8 N/mm2 

Breedte 200 mm 
Overspanning = 8000 mm 
rJ max (mid-drsn)= 27 N/mm2 

I/ h h Md U max Qd Onder N.L. Boven Regressie Afwijking Trekkracht Zwtpt trek tov Arm 

(mm] (kNm] (N/mm2] (kN/m] y y y Coefficient rr = 0 (a) onderrand z=M/Ns z/h a/h 

u CJ (J [mm] [kN] (mm] [m] 

Ligger op twee steunpunten met verend steunpunt in midden en twee overstekken 

5.00 800 576 27.0 288 0 400 800 1.000 0 868 133.3 664 0.830 0.000 
21.70 0.00 -21.67 

2.50 1600 2304 27.0 1152 0 782 1600 0.999 18 2308 260.7 998 0.624 0.011 
29.51 0.00 -27.32 

2.00 2000 3600 27.0 1800 0 964 2000 0.996 36 3038 321.3 1185 0.592 0.018 
31.52 0.00 -27.19 

1.50 2667 2500 0 1251 2667 0.985 82 3528 417.0 1417 0.532 0.031 
28.20 0.00 -20.88 

1.25 3200 2800 0 1460 3200 0.968 140 3734 486.7 1500 0.469 0.044 
25.58 0.00 -16.16 

1.00 4000 3000 0 1724 4000 0.927 276 3794 574.7 1582 0.395 0.069 
22.01 0.00 -10.81 

t.,,J 

~ 



Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 
Spanningsnulpunt a / h 

2 stpt overst veer 
Hoogte Lengte I/ h a/h Lengte I/ h a/h Lengte 1/h a/h 

400 4000 10.00 0.000 5000 12.50 0.000 4000 10.00 0.000 

800 4000 5.00 0.000 5000 6.25 0.000 4000 5.00 0.000 

1000 4000 4.00 0.000 5000 5.00 0.000 4000 4.00 0.002 

1333 4000 3.00 0.000 5000 3.75 0.000 4000 3.00 0.006 

1600 4000 2.50 0.006 5000 3.13 0.000 4000 2.50 0.013 

1778 4000 2.25 0.011 5000 2.81 0.002 4000 2.25 0.018 

2000 4000 2.00 0.025 5000 2.50 0.005 4000 2.00 0.028 

2286 4000 1.75 0.054 5000 2.19 0.014 4000 1.75 0.044 

2667 4000 1.50 0.106 5000 1.88 0.033 4000 1.50 0.074 

3200 4000 1.25 0.178 5000 1.56 0.073 4000 1.25 0.128 

4000 4000 1.00 0.248 5000 1.25 0.146 4000 1.00 0.210 

5333 4000 0.75 0.312 5000 0.94 0.250 4000 0.75 0.294 

8000 4000 0.50 0.375 5000 0.63 0.343 4000 0.50 0.364 

0.500 

0.400 

.c 0.300 --l'O 

0.200 

0.100 

0.000 

5.0 4.0 3.0 
1/h 

w 

veer2 3 stpt 
Lengte 1/h a/h Lengte I/ h 

4000 10.00 4000 10.00 
4000 5.00 0.000 4000 5.00 
4000 4.00 4000 4.00 
4000 3.00 4000 3.00 
4000 2.50 0.004 4000 2.50 
4000 2.25 4000 2.25 
4000 2.00 0.021 4000 2.00 
4000 1.75 4000 1.75 
4000 1.50 0.086 4000 1.50 
4000 1.25 0.151 4000 1.25 
4000 1.00 0.229 4000 1.00 
4000 0.75 4000 0.75 
4000 0.50 4000 0.50 

2.0 1.0 

a/h 

0.000 

0.004 

0.021 

0.086 
0.151 
0.229 

0.0 

2 St+ V + OV 

Lengte I/ h 
4000 10.00 
4000 5.00 
4000 4.00 

4000 3.00 
4000 2.50 
4000 2.25 
4000 2.00 
4000 1.75 
4000 1.50 
4000 1.25 
4000 1.00 
4000 0.75 
4000 0.50 

-+--2 stpt 

. ---overst 
1

1

.......,_veer 

.~veer2 
i 

:~3stpt 

29-1-01 

y/h 

0.000 

0.004 

0.021 

0.086 
0.151 
0.229 

! ! 

-e- 2 St + V + OV 
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Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 
lnwendige hefboomsarm z / h 

2 stpt overst veer 
Hoogte Lengte I/ h z/h Lengte I/ h z/h Lengte 1/h z/h 

400 4000 10.00 0.660 5000 12.50 0.660 4000 10.00 0.660 
800 4000 5.00 0.657 5000 6.25 0.657 4000 5.00 0.657 

1000 4000 4.00 0.654 5000 5.00 0.654 4000 4.00 0.651 
1333 4000 3.00 0.646 5000 3.75 0.644 4000 3.00 0.639 
1600 4000 2.50 0.645 5000 3.13 0.637 4000 2.50 0.625 

1778 4000 2.25 0.639 5000 2.81 0.632 4000 2.25 0.614 
2000 4000 2.00 0.633 5000 2.50 0.625 4000 2.00 0.596 
2286 4000 1.75 0.624 5000 2.19 0.618 4000 1.75 0.573 

2667 4000 1.50 0.611 5000 1.88 0.601 4000 1.50 0.542 
3200 4000 1.25 0.574 5000 1.56 0.572 4000 1.25 0.506 
4000 4000 1.00 0.492 5000 1.25 0.543 4000 1.00 0.468 

5333 4000 0.75 0.373 5000 0.94 0.504 4000 0.75 0.390 
8000 4000 0.50 0.249 5000 0.63 0.382 4000 0.50 0.264 

0.700 

0.600 

0.500 

..c: 0.400 --N 

0.300 

0.200 

0.100 

0.000 

5.0 4.0 3.0 

1/h 

veer2 3 stpt 
Lengte 1/h z/h Lengte I/ h 

4000 10.00 4000 10.00 
4000 5.00 0.830 4000 5.00 
4000 4.00 4000 4.00 
4000 3.00 4000 3.00 
4000 2.50 0.640 4000 2.50 
4000 2.25 4000 2.25 
4000 2.00 0.627 4000 2.00 
4000 1.75 4000 1.75 
4000 1.50 0.599 4000 1.50 
4000 1.25 0.572 4000 1.25 
4000 1.00 0.521 4000 1.00 
4000 0.75 4000 0.75 
4000 0.50 4000 0.50 

2.0 1.0 

z/h 

0.830 

0.640 

0.627 

0.599 
0.572 
0.521 

0.0 

2 St+ V + OV 

Lengte I/ h 
4000 10.00 
4000 5.00 
4000 4.00 
4000 3.00 
4000 2.50 
4000 2.25 
4000 2.00 
4000 1.75 
4000 1.50 
4000 1.25 
4000 1.00 
4000 0.75 
4000 0.50 

-2 stpt 

-overst 
1

1 

___.,._ veer 

1

~veer2 
·~3 stpt 

29-1-01 

y/h 

0.830 

0.640 

0.627 

0.599 
0.572 
0.521 

--- 2 St + V + OV 
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Bepaling van de lineairiteit van de buigspanningen in een balk 
Regressie coefficient R.C. 

2 stpt overst veer 
Hoogte Lengte I/ h R.C. Lengte I/ h R.C. Lengte I/ h R.C. 

400 4000 10.00 1 .000 5000 12.50 1.000 4000 10.00 1.000 
800 4000 5.00 1.000 5000 6.25 1.000 4000 5.00 1.000 

1000 4000 4.00 1.000 5000 5.00 1.000 4000 4.00 1.000 
1333 4000 3.00 1.000 5000 3.75 1.000 4000 3.00 1.000 
1600 4000 2.50 1.000 5000 3.13 1.000 4000 2.50 0.999 
1778 4000 2.25 1.000 5000 2.81 1.000 4000 2.25 0.997 
2000 4000 2.00 0.998 5000 2.50 1.000 4000 2.00 0.993 
2286 4000 1.75 0.986 5000 2.19 0.999 4000 1.75 0.983 
2667 4000 1.50 0.940 5000 1.88 0.994 4000 1.50 0.956 
3200 4000 1.25 0.807 5000 1.56 0.971 4000 1.25 0.881 
4000 4000 1.00 5000 1.25 0.887 4000 1.00 0.719 
5333 4000 0.75 5000 0.94 0.690 4000 0.75 
8000 4000 0.50 5000 0.63 4000 0.50 

1.000 

... 
0.900 C: 

:Q) 

·u 
!E 0.800 :Q) 
0 
CJ 
Q) 0.700 
II) 
II) 
Q) 

0.600 ... 
Cl 
Q) 

0:: 
0.500 T 

5.0 4.0 3.0 

I/ h 

veer2 3 stpt 
Lengte I/ h R.C. Lengte I/ h 

4000 10.00 4000 10.00 
4000 5.00 1.000 4000 5.00 
4000 4.00 4000 4.00 
4000 3.00 4000 3.00 
4000 2.50 1.000 4000 2.50 
4000 2.25 4000 2.25 
4000 2.00 0.998 4000 2.00 
4000 1.75 4000 1.75 
4000 1.50 0.959 4000 1.50 
4000 1.25 0.865 4000 1.25 
4000 1.00 0.683 4000 1.00 
4000 0.75 4000 0.75 
4000 0.50 4000 0.50 

2.0 1.0 

R.C. 

1.000 

1.000 

0.998 

0.959 
0.865 
0.683 

0.0 

2 St+ V + OV 

Lengte I/ h 
4000 10.00 
4000 5.00 
4000 4.00 
4000 3.00 
4000 2.50 
4000 2.25 
4000 2.00 

4000 1.75 
4000 1.50 
4000 1.25 
4000 1.00 
4000 0.75 
4000 0.50 

-+-2 stpt 

----overst 

-Jt-veer 

~veer2 

--7'E--3 stpt 

29-1-01 

y/h 

1.000 

1.000 

0.998 

0.959 
0.865 
0.683 

! --- 2 St + V + OV 
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Uitgangspunten gebouw 

Afmetingen: 
l x bx h = 36 x 14.4 x 18 m 

Belastingen 
Wandelement: 

Dakvloer: 

Verd. Vloer: 

e.g. beton 
e.g. metselw 

e.g. VBI A 320 = 
Afwerking 

e.g. VBI A 400 = 
Afwerking 

Variabel 

Gewichtsberekening 

(5 x 2 x 5 elementen) 

0.200 m x 25 kN/m3 = 
0.100 m x 20 kN/m3 = 

Wandelement 20 m2 x 7.0 kN/m2 = 
'ln,p 
140kN 
43 kN/m 
29kN/m 

Vloer perm 6.0 kN/m2 x 7 .2 m = 
var 4.0 kN/m2 x 7.2 m = 

Vloerbelasting (extreem) 
Vloer extreem: 1.2 x 43 + 1.5 x 52 = 

Bovenbelasting 
Wandelement + metselwerk 
Vloer momentaan: 1.2 x 43 + 0.5 x 1.5 x 52 = 75 kN/m 

7.2 m x 75 kN/m = 

Wind op kopgevel 

5.0 kN/m2 

2.0 kN/m2 

7.0 kN/m2 

4.43 kN/m2 

1.17 kN/m2 

5.5 kN/m2 

4.86kN/m2 

1.14 kN/m2 

6.0 kN/m2 

4.0 kN/m2 

Qd 
168kN 
52kN/m 
44 kN/m 

100 kN/m 

168kN 

532kN 
700kN 

P,ep = cdim X ¼dex X Ceq X ~1 X Pw = 0.93 X (0.8+0.4) X 1 X 1 X 1.25 = 1.395 kN/m2 

F,ep = (14.4 X 18.0) X 1.395 = 360 kN 
Dit is 1.5 kN/m per element 

Wind op langsgevel 
Prep= cdim X ¼dex X Ceq X ~1 X Pw = 0.90 X (0.8+0.4) X 1 X 1 X 1.25 = 1.35 kN/m2 

F,ep = (36.0 X 18.0) X 1.35 = 875 kN 
Dit is 9.1 kN/m per element ➔ 10 kN/m 

35 
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( 
236 227 223 221 

~ 
133 138 139 

D 124 

40 

133 

43 

139 

48 59 63 64 

154 111 95 148 88 i 

M 180 

271 263 260 258 
308 303 301 300 

Elhoek / Elregel = 1.0 Elhoek / Elregel = 3.0 Elhoek / Elregel = 6.0 Elhoek / Elregel = 9.0 
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Elhoek / Elregel 12 Elhoek / Elregel 18 Elhoek / Elregel = 36 Elhoek / Elregel 360 
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Stijve hoeken in raamwerken 300-800 25-04-01 

Normaalkracht 

Verticaal 
Stljfhelds 

verhoudlng 
1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 
3600 

350,0 

300,0 

Bovenbalk 

32,0 
39,7 
42,3 
43,0 
43,6 
44,0 
44,4 
448 

Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 

157,0 236,4 247,1 
221,0 226,6 266,8 
255,7 225,0 275,0 
266,0 220,0 278,0 
273,5 219,9 280,2 
281,6 218,9 282,2 
290,3 217,9 284,3 
2f.18Jl_ _ __ 216,9 286,3 

250,0 ,------11r~-----.--... -..1.--.. _ _,._ 
200,0 I

·-__..:..: Bovenbalk 

150,0 

, 100,0 

* Onderbalk 

I
- •·-· Randkolom 
-x- Middenkolom 

50,0 ..__--+--+-+1>--1>----.-------. 

10,0 

Horizontaal 
Stljfhelds Bovenbalk 

N randstpt. 
9,2 

verhoudlng 
1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

3!1(1,0 

1,0 

9,8 
10,1 
10,2 
10,2 
10,3 
10,3 
104 

10,0 

Bo:1tenbelasting 
Stlffhelds Bovenbalk 

verhoudlng 
1,0 0,4 
3,0 0,8 
6,0 1,0 
9,0 1,1 
12,0 1,2 
18,0 1,2 
36,0 1,3 

360,0 1,4 

~'i 40,0 
35,0 ----½---.t.--c 
30,0 
25,0 
20,0 
15,0 
10,0( 

5,0 
0,0 ---

1,0 10,0 

100,0 

Bovenbalk Randkolom 
N mld.stpt. 

25,3 
24,7 
24,4 
24,3 
24,3 
24,2 
24,2 
241 

100,0 

13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 

_1~L 

1000,0 

1000,0 

I ----------

i -Ill- Bovenbalk N randstpt. 
; : ,_ Bovenbalk N mid.stpt. 

I --;,- Randkolom _ _ __ 

Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 
(1:10) 

11,2 34,4 12,0 
16,6 34,4 12,8 
19,6 34,3 13,2 
20,9 34,3 13,4 
21,7 34,3 13,5 
22,5 34,3 13,6 
23,4 34,3 13,8 

~4 ___ 34~-- 1~--

--+- Bovenbalk 

Onderbalk 

- -A- Randkolom (1 : 10) 
y '( Middenkolom 

100,0 1000,0 

Stijve hoeken in raamwerken 

Normaalkracht 

Stlffhelds Bovenbalk 
verhoudlng 

1,0 77,0 
6,0 84,0 
18,0 85,0 

360,0 85,0 

Stljfhelds Bovenbalk 
verhoudlng N randstpt. 

1,0 12,0 
6,0 12,0 
18,0 12,0 

360,0 12,0 

30,01 
25,0 

20,0 ° L 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 
1,0 10,0 

Stljfhelds Bovenbalk 
verhoudlng 

1,0 0,9 
6,0 1,6 
18,0 1,8 

360,0 1,9 

:::r---~ --
25,0 

20,0 

15,0 ~ 
100 -,.. --

5:o I 

Onderbalk 

82,0 
85,0 
88,0 
89,0 

Bovenbalk 
N mld.stpt, 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

100,0 

Onderbalk 

11,0 
17,0 
19,0 
20,0 

Randkolom Mlddenkolom 

249,0 
238,0 
236,0 
234,0 

Randkolom 

1000,0 

222,0 
243,0 
249,0 
252,0 

1000,0 

I
-+- Bovenbalk 

w Onderbalk 

1

---·•·-- Randkolom 
--¾- Middenkolom 

t .... --·--- j --+- Bovenbalk N randstpt. 

Bovenbalk N mid.stpt. 

-.1.-Randkolom 
--- ---- ---

Randkolom Mlddenkolom 
(1:10) 
34,5 
34,3 
34,3 
34,3 

10,0 
13,0 
14,0 
15,0 

I ___._:_Bovenbalk 
I Onderbalk 
I ··--& .... Randkolom (1 : 10) 

i Middenkolom 

0,0 ~-=-~-=-=~=-r-=-='=-=-=--~*=-:-:;:::-:==!_-
1,0 10,0 100,0 1000,0 



Stijve hoeken in raamwerken 600-1200 25-04-01 

Normaalkracht 

~ertlcaal 
Stl)fhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 

verhoudlng 
1,0 85,0 73,0 250,0 221,0 
6,0 87,0 90,0 235,0 250,0 
18,0 88,0 96,0 231,0 257,0 

360,0 88,0 100,0 229,0 261,0 

~l , ,= "-.r.--------,6." 
j ---+-- Bovenbalk 

I Onderbalk 

: ----;,- Randkolom 

1 ··· · ··· Middenkolom ':::= ~ 
o.o Lf--------~---------

1.0 10,0 

Horlzontaal 
StlJfhelds Bovenbalk 

N randstpt. 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

verhoudlng 
1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

100,0 

Bovenbalk Randkolom 
N mld.stpt. 

21,0 13,0 
21,0 12,0 
21,0 12,0 
21,0 12,0 

1000,0 

~-- : J_·_--·---_·---111-
[ - Bovenbalk N randstpt. I 
I cw .Bov. enbalk. N. mid.stpt. 
I::~• Randkolc)m . __ 

1 1,0 10,0 100,0 1000,0 

[ ____ _ 

l;lovenbelastlog 
Stljfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 

verhoudlng (1:10) 
1,0 0,9 10,2 34,5 9,4 
6,0 1,4 16,1 34,4 12,9 
18,0 1,6 17,7 34,3 13,8 

360,0 1,7 18,7 34,3 14,3 

----------- ---

~, j 40,0 
35,0 - ···-···A 
30,0 r=-- Bovenbalk I 
25,0 , Onderbalk 
20,0 j - -•- Randkolom (1 :1 0) 
15,0 Middenkolom 
10,0 ·~ · · --------

5,0 
0,0 

1,0 10,0 100,0 1000,0 

Stijve hoeken in raamwerken 1200-1600 25-04-01 

Normaalkracht 

StlJfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 
verhoudlng 

1,0 73,5 
3,0 75,3 
6,0 76,5 
9,0 n,1 
12,0 n,5 
18,0 78,0 
36,0 78,5 

~__,()_ -· 79,1 

350,0 

300,0 --·-·-•---.... ..... 

250,0 

200,0 

150,0 

-8,3 313,9 
-5,1 305,3 
-1,2 297,8 
1,3 293,4 
3,0 290,5 
5,3 287,0 
8,2 282,5 

11,6 ?-TT,3 

------/- - ·•<::--/·*-
100,0 ..__ _ _._ ....... __ ~--+------. 
50,0 

0,0 \ ~ ---w--w - -~· ___ m._ 

92,2 
109,4 
124,3 
133,1 
138,9 
146,0 
155,0 
165,3 

-+-:::: l 
- ··• ··· Randkolom j' 

---,·- Middenkolom 

-50,0 lj0 10,0 100,0 1000,0 

Stljfhelds Bovenbalk Bovenbalk Randkolom 
verhoudlng 

1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

,- 360,0 ·-·· 

30,0 I 
25,0 

20,0, 

15,0 

N randstpt. N mld.stpt. 
11,2 18,8 
10,7 19,3 
10,4 19,6 
10,3 19,7 
10,2 19,8 
10,2 19,8 
10,1 19,9 
10,0 20,0 

10,0 r--+----.-... ...... ~ ....... -------+ 

5,0 

0,0 
1,0 10,0 100,0 

L_ 

18,8 
17,7 
16,9 
16,5 
16,2 
15,9 
15,5 
1_5,1 

1000,0 

---+-- Bovenbalk N randstpt ] 

Bovenbalk N mid.sip!. [ 

.. ,. .. Randkolom i 

StlJfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 
verhoudlng (1:10) 

1,0 1,2 4,2 34,3 14,2 
3,0 1,5 6,9 34,0 20,3 
6,0 1,7 9,1 33,7 25,5 
9,0 1,8 10,4 33,6 28,5 
12,0 1,8 11,2 33,5 30,4 
18,0 1,9 12,2 33,4 32,8 
36,0 2,1 13,4 33,2 35,8 

,...~l!O,O 2,2 149 3M -- _3Jl,3 

! 
45,0 l 
40,o I .-'X :r-• ,-. ~- ~ 25,0 I Onderba.lk 
20,0 :-...t.-Randkolom (1:10) 
15,0 · .. · I Middenkolom 
10,0 
5,0 ;, 
0,0 

1,0 10,0 100,0 1000,0 



Stijve hoeken in raamwerken 300-800 25-04-01 

Dwarskracht 

Yertlcaal 
StlJfhelds Bovenbalk 

M randstpt. 
236,4 
226,6 
222,5 
220,8 
219,9 
218,9 
217,9 
216,9 

Bovenbalk Randkolom Oplegglng 
verhoudlng 

1,0 
3,0 
6,0 

M mld.stpt. 
123,6 32,0 
133,4 39,7 
137,5 42,3 
139,2 43,2 
140,1 43,6 
141,1 44,0 
142,1 44,4 

9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

360,()_ 1~ _ __ 44,!l 

400,0 
350,0 
300,0 

250,0 ,::7-+--+-+-<H-+----_. 
200,0 
150,0 
100,0 50,0 _________ ,._.,_,.___,. _______ - -- -·a 

0,0 ~---~~---~----~ 
1,0 10,0 100,0 1000,0 

189,4 
261,3 
295,0 
309,0 
317,1 
325,6 
334,7 
343,§_ _ 

;=--+- Bovenbalk M randstpt. 

Bovenbalk M mid.stpt. 

-* ··· Randkolom 

Oplegging 

Horlzontaal 
StlJfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 

verhoudlng 
1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 

13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 
13,9 36,0 

~o ____ 1.M___ 

Bovenbelasting 
Stl)fhelds Bovenbalk 

verhoudlng 
1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

6,1 
6,4 
6,6 
6,7 
6,8 
6,8 
6,9 

:3_~_ _ _l.,Q__ 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

O,Qb'. __ L .. 

1,0 10,0 

18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 

9,2 
9,8 

10,1 
10,2 
10,2 
10,3 
10,3 

-- __ 1_Q,1 _ 

Randkolom 

0,4 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
1,1 

100,0 

50,7 
49,4 
48,9 
48,7 
48,6 
48,4 
48,3 
41t_g_ ___ -

1000,0 

1000,0 

-Ill- Bovenbalk 

Onderbalk 

-¼- Randkolom 

Middenkolom 

f ~ Bov8nbaik7 
I RandkolOITI_J 

Stijve hoeken in raamwerken 

Dwarskracht 

StlJfhelds 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

400,0 
350,0 
300,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

249,0 
238,0 
236,0 
234,0 

Bovenbalk Randkolom 
M mld.stpt. 

111,0 78,0 
122,0 84,0 
124,0 85,0 
126,0 86,0 

250,0 ,--_._ _ _. _____ _. 

200,0 
150,0 
100,0 i 

50,0 
0,0 

1,0 

if 

----····· 
10,0 100,0 1000,0 

600-800 

Oplegglng 

159,0 
170,0 
173,0 
175,0 

1.:::.- Bovenbalk M randstpt. 
I Bovenbalk M mid.stpt. 

, --•- Randkolom 

Oplegging 

StlJfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

18,0 
18,0 
18,0 
18,0 

12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

10,0 t===~=~======;t 

42,0 
42,0 
42,0 
42,0 

-+- Bovenbalk 

Onderbalk 

-¼- Randkolom 

>\ ··· Middenkolom 

0,0 t------~~ ---~----~ 

1,0 

Stljfhelds 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

8,0 
7,0 
8,0 
5,0 
4,0 
3,0 
2,0 
10 V· 

o:o l 
1,0 

10,0 100,0 1000,0 

Bovenbalk Randkolom 

5,0 0,9 
6,6 1,6 
7,1 1,8 
7,3 1,9 

-- ---- . 
-+- Bovenbalk ! 
I Flan~~om i 

10,0 100,0 1000,0 

'10 



Stijve hoeken in raamwerken 600-1200 25-04-01 

Dwarskracht 

Verticaal 
StlJfhelds Bovenbalk Bovenbalk Randkolom Oplegglng 

verhoudlng M randstpt. M mld.stpt. 
1,0 250,0 110,0 
6,0 235,0 125,0 
18,0 231,0 129,0 

360,0 229,0 131,0 

300,0 

250.0 r------...------
200.0 

I 150,0 _ .. -

100,0 

50,0 

X 

0,0 r-'------+------

1,0 10,0 100,0 

Horl.1:001Bal 

85,0 
87,0 
88,0 
88,0 

1000,0 

158,0 
178,0 
184,0 
187,0 

' --+- Bovenbalk M randstpt. 

Bovenbalk M mid.stpt. 

--¼-Randkolom 

--x-- Oplegging 

StlJfhelds Bovenbalk Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 
verhoudlng 

1,0 13,0 17,0 
6,0 12,0 18,0 
18,0 12,0 18,0 

360,0 12,0 18,0 

Boveobelasting 
StlJfhelds Bovenbalk Randkolom 

verhoudlng 
1,0 4,7 0,9 
6,0 6,4 1,4 
18,0 6,9 1,6 

360,0 7,2 1,7 

r-- ----- ---

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 ''1L' ______ ___,_ __ _ 

1,0 10,0 100,0 

12,0 
12,0 
12,0 
12,0 

41,0 
42,0 
43,0 
43,0 

1000,0 

1000,0 

_..... Bovenbalk 

Onderbalk 

····•·-·· Randkolom 

'-· ·· Middenkolom 

I 

J 

l 

i 
I 

I 
I 

Stijve hoeken in raamwerken 1200-1600 25-04-01 

Dwarskracht 

StlJfhelds 
verhoudlng 

1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

313,9 
305,3 
297,8 
293,4 
290,5 
287,0 

360,0 ---
282,5 
2TT_,3 _ 

400,0 
350,0 
300,0 

250,0 
200,0 
150,0 
100,0 
50,0 

0,0 
1,0 10,0 

StlJfhelds Bovenbalk 
verhoudlng 

1,0 18,8 
3,0 17,7 
6,0 16,9 
9,0 16,5 
12,0 16,2 
18,0 15,9 
36,0 15,5 

360,0 _ _1_§,1___ 

60,0 

I 50,0 

--Y-l 40,0 

30,0 I 

;, ~ 
I 

~~:~ f cc~--"~ 

1,0 10,0 

Bovenbalk Randkolom Oplegglng 

65,2 
70,2 
75,3 
78,4 
80,5 
83,2 
86,7 

M mld.stpt. 
46,1 
54,7 
62,2 
66,6 
69,5 
73,0 
n,5 
ll,2,7 

100,0 

73,5 
75,3 
76,5 
n,1 
n,5 
78,0 
78,5 
7!), 1_ 

1000,0 

90 7 

--+- Bovenbalk M randstpt. 

.........,_ Randkolom 

- x-- Opl~ing ___ _ 

Onderbalk Randkolom Mlddenkolom 

9,2 11,2 37,6 
10,3 10,7 38,7 
11,2 10,4 39,2 
11,5 10,3 39,4 
11,8 10,2 39,5 
12,1 10,2 39,7 
12,5 10,1 39,8 
12,9 10,0 31},9 

! --+- Bovenbalk 

I Onderbalk 
·.!<- Randkolom 

§ i 
_ ':. . _Middenkolom 

100,0 1000,0 

StlJfhelds Bovenbalk Randkolom 
verhoudlng 

1,0 7,1 1,2 
3,0 10,2 1,5 
6,0 12,8 1,7 
9,0 14,2 1,8 
12,0 15,2 1,8 
18,0 16,4 1,9 
36,0 17,9 2,1 

-~--'-°---- __ !!l,7_ 22 
! 

25,0 

20,0 

15,0 r-..:-;;:: 
10,0 

5,0 

0,0 
1,0 10,0 100,0 1000,0 



Stijve hoeken in raamwerken 300-800 25-04--01 

Moment 

Vertlcaal 
StlJfhelds Bovenbalk Bovenbalk Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 

M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. verhoudlng M randstpt. M veld 
1,0 47,5 197,3 153,9 117,9 308,4 
3,0 59,0 164,6 111 ,4 156,8 303,4 
6,0 62,9 152,3 94,5 173,5 300,9 
9,0 64,3 147,5 87,9 180,3 300,0 

12,0 64,9 145,0 84,3 1 83,9 299,4 
18,0 65,6 142,3 80,6 187,8 298,9 
36,0 66,2 139,5 76,7 192,0 298,4 

_3_60~,0 ____ 66~,8__ _136,1) 73,0 _ 1.95..,1) 297 9 

350,0 

300,0 -fc·-····K····-+-~·X 

250,0 

200,0 

150,0 

100,0 

-+- Bovenbalk M randslpt. [ 

Bovenbalk M veld I 

5o,o L---+___.__....,........~==~~ 

-A-- Bovenbalk M mid.sip!. ] 

x Onderbalk M randstpt , 

Onderbalk M mid.Sip!. : 

0,0 +--------,------~ 
1,0 10,0 

Horizontaal 
StlJfhelds Bovenbalk 

M randstpt. 
13,1 
14,0 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 

verhoudlng 
1,0 
3,0 
6,0 
9,0 

12,0 
18,0 
36,0 

1_315(),() ___ 14,9 _ 

100,0 1000,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

34,9 26,4 36,0 
34,0 27,2 35,3 
33,5 27,6 34,9 
33,4 27,7 34,8 
33,3 27,8 34,7 
33,2 27,9 34,6 
33, 1 28,0 34,5 
33,0 28, 1 34,.1_ 

I 40,0] • ~! r-:-l:il-• ... :Hl~l-•~-A-11:0,-·1 ______ ·-_-_ .. _:..,;: 

o,ot= 
! ......-= Bovenbalk M randstpt. I 
: Bovenbalk M mid.sip!. 

I " Onderbalk M randslpt. 

[ x CJn9erbalk M mid.sip!. 

1,0 10,0 

Bovenbelasting 
Stljfhelds Bovenbalk 

verhoudlng M randstpt. 
1,0 1,5 
3,0 2,0 
6,0 2,3 
9,0 2,5 

12,0 2,6 
18,0 2,7 
36,0 2,8 

360,0 ~.!l 

50,0 

40,0 

30,0 

100,0 1000,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

19,5 4,7 16,2 
20,0 6,2 15,8 
20,5 7,0 15,8 
20, 7 7,4 15,8 
20,8 7,6 15,8 
20,9 7,8 15,8 
21,0 8,0 15,8 

__ g1,2 8,2 15,8 __ _ 

-+- Bovenbalk M randslpt. : 

60,0 j 
20,0 ',i -x 

1M
1 
__ ~~*~------A 

0,0 t==±=::±~':±==1(::::::==;==~-·-·~ 

Bovenbalk M mid.sip!. i 
--A--- Onderbalk M randstpt. I 

_ - _. OnderbalkM lllid.stpt. j 

1,0 10,0 100,0 1000,0 

Stijve hoeken in raamwerken 600-800 25-04--01 

Moment 

Stljfhelds 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

350,0 

300,0 

250,0 

200,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

124,0 
131,0 
132,0 
133,0 

Bovenbalk 
Mveld 
116,0 
86,0 
79,0 
76,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

103,0 158,0 208,0 
67,0 172,0 230,0 
58,0 175,0 236,0 
54,o 1 n,o 239,o 

- ------- - -----

-+- Bovenbalk M randslpt. 

--0! · · Bovenbalk M veld 

150,0 A-----~~-----
- -&-·- Bovenbalk M mid.sip!. 

Onderbalk M randslpt I 

Onderbalk M mid.sip!. . 
100,0 

50,0 

0,0 +-----~-------~ -___ J 1,0 

Stljfhelds 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

35,0 

10,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

19,0 
18,0 
18,0 
18,0 

100,0 1000,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

27,0 29,0 30,0 
27,0 29,0 31,0 
27,0 29,0 32,0 
27,0 29,0 32,0 

l~:o 

30,0 i.=c.::.:c_:_ ___ ,., .... -,i-- _ 
-+- Bovenbalk M randslpt. 

I 

·- ------ -·----
25,0 

, 20,0 ?----+---<i'.----------+ 
Bovenbalk M mid.sip!. 

I ···-.I.··· Onderbalk M randslpt. 

] x Onderbalk M mid.slpt 
15,0 

10,0 

5,0 
0,0 , ______ ,__ __ _ 

1,0 

Stljfhelds 
verhoudlng 

1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

20,0 j 18,0 
16,0 
14,0 .• ... 
12,0 ·. 
10,0 

10,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

4,0 
6,0 
6,0 
6,0 

100,0 1000,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt, M mld.stpt, 

12,0 6,0 11,0 
16,0 8,0 14,0 
17,0 8,0 15,0 
18,0 8,0 16,0 

8,0 ______ ,..,,. __ _..,__ _____ ..., I

'=-+-- Bovenba11< M randstpt. 

Bovenbalk M mid.sip!. 

-'le- Onderbalk M randslpt. 

: - --- Ond_erbalk 1,1 mid.sip!. 6,0 
4,0 
2,0 
0,0 1--------<---~---~ 

1,0 10,0 100,0 1000,0 



Stijve hoeken in raamwerken 600-1200 2lHl4-01 

Moment 

Verticaal 
StlJfhelds 

verhoudlng 
1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

300,0 

250,0 

200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

0,0 . 
1,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

127,0 
122,0 
121,0 
120,0 

10,0 

Horizontaal 
StlJfhelds Bovenbalk 

M randstpt. 
18,0 
16,0 
16,0 
16,0 

verhoudlng 
1,0 
6,0 
18,0 

360,0 

0,0 +----~~-

1,0 10,0 

Bovenbelasting 
StlJfhelds Bovenbalk 

verhoudlng M randstpt. 
1,0 4,2 
6,0 5,3 
18,0 5,6 

360,0 5,8 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

Bovenbalk 
Mveld 
115,0 
88,0 
82,0 
79,0 

100,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

102,0 158,0 206,0 
67,0 176,0 236,0 
59,0 180,0 244,0 
54,0 183,0 248,0 

1

----- ~enbalk i.1 ,andslpt. 

····· ._. :::~ ~ :~d~slpt. 

1 
• >< Onderbalk M randslpt. 

I _ Onderbalk M mid.sip!. 

1000,0 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

25,0 28,0 28,0 
24,0 28,0 31,0 
24,0 28,0 31,0 
24,0 28,0 31,0 

■ 

100,0 1000,0 

---- Bovenbalk M randslpt. 
Bovenbalk M mid.sip!. 

--•- - Onderbalk M randslpt. 

Onderbalk M mid.sip!. 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

11,2 5,5 
15,9 7,4 
17,1 7,9 
17,8 8,2 

-- - -- ------7 ---+- Bovenbalk M randslpt. ! 
Bovenbalk M mid.sip!. ! 

---.1r- Onderbalk M rends;;·_ I 

- ·· Onderbalk M mid_:5i;,__ij 20,0 j_ 
10,0 J.cL=-===$:$·==it======-• 
0,0 i=f---------~--------

1,0 10,0 100,0 1000,0 

Stijve hoeken in raamwerken 1200-1600 2lHl4-01 

Moment 

StlJfhelds Bovenbalk Bovenbalk Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
verhoudlng M randstpt. Mveld M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

1,0 134,4 160,6 187,9 68,0 70,2 
3,0 134,6 144,9 166,2 74,1 90,0 
6,0 133,5 132,6 149,3 80,1 106,4 
9,0 132,6 125,6 139,8 83,8 115,9 
12,0 131,9 121,0 133,8 86,3 122,1 
18,0 131,0 115,5 126,6 89,4 129,7 
36,0 129,8 108,7 117,7 93,3 139,2 

3El(),(l_ ___ 1gM__ __ JQO_Jl 1_0LEl _ _ 97,8 150 2 

=.c~.,_J 350,0 · 

300,0 

250,0 

200,0 Bovenbalk M veld I' i 
i' 

150,0 
-.It- Bovenbalk M mid.sip!. i I 

100,0 '"* x Onderbalk M randslpt. '1 

1 

--~ ,:·:.::l:·::::':;::.-"< ., Onderbalk M mid.sip!. 
50,0L 
0,0. -

1,0 

StlJfhelds 
verhoudlng 

1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

36(),0 

40,0 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 

15,0 
10,0 

5,0 
0,0 

1,0 

StlJfhelds 
verhoudlng 

1,0 
3,0 
6,0 
9,0 
12,0 
18,0 
36,0 

36(),0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 
1,0 

10,0 100,0 1000,0 

Bovenbalk Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M randstpt. M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

23,8 32,7 15, 1 12,5 
22,1 31,1 15,5 15,3 
21,0 29,7 16,0 17,3 
20,4 29,0 16,3 18,3 
20, 1 28,5 16,4 19,0 
19,8 27,9 16,6 19,7 
19,3 27,2 16,9 20,6 
1_~8~9~--~2=6~4~_ _JLg__ ?1,6 

10,0 

Bovenbalk 
M randstpt. 

4,8 
6,0 
7,0 
7,5 
7,9 
8,3 
8,9 

_ 9,6 

10,0 

100,0 1000,0 

[---+- Bovenbalk M randslpt. I 

m Bovenbalk M mid.sip!. 

I
' _··· •· Onderbalk M randstpt. : 

_ On_derbalk M mid . ."_lf>I._: 

Bovenbalk Onderbalk Onderbalk 
M mld.stpt. M randstpt. M mld.stpt. 

16,5 9,9 11,4 
24,5 12,3 17,7 
31,3 15,2 23,0 
35,2 16,6 26,1 
37,8 17,5 28, 1 
40,9 18,6 30,6 
44,8 20,0 33,7 
-49,4 ?1,6 _ 37,3 

100,0 1000,0 

---+- Bovenbalk M randslpt. ] 

Bovenbalk M mid.sip!. I 
---.1r- Onderbalk M randslpt. [' 

=•~-On_d_e_rbal__l< M mid.!!IJ)t_ 
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invloed van netverfijning 

Netfijnheid: 100 mm 



invloed van netverfijning 

Netfijnheid: 50 mm 

' 
: 



invloed van netverfijning 

Netfijnheid: 10 / 50 mm 
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Vergelijking raamwerk en schijf 

Raamwerken 

bs.€ ....JJc..---

~8.o ---------80 {, 
-----~-------------

, ·K~i.':'' ) 
•3o-t:\ -~-~--~-r--~ ./ 

/ 

1.s6.{, 

1-ff9 

I ~1-

..s:-

~ 

7,_ 
106 

11-J 
1~ 

,s 

I 3 I 
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(o 

7~ ,;8 

~, 
5 ·-..,,......._-..._ / 

,7 n& d.,·--~ 
BO 

171.. 
13 / 

63 '-16 
/JC, 

0300-0800 
Mo: x = 0.353 m 
Mmax: x = 2.043 m 
lo: 3.380 m 
I I h: 4.225, slank 

0600-0800 
Mo: x = 0.799 m 
Mmax: X = 2.062 m 
lo: 2.526 m 
llh: 3.158;slank 

0600-1200 
Mo: x = 0.629 m 
Mmax: x = 2.389 m 
/o: 3.520 m 
I I h: 2.933; slank 

1200-1600 
Mo: x = 0.678 m 
Mmax: X = 2.280 m 
lo: 3.204 m 
I I h: 2.003: (grens) 

Schijven 

·~ 38\_~~-y: 
:. ''9 €3 

,.,(l ., r~--~ ,_1_____________ 

~ ~ •\ 

~~s ~ 

~I 

81 

l.f'-1 

135 

3_9 

b, 

/0'1 

-

Jy{, 
;;,..,\- ~s 

31- ~_[_ ____ _ 

//,0 

1, _ - ~- - 7 
-~---- ! 

b'-f \ 81 I 

so 
LO_~ 

3S 

0300-0800 
Mo: x=0.310m 
Mmax: x = 2.049 m 
R.C. = 1.000; slank 

0600-0800 
Mo: x = 0.720 m 
Mmax: x = 2.050 m 
R.C. = 1.000; slank 

0600-1200 
Mo: x = 0.595 m 
Mmax: X = 2.250 m 
R.C. = 0.999; slank 

1200-1600 
Mo: x = 0.860 m 
Mmax: X = 1 .750 m 
R.C. = 0.899; gedrongen 
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-C 
0 

Raamwerken 

-,U 
- ,u -105 ;1 
~-J~-------.,, 

T • 70.i_ 

-170 

-,~ 
M.'-, f'-1!.B 

-,bs 

·ll-5 . L/1 -5~J 
~r-

+>1.., 

-•~-~~;r 
+dJ.f •3.S 

+?1-J 

0300-0800 
Mo: x = 0.092 en 2.462 m 

Mmax: X = 1.277 m 
lo: 2.370 m 
I I h: 2.963; slank 

0600-0800 
Mo: x = 0.296 en 2.168 m 
Mmax: X = 1.232 m 
lo: 1.872 m 
I I h: 2.340; slank 

0600-1200 
Mo: x = 0.192 en 2.234 m 

Mmax: x = 1.213 m 
lo: 2.042 m 
I I h: 1.702; gedrongen 

1200-1600 
Mo: x = 0.301 m 
Mmax: x = 1.848 m 
lo: 1.547 m 
I I h: 0.967; gedrongen 

Schijven 

-7-.1.0 

/i~, -----, ~~~ 

41-, f 76.-:; II 

·-" 

-37_0 
./1 

'---........... 
H.3 +'io/-J 

- 3S. ', 

~-4~~~~ 
+11. 1. -,,;7.0 

-,.8 
i --~-,-

I .; ,.'-f I 

+19.o I 

~---------+-------------, 

L __ 

0300-0800 
Mo: 
Mmax: x = 1.505 m 
R.C. = 1.000; slank 

0600-0800 
Mo: 
Mmax: x = 1.594 m 
R.C. = 1.000; slank 

0600-1200 
Mo: 
Mmax: x = 1.534 m 
R.C. = 0.998; gedrongen 

1200-1600 
Mo: 
Mmax: X = 1.720 m 
R.C. = 0.887; gedrongen 
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Belasting = 1 element 

id_ 

Momenten (kNm) 

129 

172 

142 

160 

Normaalkrachten ~ Wapening (mm') 

225 57 

-83 281 267 

-36 373 286 
135 314 490 

242 56 
-96 309 304 

+96 439 372 110 

110 451 601 
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V) 

Belasting = 2 elementen 

I 
O_ 

135 

152 

153 

136 

153 

22Q._ _____ _l__ ____ -------i 

139 

-88 

-67 

+98 

-55 

-90 

-74 

+96 

+68 

235 65 

- 278 267 

318 250 -
200 271 442 
519 446 112 
112 375 370 

286 259 -

259 407 

236 66 
277 266 

307 245 

350 327 78 

78 367 502 



V) 

rl 

Belasting = 5 elementen 

Li 

/\ 
__:rr__ 

Momenten (kNm) 

115 

66 

Normaalkrachten .llim 

-83 

-110 

248 

299 

299 

299 

Wapening (mm') 

189 49 
117 57 

429 305 

398 652 

218 62 
146 115 

530 429 119 

119 615 823 



V) 
l,,.) 

Belasting = 5 elementen 

~ 

/' __n:_ 

107 

98 

231 

109 

98 

17:±1----------~-----------1 

86 

207 

-73 

-80 

+79 

-106 

-74 

-91 

+76 

+90 

181 398 

159 102 

477 354 -
91 262 217 
467 321 100 

91 262 218 

393 278 -
367 601 

183 42 

- 157 101 

460 338 

- 389 635 
499 373 87 

87 301 282 

I 473 381 103 l 
103 555 743 1 
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