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Voorwoord 

In de laatste honderd iaar heeft hoogbouw een steeds prominentere rol gespeeld 
in het mondiale bouwen. De stedeliike centra worden heringericht en vootzien van 
een skyline. Zelfs de kleinere steden willen een plaats verwerven tussen de grotere 
steden door hoogbouw te realiseren. 

Mondiaal wordt steeds vaker voor een stalen constructie gekozen. De Nederlandse 
bouwtraditie is veraniwoordelijk dat vrijwel alle hoogbouwprojecten in Nederland 
in beton uitgevoerd worden. 
Vaak wordt de stabiliteit voor proiecten in Nederland uit (betonnen) 
kernconstructies gehaald. Stalen gevelbuisconstructies, en zeker stalen 
raamwerkconstructies, behoren niet tot het gemeengoed. Steeds vaker wordt echter 
voor de voordelen van staal gekozen. 

Architecten ontwerpen, gesteund door steeds verdergaande digitale 
mogeliikheden, vriiere vormen. De tijd dat een hoogbouw proiect slechts 
eenvoudig en rechthoekig kon ziin, is voorbii. Ook de ontwikkeling van door 
computers uitgevoerde eindige elementen berekeningen, zorgt voor een breder 
perspectief aan constructies. Computers kunnen geavanceerde berekeningen 
maken van de meest extreme vormen. De capaciteit van computers wordt nog 
steeds vergroot waardoor grotere en zwaardere berekeningen uitgevoerd kunnen 
worden. 

In bovenstaande context is dit afstudeerverslag geschreven. Er wordt een analyse 
gemaakt van (stalen) raamwerk gevelbuisconstructies. Daarnaast wordt een 
constructieve analyse gemaakt van gevelset-backs en overgangsconstructie. Dit zijn 
vanuit de architectuur veel gevraagde constructies. 
Deze variantenvergelijking wordt uitgevoerd aan de hand van "JuBi" een project in 
Den Haag. In dit project komen gevelset-backs en overgangsconstructies voor. 
Aan de hand van dit project worden verschillende varionten uitgewerkt. 

De schrijver van dit verslag wil graag zijn dank uitspreken voor de hulp die hii 
ontving tijdens het schrijven van dit afstudeerverslag van ziin afstudeercommissie. 
Ook wordt Ingenieursbureau Zonneveld b.v. bedankt voor de hulp en het ter 
beschikking stellen van dit afstudeerproiect. 

Rest mii nog u veel plezier te wensen met het lezen van dit verslag. 

Sander Dorleiin 

Voorwoord 
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Samenvatting 

INTRODUCTIE 
Hoogbouw neemt een steeds prominentere rol in de hedendaagse bouwpraktiik in. Nog geen 20 
jaar geleden waren slechts rechthoekige, uniforme plattegrondvormen mogelijk omdat de 
rekenmethodiek voor complexere vormen ontbrak. Het hier beschreven proiect bestaat uit twee 
torens van 146 meter hoog, waarvan één toren, te weten de Justitie toren, het studieobiect is. 

PROBLEEMSTELL ING 
In Nederland wordt de constructie veelal uit beton opgetrokken. Er is weinig ervaring met 
(onregelmatige) stalen gevelbuis raamwerk constructies. Set-backs en overgangsconstrudies 
verstoren de regelmaat van de gevelbuisconstructies. Het probleem in dit project ligt bii de gevel 
set-backs (2,7 meter) en de overgangsconstructies in de gevelbuis ter plaatse van de beganegrond. 

DOELSTELLING 
Er is onderzoek gedaan naar set-backs en overgangsconstructies aan de hand van het proiect JuBi 
(Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties te Den Haag). De reden hiervan 
is dat er weinig ervaring is met stolen geve~buisconstrudies, set-backs en overgangsconstructies in 
Nederland. 
De doelstelling van dit proiect is het maken van een constructief ontwerp voor de westeliike toren 
van het ministerie van Justitie in Den Haag met aandacht voor set-backs en overgangsconstructies. 
De basis voor dit oniwerp vormt een variantenstudie naar vloerconstructies, set-backs en 
overgangsconstrwciies. 

CONSTRUCTIEF ONTWERP 
Een zuivere gevelbuisconstructie bestaat uit dicht op elkaar geplaatste kolommen in de buitengevel 
van een gebouw verbonden door hoge liggers op vloerniveau. De buitengevel van een toren werkt 
als een driedimensionale holle structuur waarbii de gevels verbonden ziin in de hoeken. 
Een literatuuronderzoek heeft zich vooral geconcentreerd rond shear-lag. 
Shear-lag is een fenomeen dat optreedt in buisconstructies. Door perforaties in, of dunne 
wanddiktes van een buisstructuur, wordt de stiifheid van de buis beperkt. Shear-lag kan ontstaan 
doordat een buis een eindige stiifheid heeft. 
Er zijn twee soorten shear-lag, positieve en negatieve, refererend naar het teken van de 
normaalspanningen in een hoekkolom ten opzichte van het te verwachten elastische 
spanningspatroon. Is de spanning groter dan de verwachte spanning, dan spreekt men over 
positieve sheor-lag, is de spanning kleiner dan de verwachte sponning, dan spreekt men over 
negatieve shear-lag . 
De invloed van shear-lag op gevelbuisconstructies is groot. De krachten in hoekkolommen direct 
boven het maaiveld worden sterk vergroot. De hoekkolommen moeten daardoor verzwaard 
worden. De krachten in hoekkolommen in de top van de toren kunnen door de negatieve shear-lag 
omkeren van teken. De vervormingen aan de top van de toren worden door de shear-lag sterk 
vergroot. 

Er is variantenonderzoek gedaan naar toeposbare vloersystemen. Voor hoogbouwconstrudies is 
een juiste vloerkeuze van groot belang omdat het vloersysteem een groot deel van de verticale 
belasting veroorzaakt. Daarnaast heeft de vloersysteemkeuze een grote invloed op de bouwtiid. 
In de afweging die gemaakt is, zijn naast de constructieve eigenschappen ook de fysische, 
architectonische en uitvoeringstechnische eigenschappen van het vloenysteem beoordeeld. De 
bollenvloer variant heeft de beste constructieve en fysische aspecten. 

OVERGANGSCONSTRUCTIE 
Overgangsconstructies zijn constructies die gebruikt worden voor de overgang van het 
kolomstramien van de bovenbouw op het kolomstromien van de onderbouw (figuur 1). In het 
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specifieke geval van de Justitie toren, heeft het kolomstramien van de bovenbouw een hart-op-hart 
w een hart-op-hart maat heeft van 5,4 meter. 

Overgangsconstructies komen vaak voor in 
gevelbuisconstrudies. Architecten streven naar openheid 
en transparantie op de beganegrond. In het geval van 
de Justitie toren, vervalt de helft van de gevelkolommen 
op beganegrond niveau (figuur 1). De constructie wordt 
ernstig verzwakt op het punt waar de grootste stijfheid 
gewenst is. 
Er zijn tien varianten van overgangsconstructies 
onderzocht. De overgangsconstructies zijn beoordeeld 
op het beperken van de vervormingen ter plaatse van 
de eerste verdieping en daarnaast op het overdragen 

Figuur I Overgongsconstructie van de krachten uit de gevelbuis op de 
onderconstructie. Ook de esthetiek van de oplossing is 
bekeken. De plaatligger variant is het best toepasbaar. 

Set-backs 
Een set-back constructie is een terugzetting van de gevel waardoor in verticaal opzicht de gevel 
wordt onderbroken (figuur 2). In het geval van de Justitie toren ziin er vier set-backs aanwezig met 

Uit de dertien onderzochte varianten is de schuine- 
kolom variant het best toepasbaar. De vervormingen 
van de set-back hangen nauw samen met de 
vervormingen aan de top van de toren. De 
vervormingen worden slechts beperkt door varianten 
uit het gevelvlak. De vervormingen worden door de 
schuine-kolom variant het meest beperkt. 
Onder de varianten verschillende de krachten in de 
kolommen onder de set-back sterk. De verschillen 
tussen de normaalkrachten in de gevelkolommen 
worden door de schuine-kolom variant het meest 
beperkt. Varianten in het gevelvlak beperken de 

Figuur 2 Set-back variant schuine kolom 
verschillen in de gevelkolommen het minst. 

CONCLUSIES 
Uit de variantenstudie naar overgangsconstnidies bliikt dat de plaatligger variant het best 
toepasbaar is. De vervormingen blijven beperkt en de krachten uit de stoppende kolommen worden 
naar de doorgaande kolommen overgedragen. 
De schuine-kolom variant uit de variantenstudie naar set-backconstructies, blijkt het best 
toepasbaar. De vervormingen van de set-back constructie bliiven beperkt en de krachten worden 
goed over de gevelkolommen verdeeld. 
Na de variantenstudie, het literatuuronderzoek en het berekeningsmethoden onderzoek, is een 
constructief ontwerp gemaakt voor de Justitie toren. In dit constructieve ontwerp, worden de 
resultaten uit het voorgaand onderzoek verwerkt. De plaatligger variant is toegepast als 
overgangsconstructie en de schuine-kolom variant als set-backconstrudie. De ontstane gevelbuis 
voldoet aan de sterkte en stabiliteit eisen uit de voorschriften en is uitgewerkt tot op detailniveau. 
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Hoofdstuk 1 : 

Inleiding 

1 . l  Opbouw verslaq 
In het document wat voor u ligt, wordt verslag gedaan van het afstudeerproiect: 
"JuBi, een ontwerp voor een stalen gevelbuisconstructie met set-backs en 
overgangsconstructies". 
In deze inleiding wordt de motivatie voor het proiect gegeven. Daamaast wordt 
een zeer beknopte proiectbeschriiving gegeven. Als laatste worden de 
probleemstelling en doelstelling gegeven. 
In hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek, wordt ingegaan op de kennis verworven uit de 
literatuur. Er wordt vooral aandacht geschonken aan analyse methoden voor 
raamwerk gevelbuis constructies. Daarnaast komen kort trillingen en gedrongen 
liggers naar voren. 
In hoofdstuk 3: Ontwerp, wordt kort ingegaan op het ontwerp van dit project. Het 
onderzoek naar overgangsconstructies en set-backs wordt uitgevoerd aan de hand 
van de Justitie toren die onderdeel is van "JuBi - Ministeries van Justitie, en 
Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties" te Den Haag. 
In hoofdstuk 4: Constructief Ontwerp, worden de overgangsconstructies en set- 
backs diepgaand onderzocht. De ontwikkelde varianten worden beoordeeld. 
Uiteindelijk wordt uit de beoordeling een keuze gemaakt voor één van de 
varianten. 
In hoofdstuk 5: Conclusies en Aanbevelingen, worden de belangriikste conclusies 
en aanbevelingen uit het proiect genoemd. Daamaast worden items voor verder 
onderzoek genoemd. 
In de biilagen wordt de Justitie toren uitgewerkt. Vervormingen en krachten worden 
getoetst aan de Nederlandse normen. De bijlagen vormen verder een 
ondersteuning van de hoofdtekst. 

1.2 Motivatie keuze opdracht 
Altiid is er al een bepaalde interesse geweest voor hoogbouw. Het begon al als 
kind. Je keek geïnteresseerd naar de hoge gebouwen en droomde om maar zo 
hoog mogelijk in de wolken te wonen. Later is dit ook één van de belangriikste 
afwegingen geweest om voor de verplichte stage te kiezen voor Ingenieursbureau 
Zonneveld b.v.. De ervaring van dit bureau met hoogbouw is enorm. Bij dit bureau 
ben ik betrokken geweest bij een hoogbouwproject in Tilburg (Pieter Vreedeplein) 
en heb mogen ruiken aan Woontoren Woensel in Eindhoven. 
Pieter Vreedeplein bestaat uit drie middelhoge torens: één van ongeveer 30 meter, 
een van ongeveer 40 meter en de hoogste van 60 meter. Deze torens hadden 
allen een beton constructie. 
Toen de mogelijkheid geboden werd om als afstudeeropdracht voor de twee 
torens van de Ministeries van Justitie, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
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in Den Haag een alternatieve variant te construeren, was er niet veel tijd nodig om 

De plaats die architectuur inneemt ten opzichte van 
de constructie ligt bii hoogbouw anders dan bij 
laagbouw. Dit maakt hoogbouw tot een interessant 
item waarbii constructief ontwerpen volledig tot zijn 
recht komt. Zeker in deze twee torens met hun 
interessante constructieve uitdagingen op het 
gebied van de set-backs en de 
overgangsconstructies. 

1.3 Korte ~roiectbeschriivinq 
Het proiect JuBi is afkomstig van Ingenieursbureau 
Zonneveld b.v.. 
Het project JuBi is gesitueerd in Den Haag in het 

Figu~r I . I :P ie terVreede~le in  Wijnhavenkwartieropde p laa tswaarnunogde  
Tilburg met op de voorgrond de Zwarte Madonna staat. Het ontwerp voor de 
Bedaux Toren en op de 
achtergrond de Tall-Tower Ministeries van Justitie, en Binnenlandse Zaken en 

Koninkriiksrelaties is afkomstig van de Duitse 
architect Prof. Hans Kollhoff. De twee.torens ziin 146 meter hoog en hebben elk 
een plattegrond van ongeveer 40 bij 50 meter. 
Voor een verdere uitwerking van het ontwerp, wordt verwezen naar hoofdstuk 3, 
waarin beknopte vormen een uitwerking van het ontwerp gegeven wordt. 

1.4 Probleemstellinq 
De toren heeft een stalen gevelbuis met set-backs en overgangsconstructies. In 
Nederland is er zeer weinig ervaring met stalen gevelbuis raamwerk constructies. 
Set-backs en overgangsconstructies verstoren de regelmaat van de 
gevel buisconstructies. 
Het probleem in dit project ligt bii de gevel set-backs (2,7 meter) en de 
overgangsconstructies in de gevelbuis ter plaatse van de beganegrond. 

1.5 Doelstelling 
Het maken van een constructief ontwerp in staal vanaf de fundering tot en met het 
dak voor de westelijke toren van het ministerie van Justitie in Den Haag, met 
aandacht voor gevel set-backs (2,7 m) en overgangsconstructies. 
De basis voor dit ontwerp vormt een varianten onderzoek naar vloerconstructies, 
set- backs en overgangsconstrudies. 
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Hoofdstuk 2 

Literatuuronderzoek 

2.1 Inleiding 
Literatuurondenoek is gedaan op basis van artikelen uit wetenschappelijke en 
professionele tiidschriften, boeken, dictaten en internet. Na breed onderzoek is 
uiteindelijk een selectie gemaakt uit de relevante informatie. 
In onderstaande paragraven zullen de gevelbuizen uitgewerkt worden. Uiteindeliik 
zullen de overgangsconstructies en set-backs behandeld worden, waarna de 
algemene problematiek van de hoogbouw belicht zal worden. Als laatste zal 
aandacht besteed worden aan gedrongen liggers. 
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2.2 Gevelbuizen 

2.2.1 Werking van gevelbuizen in het kort 
Een zuivere gevelbuisconstructie bestaat uit dicht op elkaar geplaatste kolommen 
in de gevel van een gebouw verbonden door hoge liggers op vloerniveau (zie 
figuur 2.1). De buitengevel van een toren werkt als een driedimensionale holle 
structuur waarbii de gevels verbonden ziin in de hoeken. Hierbii werken de stiive 
vloervelden als horizontale belastingverdeler over de kolommen. De hoge 
vloerliggers dienen er mede voor, om verticale belastingen te verdelen over de 
kolommen. Door de stabiliteit uit de gevels te halen, onstaat een perfecte structuur 
om de windbelasting op te nemen omdat er gebruik gemaakt wordt van de grootst 
mogelijke arm. 

Figuur 2.1 Gedrag van de gevelbuis [I] 

2.2.2 De perforatiegraad 
De effectiviteit van een gevelbuis hangt voornamelijk af van de plattegrondvorm en 
de perforatiegraad. De plattegrondvonn spreekt grotendeels voor zich. Wanneer 
de plattegrond rechthoekig is, kunnen de horizontale krachten makkeliiker 
opgenomen worden dan driehoekig. Sprongen in de gevel en complexe vormen in 
plattegronden, werken de effectiviteit tegen. 
Met de perforatiegraad wordt de verhouding bedoeld tussen de vierkante meters 
raamopening en het totale aantal vierkante meters gevel in procenten. Wanneer 
dit percentage niet boven de 30% uitkomt, spreekt men van een perfecte 
buisstructuur [l]. In een perfecte buisstructuur treedt geen shear-lag op. Er zullen in 
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de flensgevels uniforme reacties optreden. Met andere woorden, de buis heeft de 
mogelijkheid om de belasting te spreiden zodat alle gelijke constructieonderdelen 
even zwaar belast worden. 
Wanneer de perforatiegraad tussen 30% en de 50% blijft spreekt men van een 
framed-tube of wel raamwerk constructie. De lijven van de gevelbuisconstructie zijn 
flexibel geworden, waardoor er spanningsconcentraties ontstaan (voornamelijk in 
de hoeken - shear-lag). Deze spanningsconcentraties kunnen worden verminderd 
door het verzwaren van de liggers tussen de gevelkolommen, het gebruik maken 
van vakwerken ('beits') om de verticale belasting te spreiden, of het toevoegen van 
diagonalen. 
De perforatiegraad kan verlopen over de hoogte van een gebouw. In de top van 
het gebouw ziin de normaalkrachten in de gevelkolommen kleiner waardoor deze 
slanker gedimensioneerd kunnen worden dan de kolommen op begane grond 
niveau. Ramen kunnen worden vergroot, waardoor de perforatiegraad 

.L toeneemt[3]. 

2.2.3 Indeling gevelbuisstructuren 
In de hoogbouwpraktijk zijn meerdere vormen van gevelbuisstabiliteitssystemen 
bekend. De één wordt meer gebruikt dan de andere. De termen worden biina altiid 
in het Engels gebruikt. Deze systemen zijn: 

m PerForated shell tube (geperforeerde buis) (figuur 2.2J) 
m Framed tube (raamwerkbuis) of vierendeelbuis (figuur 2.2H) 

Deep spandrel tube (figuur 2.21) 
m Framed tube with belt trusses (Vierendeelbuis met vakwerkgordel) (figuur 

2.2L) 
m Trussed or braced tube (vakwerk buis) (figuur 2.2M) 

Latticed truss tube (roostervormig net) (figuur 2.2N) 
m Reticulated cylindrical tube (netvormige cylinder) (figuur 2.20) 
m Combinaties (figuur 2.2K) 
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Figuur 2.2 Gevelbuisstruduren [I] 

De zuivere gevelbuis komt tegenwoordig niet veel meer voor. Een zuivere gevelbuis 
is een gevelbuis die van fundering tot top ongehinderd doorloopt. Complexe 
plattegrondvormen, sprongen in de gevel, overgangsconstructies; al deze punten 
zorgen voor spanningsconcentraties die niet gewenst ziin. De constructeur zal de 
architect hier altiid op moeten wijzen, zeker in dit geval van hoogbouw [l 21. 
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Een andere indeling die gemaakt kan worden, baseert zich op het feit dat er 
zuivere gevelbuizen zijn, en aangepaste [l ,2]: 

m Zuivere buisconstructies 
Enkelvoudige buisconstructies (figuur 2.2 G) 
Buis-in-buis (figuur 2.2 E) 
Gebundelde buizen (figuur 2.2 D) 

m Aangepaste buisconstructies 
m Geschoorde buisconstructies (figuur 2.2 F) 

Gedeelteliike buisconstructies (figuur 2.2 A) 
Hybride buisconstructies (figuur 2.2 B, C) 

2.2.4 Geschiedenis gevelbuizen in het kort 
Een van de eerste gevelbuisconstructies is het 13-verdiepingen hoge IBM gebouw 
uit 1963 in Pittsburgh. Van iets later stamt het 43-verdiepingen hoge DeWitt- 
Chestnut Apartment Building uit 1964 in Chicago [ l ] .  
Vanaf dat moment is er een constante 'run' geweest op het hoogste gebouw ter 
wereld. Diverse landen en steden zouden dit hoogste gebouw graag binnen hun 
grenzen willen hebben, vanwege de uitstraling van hoogbouw. 
De hoogbouw bestaat tegenwoordig voor een belangrijk deel uit gevelbuis- 
structuren. Soms worden gebouwen gemaakt door een combinatie van 
gevelbuizen met kernen constructies. In onderstaande tabellen worden de hoogste 
gebouwen getoond onafhankeliik of het nu een gevelbuis is of niet. 
Tegenwoordig (oktober 2004) ziet de top 5 van de wereld er als volgt uit (tabel 
2.1): 

Tabel 2.1 De vijf hoogste gebouwen ter wereld [ l  0,321 
* De hier gebruikte definitie van hoogbouw is: de lengte vanmaaiveld tot het 

construdief of architectonisch hoogste punt. 

De top tien van Nederland is als volgt (tabel 2.2): 
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Mondriaantoren 

Tabel 2.2 De I O hoogste gebouwen van Nederland [ I  51 
* De hier gebruikte definitie van hoogbouw is: de lengte vanmaaiveld fot het 

constructief of architectonisch hoogste punt. 

De toekomst zal zeker hogere gebouwen leveren. Diverse plannen ziin al gemaakt, 
alleen door de huidige economische situatie laat realisering nog op zich wachten 
[ l  ,2,10,15]. 

2.2.5 Framed Tubes 
Het project bestaat uit een toren met een gevelbuisconstructie als een framed-tube. 
In deze paragraaf wordt daarom expliciet aandacht besteed aan framed-tube 
berekeningen en problematiek. 

Een framed tube kraagt uit vanaf de grond. Het windmoment wordt voornameliik 
opgenomen in trek en druk door de flenzen van de gevelbuis, terwiil de 
dwarskracht wordt opgenomen door het 'liif' (zie figuur 2.1). 
De gevelkolommen staan tussen de 1 meter en 4 meter hart-op-hart. Hoe dichter 
de kolommen op elkaar staan, hoe meer verbindingen nodig zijn. De hoogte van 
de liggers varieert tussen de 0,6 en l,% meter. 

Eerste handberekening 
Handberekeningen kunnen vaak slechts gebruikt worden met vereenvoudigingen. 
In de volgende handberekeningsmethode, wordt eerst uitgegaan van perfecte 
buizen met minder dan 30% gaten. Verder is deze handberekening slechts 
toepasbaar voor symmetrische gebouwen. De vereenvoudigingen die hier 
toegepast worden ziin: 

lineair elastisch gedrag; 
vloeren zijn oneindig stijf in hun vlak; 
bijdragen van buigstijfheden uit het vlak van vloeren en vlakke wanden 
worden verwaarloosd; 
torsie- en welvingsstiifheden van liggers, kolommen en vlakke wanden 
worden verwaarloosd; 
verbindingen ziin momentvast [5]. 
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Onderstaande methode verdeelt het staal van de gevelkolommen over de gevel, 
zodat een buis met een constante wanddikte ontstaat. Hierdoor ontstaat een 
perfecte buis. Er wordt uitgegaan van een rechthoekige buis met een breedte b 
(flens) en een diepte d (lijf). Figuur 2.1 brengt wat in onderstaande tekst wordt 
uitgelegd, in beeld. 
De onderstaande methode zal in het voorontwerp gebruikt worden om een eerste 
inschatting van afmetingen te kriigen. Deze methode is afkomstig uit [l ,2]. 

Een equivalente buisdikte wordt bepaald (zie figuur 2.2): 
A t = >  , waarin: 
L 

t Equivalente buisdikte (m) 

Ac Oppervlakte afionderlii ke kolom (m2) 
L Hart-op-hart afstand kolommen (m) 

Nu zal de I bepaald worden. Voor een rechthoekige plattegrond geldt: 

I = 
[bd3 - (b - 2t)(d - 2t)3] , waarin: 

12 

I Axiaal kwadratisch oppervlakte moment (m4) 
b Breedte gebouw (m) 
d Lengte gebouw (m) 
t Equivalente buisdikte (m) 

Wanneer uitgegaan wordt van lijven en flenzen, waarbii het AKOM van de flenzen 
om hun eigen as wordt verwaarloosd, onstaat voor een rechthoekige plattegrond: 

td3 tbd2 td2(d+3b) 1=I l iF  +I -  g 2  -+- 
[ l 2  4 ] =  6 , waarin: 

I Axiaal kwadratisch oppervlakte moment (m4) 
b Breedte gebouw (m) 
d Lengte gebouw (m) 
t Equivalente buisdikte (m) 

Het weerstandsmoment wordt dan: 

I td(d + 3b) W=- - , waarin: 
0,Sd - 3 

W Weerstandsmoment (m3) 
b Breedte gebouw (m) 
d Lengte gebouw (m) 
t Equivalente buisdikte (m) 
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De maximale spanningen in de kolommen worden nu: 

M o=-= 3M , waarin: 
W td(d + 3b) 

o Staalspanning (kN/m2) 
M Windmoment (kNm) 

Wanneer in deze formule d=b gesteld wordt (vierkant), ontstaat: 

waaruit bliikt dat de kolomkracht wordt: 

Hierin wordt aangetoond dat in een perfecte vierkante buis, 75% van het buigend 
moment wordt opgenomen door de flenzen en slechts 25% door het lijf. Hieruit 
volgt dat voor elke kolom in de flenzen geldt: 

Nf kolom normaalkracht (kN) 

b d 
Als n= het aantal kolommen in gevel - 1 = - = - wordt: 

L L 

Wordt echter aangenomen dat het moment alleen opgenomen wordt door de 
flenzen, dan moet er twee maal een halve kolom bijgeteld worden en ontstaat: 

Zoals in bovenstaande vermeld, zal de dwarskracht opgenomen moeten worden 
door de liiven. De dwarskracht moet opgenomen worden door de kolommen en 
liggers in de vorm van buiging. Er wordt aangenomen dat de dwarskracht verdeeld 
wordt over alle kolommen. 

v 
V,, = fVAc = -, waarin: 

2n 

Vh dwarskracht per kolom (kN) 
f, de afschuifspanning (kN/m2) 
V totale dwarskracht op een gegeven niveau (kN) 
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De dwarskracht in de ligger kan bepaald worden door een kruis te maken uit een 
kolom en een ligger (zie figuur 2.1). Evenwicht geeft de dwarskracht: 

V,, = 3, waarin: 2.72 
L 

h hoogte van het kruis (m) (of lengte kolom) 

Hieruit kunnen uiteindeliik ook de kolom- en liggermomenten berekend worden: 

V,, h' V, L' 
M, =- en M, = -, waarin: 

2 2 

MC Moment in de kolom (kNm) 

Mg Moment in de ligger (kNm) 
h' Lengte kolom min hoogte ligger (m) 

L' Lengte ligger min hoogte kolom (m) 

Opmerking: 
Het liikt onrealistisch om als vuistregel voor de eerste dimensionering gebruik te 
maken van bovenstaande formules, omdat de liggers niet oneindig stiif zijn. Door 
de eindige stiifheid van de liggers ontstaat geen gelijke spanning in de 
flenskolommen en geen lineair verloop in de liifkolommen (zie figuur 2.1). Dit 
verschijnsel wordt wel shear-lag genoemd (zie volgende paragraaf). Wanneer men 
echter bedenkt dat aangenomen is dat: 

de buiging alleen opgenomen wordt door de flenzen, 
en de dwarskracht alleen opgenomen wordt door het liif, 

wordt een conservatieve benadering gecombineerd met een opportunistische. Deze 
twee benaderingen zullen deels tegen elkaar wegvallen. De onnauwkeurigheid is 
voor een eerste inschatting zeker acceptabel [l]. 

Analytisch 'stringer-shea r-panel ' model f351 
Het stringer-shear-panel model (figuur 2.3) kan gebruikt worden in de fase na de 
eerste handberekening. Een- model is opgebouwd uit kolommen (1 t/m 3 in figuur 
2.3) en platen f,;! t/m '3- in figuur 2.3). Het model gaat ervan uit dat de 
kolommen alleen axiale krachten kunnen dragen en geen buigstijfheid bezitten. De 
platen die de dwarskracht moeten opnemen, hebben wel dwarskrachtstiifheid, 
maar geen buig- of normaalkrachtstiifheid. Er wordt uitgegaan van lineair-elastisch 
materiaal gedrag. 
Het model bepaalt analytisch, vanuit de dwarskracht in een plaat de spanning in 
het staalprofiel. Daarbij worden evenwichts- en differentiaalvergeliikingen met hun 
randvoorwaarden gebruikt. 
De uitkomst is een complexe formule waarin bekende parameters van de 
constructie voorkomen en een waarde voor de windbelasting. 

Dit model geeft een inschatting van de krachten die spelen bii een 
gevelbuisconstructie met het shear-lag effect. Voor eenvoudige constructies is deze 
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y, L.',',' [l2:,!:-.;,. - ~ ~ -- 
p - - - - - - 

methode effectief. Wanneer de constructie complexer wordt, moeten meer 
formules gegenereerd en opgelost worden, waardoor de betrouwbaarheid van de 
uitkomst afneemt. Fouten in dergelijke complexe (differentiaal) vergelijkingen 

worden snel gemaakt. Er is duidelijk een 
evenwicht nodig tussen de betrouwbaarheid en 
de complexiteit [35]. 
Ontwerpen via deze methode kan voor 
(eenvoudige) uniforme gebouwen. Set-backs en 
complexe plattegrondvormen kunnen met deze 
methode niet (gemakkeliik) berekend worden. 

Deze methode wordt opgenomen omdat redeliik 
snel een inschatting van de shear-lag gemaakt 
worden. Door het gebouw te vereenvoudigen kan 
toch gebruik gemaakt worden van deze methode. 

I l I Ontwerpgrafieken 
h I 

Er is een methode ontwikkeld door Coull [36] 
Figuur 2.3 ~ ~ d ~ /  met waarin gebruik gemaakt wordt van 

kolommen in de flens ontwerpgrafieken. Bij deze methode wordt een 
equivalente, uniforme, orthotrope plaat 

gedimensioneerd als substituut voor de kolommen en liggers in de gevel. In deze 
plaat zitten de axiale stiifheid en de afschuifstiifheid van de liggers en kolommen 
verwerkt. De eigenschappen van deze plaat moeten zo gekozen worden dat de 
twee E-moduli, in de horizontale en verticale richting representatief ziin voor de 
normaalkracht- en buigstiifheid van de kolommen en liggers, respectievelijk de 
afschuifstiifheid van het frame. 

Een nadeel van deze methode is dat de grafieken afhankeliik ziin van verschillende 
belastinggevallen. In het artikel [36] worden drie belastinggevallen gegeven, 
namelijk: 

e puntlast aan de top van het gebouw; 
e uniforme last op het gebouw; 

driehoekige last op het gebouw. 
Deze methode levert weinig nieuwe mogelijkheden op. Door gebruik te maken van 
grafieken kan slechts heel globaal gedimensioneerd worden. Na het gebruik van 
de grafieken moet gebruik gemaakt worden van integralen om de kracht te 
bepalen in de flens. Complexe vormen en afwiikende belasting gevallen kunnen 
met deze methode niet berekend worden [36]. 

2.2.6 Shear-lag 
Alhoewel de gevelbuisstructuur een stijve constructiemethode is, betekent het niet 
dat de constructie oneindig stiif is. Door de perforaties in de gevelbuis ontstaat een 
structuur van liggers en kolommen. De efficiëntie van de drie dimensionale 
gevelbuis wordt gelimiteerd door de shear-lag. 
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Shear-lag is een fenomeen dat in de constructeurswereld al bekend was bij het 
gebruik van kokerliggers en brugconstructies. Na onderroek bleek dat shear-lag 
opgedeeld kan worden in positieve en negatieve shear-lag, verwijzend naar het 
teken van de axiale kracht in de hoekkolommen. 

Positieve shear-lag 
Positieve shear-lag treedt op bii de inklemming van de toren. Voor gevelbuis- 

Wind belasting constructies wordt de stiifheid van de 
constructie voor een groot deel c 1 bepaald door de stiifheid van de 
liggers tussen de gevelkolommen. De 
eindige stijfheid van de liggers 
resulteert in een shear-lag met het 
effect dat de axiale krachten in de 
hoekkolommen wordt vergroot, en de 
kracht in de kolommen naar het 
midden van de flensgevels wordt 
verkleind (zie figuur 2.4). De krachten 

-il kunnen niet optimaal over de 
gevel buisconstructie verdeeld worden 

Flensgevel 
en concentreren zich in de 

- - - axiale krachten in gevelkolommen zonder shear-log hoekkolommen[l,2,3,33]. 
- axiale krachten in gevelkolomrnen met positieve shear-lag 

Figuur 2.4 Positieve sheorlag 

Negatieve shear-lag: 
De tweede variant van shear-lag werd ontdekt door Foutch en Chang in 1982. Zii 

Wind belostin! 

V 

Flensgevel 

J ontdekten dat op een kwart hoogte 

- - - axiale krachten in gevelkolomrnen zonder shear-lag 

- axiale krachten in gevelkolommen met positieve shear-lag 

Figuur 2.5 Negatieve shearlag 

van het gebouw, gemeten vanaf het 
maaiveld, negatieve shear-lag 
ontstaat. Door het buigende moment 
op de buis, ontstaan in de kolommen 
van de flens nabii de hoeken een 
kleinere normaalkracht dan in de 
kolommen in het midden van de flens 
(zie figuur 2.5). 
De negatieve shear-lag kan uitgelegd 
worden aan de hand van het omzetten 
van een enkele uitkraging naar een 
dubbele uitkraging (figuur 2.6) [37]. 
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Figuur 2.6 Modeleren van een uitkmging door een 

ligger op twee steunpunten 

Hierbii is de totale hoogte H van het gebouw uit figuur 2.6 geliik aan V 2  uit figuur 
2.7~1. 

Schematisering 1-1 - + AT 

tekenconventies) 

a b C 

Figuur 2.7 Decompositie van een uniforme q-last op een dubbele uitkraging in 

onafhankelijke componenten [37]. 

De uniforme (wind)belasting op de dubbele uitkraging kan omgezet worden in een 
q-last (figuur 2.7b) en een puntlast (figuur 2 .7~)  op een ligger op twee 
steunpunten. Het positief buigend moment door de q-last (b) gecombineerd met 
het negatieve buigend moment (c), zorgt voor een negatief moment. Elk buigend 
moment zorgt voor buigspanningen in de flenzen, die gepaard gaan met shear- 
lag. Het is mogelijk dat, als de overheersende puntlast minder shear-lag oproept 
dan de minder overheersende q-last, het resultaat negatieve shear-lag zal zijn [37]. 
Met bovenstaande in gedachten is een analyse gemaakt van een koker. Figuur 2.8 
laat het resultaat zien. Een conclusie die hieruit getrokken kan worden is, dat 
negatieve shear-lag overheerst nabii de top en positieve shear-lag nabii de 
oplegging. 
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Figuur 2.8 Spanning in de bovenflens van een koker. Per kolom: 

bovenste liin negatieve shear-lag; onderste lijn positieve shear- 

lag; middelste lijn samenstelling [37]. 

Positieve shear-lag ontstaat door de belasting op het gebouw, terwiil negatieve 
shear-lag ontstaat uit de reactiekrachten ten gevolge van de belasting. De 
negatieve shear-lag is een reactie op de positieve shear-lag. Wanneer er geen 
positieve shear-lag in de constructie ontstaat, kan er ook geen negatieve shear-lag 
ontstaan [33,34,37]. 

Negatieve shear-lag is nooit volledig verklaard. Bovenstaande verklaring is een 
vermoeden. Diverse personen hebben onderzoek gedaan naar het fenomeen. 
Niemand heeft de echte oorzaak kunnen ontdekken. 

Samengestelde shear-lag 
Wanneer de positieve en negatieve shear-lag opgeteld worden, ontstaat een beeld 
welke vorm van shear-lag op een bepaalde hoogte overheerst. Met figuur 2.9 is 

een figuur opgenomen die illustreert dat over de 
hoogte x/H de krachten uit de positieve shear- 
lag (AF), op hoogte q gelijk zijn aan de 
negatieve shear-lag (AF), . Met andere woorden: 
de som van beide shear-lags is hier geliik aan 
nul. De (AF), hangt af van het buigend moment 
op de gevelbuis, terwiil (AF), afhangt van de 
concave vervorming van de profielen ter hoogte 
van de vloer onder het beschouwde niveau. 
(AF), neemt toe hoe lager men in het gebouw 
komt omdat de arm van het moment steeds 
groter wordt. (AF), neemt toe tot een maximum 
waar hii geliik is aan (AF),, waarna hii afneemt 
naarmate men de constructie onder dit 
maximum beschouwt. 
Boven q moet men dus altiid rekening houden 

Figuur 2.9 Variatie van (AF), en met negatieve shear-lag, onder q moet men 
Over de van een 3D- altijd rekening houden met positieve s hear-lag. 

(xvanaftop Als de liggerstiifheid oneindig nadert, ontstaat 
gebouw) een perfecte buisstructuur. De positieve shear- 
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lag nadert tot nul. De spanningsverdeling over het liif van de gevelbuis wordt 
lineair. Omdat negatieve shear-lag afhankelijk is van de positieve shear-lag, is er 
geen shear-lag meer in de constructie. 
Er bestaan methodes voor het maken van een handberekening voor de shear-lag 
op basis van een vergeliik met kokerliggers. De methoden worden uit gewerkt in 
[33,35]. Deze methoden ziin alleen bruikbaar voor gevelbuizen die een geliike 
plattegrond hebben over de hoogte van het gebouw. [33,34] 

Shear-lag factor 
Door de shear-lag, zowel negatief als positief, ontstaan spanningsverschillen in de 
gevelkolommen. De efficiëntie van een buisstructuur wordt voor wat betreft de 
windkrachten gelimiteerd door het shear-lag effect. De shear-lag factor wordt door 
[3] gedefinieerd als: 

ff midden kolom 
PS = , waarin: 2.14 

(Thoek kolom 

Ohoek kdom de normaalspanning in een hoekkolom (1) 
(zie figuur 2.1 0) 

Omidden kom de normaalspanning in middenkolom in de flens (2) 
(zie figuur 2.1 0) 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de 'stringer-shear-plater methode 1351 uit de 
vorige paragraaf, kan een inschatting gemaakt worden van de shear-lag factor op 
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hoogte van de begane grond (x=H). 
Wanneer het drie kolommen 
model gebruikt wordt (figuur 
2.1 O), ontstaat een redeliik 
simpele formule die via een 
grafiek een afschatting van de 
shear-lag factor mogeliik maakt. 
In figuur 2.10 wordt gebruik 

0 

\v/ genummerde kolommen is een 
liifgevel. Een voorwaarde om dit 
model te gebruiken is dat alle 

hl2 kolommen dezelfde E hebben. 

Allereerst moet de stiifheidfactor 
Figuur 2.10 Drie kolommen model. De getallen in de gedefinieerd worden. De 
rondjes zijn de nummers voor de platen; de getallen stiifheidsfador definieert de 
zonder rondjes staan voor de kolommen in het lijf. equivalente stiifheid van de 

liifgevel. Algemeen geldt dat: 

@ gemaakt van een model waarin 
de afschuifstijfheid van de liggers 
en kolommen wordt vervangen 
door een equivalente plaat. De 
structuur uit figuur 2.1 0 wordt in 
de richting loodrecht op de y-as 
belast. De gevel met de 



.f = k. = ./m , waarin: 

H Gebouwhoogte (m) 
Gt Afschuifstiifheid van het gebouw (kN/m) 
E Elasticiteitsmodulus (kN/m2) 
bg gebouwbreedte (m) 
Ai,A2 Kolom oppervlakten van de kolommen 1 en 2 (m2) 

De parameter Gt karakteriseert de afschuifstiifheid van de equivalente panelen uit 
figuur 2.1 0. Hierin staat t voor de dikte van de panelen. Een waarde voor Gt kan 
gevonden worden door een afschuifmodel te modeleren volgens figuur 2.1 1, 
formule 2.1 6 en de daarvan afgeleide formule 2.1 7. 

l , waarin: 2.76 

E Elasticiteitsmodulus (kN/m2) 
e h.o. h. afstand tussen gevel kolommen (m) 
h Kolomlengte (m) 
Ib AKOM ligger (m4) 
IC AKOM kolom (m4) 

db Inklernmingslengfe en hoogte van ligger (m) 

dc Inklemrningslengte en hoogte van kolom in het vlak van de 
gevel (m) (figuur 2.1 1) 

Figuur 2.7 1 Model voor bepaling Gt, met de inklemmingslengten d, 
en db waarvoor geldt dat I= co 

Literatuuronderzoek 17 



Gt kan verder vereenvoudigd worden door de inklemmingslengte uit figuur 2.1 1 te 
negeren. Dan ontstaat: 

Wanneer Gt  (formule 2.1 7) ingevuld wordt in formule 2.1 5 wordt kH: 

Als we in deze formule H/h definiëren als het aantal verdiepingen #s en b/! 
definiëren als de helft van het aantal hart-op-hart afstanden tussen de 
gevelkolommen in de flens #b, ontstaat: 

#s het aantal verdiepingen 
#b het aantal hart-op-hart afstanden tussen de gevelkolommen 

in de flens 

Uit de formule 2.19 volgt een waarde voor kH, waarmee een waarde voor p, kan 
worden afgelezen in figuur 2.12. In figuur 2.12 is op basis van 
afschuivingsvergelijkingen een grafiek opgesteld die het verband aangeeft tussen 
de kH-waarde en de shear-lag factor (formule 2.20). De ps wordt gedefinieerd als: 

Otnidden kdom 
PS = (zie ook formule 2.1 4) 2.20 

%c& b h  

Met bovenstaande methode kan, door het aflezen van een waarde voor p, op 
basis van een bepaling van kH, een afschatting gemaakt worden van de positieve 
shear-lag factor: de verhouding tussen de kracht in een hoekkolom en een kolom 
in het midden van de flens. Ondanks dat bovenstaande uitwerking uitgaat van een 
drie kolommen model kan een afschatting gemaakt worden van de shear-lag. 
Wanneer meer kolommen meegenomen worden, wordt de shear-lag factor kleiner, 
bii geliik bliivende kH, wat betekent dat er een groter verschil ontstaat tussen de 
axiale kracht in een hoekkolom en een middenkolom [35]. 
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Figuur 2.12 Positieve shear-lag fador zoals gevonden bij een drie kolommen model P51 

De kH en de p, (en dus de shear-lag) in dit model ziin afhankeliik van [35]: 
m het aantal verdiepingen; 
m de diepte van het gebouw; 
m de hart-op-hart afstanden van de gevelkolommen; 
m het aantal gebruikte gevelkolommen; 
m de oppervlaktedoorsnede van de gevel kolommen; 
m de afschuifstiifheid van de gevelplaten (of liggers); 
m en de stiifheden van de gevelkolommen. 

Verder kan de shear-lag in gevelbuizen beperkt worden door [l ,2,3]: 
m bundelen van meerdere gevelbuizen 
m horizontale vakwerkconstructies 

vakwerken in gevels 

Indicatie shear-lag krachten 
In de literatuur is door verschillende personen en instituten onderzoek gedaan naar 

shear-lag. De belangriikste bevindingen en methoden tot 

T C A  analyse van shear-lag krachten ziin samengebracht in 
I onderstaande figuren. 
E 
R De figuren gaan uit van een framed tube constructie zoals in 
I 
E figuur 2.13. Het gebouw heeft een hoogte van 120 meter, 
1 
S 40 verdiepingen van 3 meter. Voor alle kolommen en liggers 

L is uitgegaan van een doorsnede van 0,8 x 0,8 meter. Er is 

L 7s.. Y geen verjonging van kolommen toegepast. De hart-op-hart -- ..- - - 

afstand van de kolommen is 2,5 meter. De E-modulus is 
"guur 2.13 Ui@angs- gesteld op 20.000 N/mm2. De afschuifmodulus is gesteld op 
figuur vergelijk [38] 
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8000 N/mm2. Aangenomen wordt dat het gebouw belast wordt door een q-last 
van 120 kN/m. 

In de volgende figuren 2.14, 2.15 en 2.16 worden 4 methoden met elkaar 
vergeleken. Hier wordt volstaan met het vermelden van deze methoden. Deze 
methoden ziin: 

Matrix methode (door: Ha, Fazio en Moselhi) [52] 
Exacte methode (door: Haii-Kazemi en Company) [38] 
Kwan [39] 
Coull & Bose [36] 

In figuur 2.1 4 zijn de krachten te zien die in de gevelkolommen gevonden worden 
op begane grond niveau met de bovenstaande methoden. O p  de horizontale as 
ziin de kolommen uitgezet van een halve flens, en een half Iiif op basis van 
symmetrie. 
De exacte methode wordt in de literatuur geacht de beste benadering te geven 
voor de krachten en vervormingen berekent met een handberekening. 
Uit figuur 2.14 kan afgeleid worden, dat de krachten in de gevelkolommen ter 
plaatse van de hoek door de methoden van Kwan en Coull & Bose met ongeveer 
20% onderschat worden. De matrixmethode geeft een waarde die iets te groot is. 
In het midden van de flens en het lijf, naderen de verschillende methoden tot 
el kaar. 
Ter hoogte van de 10" verdieping (figuur 2.15) blijkt dat Kwan in de hoeken een 
overschatting geeft van 20%. De matrixmethode geeft een kleine onderschatting 
terwijl de methode van Coull & Bose ongeveer gelijk is aan de exacte methode. In 
het veld geeft Kwan een grote onderschatting van de krachten. 
O p  halve hoogte (figuur 2.1 6) blijkt dat de methode van Kwan flink afwijkt van de 
exacte methode. De methode Coull & Bose geeft een overschatting van de 
kolomkrachten in de hoek. De negatieve shear-lag is duidelijk waar te nemen in 
figuur 2.16. De methode van Kwan neemt de negatieve shear-lag niet mee. 
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Kolom afstond vanaf hoek (m) 

Kolomafstond van hoek (m) 

Figuur 2.15 Kolomkrochten ter hoogte van de 1 P verdieping volgens de 

verschillende methoden [38]. (x/H =O, 75) 
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Kolomofstand von hoek (m) 

Figuur 2.16 Kolomkmchten ter hoogte van de ZP verdieping volgens de 

verschillende methoden [38]. (x /H =0,5) 

Met deze methoden is ook de vervorming onderzocht (zie paragraaf 2.2.7) 

Conclusie 
Negatieve shear-lag werkt de positieve shear-lag tegen. Negatieve shear-lag is een 
direct gevolg van de positieve shear-lag. Wanneer de positieve shear-lag boven 
het punt q groot is, is de negatieve dit ook. Als alleen de horizontale belasting 
bekeken wordt kan nabii de top van een gebouw de negatieve shear-lag het teken 
van de axiale krachten in de gevelkolommen doen omslaan. 
De shear-lag kan op een aantal manieren constructief opgelost worden. De 
normaalkrachten ten gevolge van shear-lag kunnen met behulp van verschillende 
methoden bepaald worden. Tussen de verschillende methoden zitten grote 
verschillen. 
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2.2.7 Vervorming 
De vervorming van een raamwerk buisconstructie bestaat uit drie onderdelen: 

Vervorming fundering 
Dwarskrachtvervorming 
Buigingsvervorming 

Als vuistregel voor de funderingsvervorming kan genomen worden dat ongeveer 
30% van de uiteindelijke vervorming voortkomt uit de fundering. Dit betekent dat 
als het gebouw 100 mm mag uitbuigen, 30 mm uit de fundering mag komen. 
Ongeveer 50 tot 55% van de vervorming komt voort uit de dwarskrachtvervorming 
van de constructie. De rest van de vervorming (slechts) 15 tot 20 % komt voort uit 
de buigvervorming. Ook uit figuur 2.17, waarin de funderingsvervorming niet in 
meegenomen is, blijkt het belang van een constructie die goed dwarskracht kan 
overdragen. De belangnikste vervorming in figuur 2.1 7 komt uit de dwarskracht 

[2,41. 

O 1 O 20 30 40 . 5 0  . 6 0  70 - 8 0  

Horkontale doorbuiging in mm. 

Figuur 2.17 Vervormingen van een kantoor gebouw met raamwerken t.g.v windbelasting (exclusief 

vervorming fundering) 151 

Voor een eerste aanname van de vervormingen ten gevolge van buiging kan 
gebruik gemaakt worden van de I gegeven in formule 2.3. De uitbuiging is: 

y uitbuiging (m) 
q windbelasting (kN/m) 
H hoogte gebouw (m) 
E elasticiteitsmodulus staal (kN/m2) 
I AKOM (Traagheidsmoment) volgens formule 2.3 (m4) 
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Voor een eerste aanname van de vervormingen t.g.v. afschuiving kunnen 
onderstaande formules gebruikt worden: 

De afschuifstiifheid per verdieping kan worden bepaald door middel van: 

GA, = ,- 12E , , waarin: 2.22 

G 4  de afschuifstiifheid van een typische verdieping (kN) 
E elasticiteitsmodulus (kN/m2) 
h hart-op-hart afstand liggers (m) 
b hart-op-hart afstand kolommen (m) 
I, AKOM liggers (m4) 
I, AKOM kolommen (m4) 

De dwarskracht moet bepaald worden voor alle verdiepingen op de halve 
verdiepingshoogte. De horizontale vervorming per verdieping door de afschuiving 
wordt zo: 

hVi ~ (h ) ,  = q, waarin: 

~ (h ) ,  vervorming per verdieping (m) 
Vi dwarskracht op halve verdiepingshoogte (kN) 

De totale vervorming over de hoogte van het gebouw door afschuiving komt uit: 

De totale vervorming aan de top van het gebouw door buiging en afschuiving 
komt uit op: 

Ytotaal = Ybuiging + Yafschuiving 2.25 

Bovenstaande uiteenzetting is van toepassing op regelmatige, symmetrische 
gebouw plattegronden. In het voorontwerp van de gevelbuis zal aan de hand van 
bovenstaande berekeningsmethode een inschatting gemaakt worden voor de 
vervormingen van het gebouw. Daarna zal een 3D-analyse uitgevoerd moeten 
worden [5]. 
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Indicatie shear-lag vervormingen 

Ook voor de uitbuiging van het gebouw ziin de verschillende methoden voor 
bepaling van de shear-lag invloed op de gevelbuis uit de vorige pamgmaf 
ondetzocht (figuur 2.1 8). De methode Kwan geeft een overschatting van 1 5% voor 
de vervormingen. De methode van Coull & Bose onderschat de vervorming ten 
opzichte van alle andere methoden. 

Vervorming (mm) 

Figuur 2.18 Vervorming van het gebouw volgens de 

verschillende methoden 1381. 
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2.3.1 Inleiding 
Overgangsconstructies zijn constructies die gebruikt worden voor de overgang van 
de bovenbouw op de onderbouw. De bovenbouw (alle vloeren boven de begane 
grond) heeft een stramienmaat van 2,7 meter. O p  de beganegrond zijn andere 
functies gepland dan op de verdiepingen. De beganegrond wordt gebruikt als 
ingangshal, lobby en heeft (grote) vergaderzalen. De architect vraagt voor deze 
ruimten een vergroting van de kolomafstand. In dit geval eist hii minstens 
verdubbeling van de kolomafstand, wat neerkomt op halvering van het aantal 
kolommen. 
Voor deze overgangsconstructies zijn al vele oplossingen ontworpen. In 
onderstaande tekst zullen een aantal in de literatuur gevonden voorbeelden 
gegeven worden. Het ligt niet in de bedoeling van deze tekst om de voor- en 
nadelen van deze mogeliikheden uit te werken. Dit zal gebeuren bii het 
variantenonderroek. Hier wordt volstaan met het aanreiken van mogeliike, in het 
verleden gebruikte oplossingen. 

2.3.2 Onderslagbalk 
De onderslagbalk wordt toegepast tot overspanningen van ongeveer 7,2 meter, 
afhankeliik van de (mogeliike) hoogte van de onderslagbalk. De onderslagbalk 
wordt slechts toegepast bij een beperkt aantal belastende verdiepingen. De 
onderslagbalk kan worden uitgevoerd in beton of staal. In beton kan het een in- 
situ (voorgespannen) betonbalk zijn, of een prefab voorgespannen balk. In staal 
kan gekozen worden voor een standaardprofiel of een gelaste plaatligger. Voor 
grote overspanningen kan de borstwering gebruikt worden (figuur 2.1 9). 

Figuur 2.19 Onderslagbalk [6] 
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Er kan bij de onderslagbalk (en kolom) gekozen worden om de breedte geliik te 
houden aan het bovenstaande systeem (figuur 2.1 9), of te verbreden (figuur 2.20). 
De kolom kan verschoven worden met de hartlijn op de hartliin van bovenstaande 
constructie. Als dit niet gebeurt, wordt een excentriciteit in de kolom 
g@introduceerd. Verschuiven tot op het stramien kan een probleem veroorzaken 
dat de kolom uit het gevelvlak komt. 

Figuur 2.20 Verbrede onderslagbalk [6] 

2.3.3 Borstwering a l s  balk 
Een heede mogeliikheid is de borstwering die als balk werkt. Het verschil met 
bovenstaande variant is, dat bij deze variant geen extra constructiedeel 
toegevoegd wordt, maar gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die er ziin 
in het bestaande systeem (figuur 2.2 1). 

Figuur 2.2 1 brsiwering als balk [6] 
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Bij deze variant kan ook gebruik gemaakt worden van de verbrede kolom als in 
figuur 2.20. Het construdieschema zal er uit zien als in figuur 2.22, waarbii onder 
in de constructiebalk een trekband gevormd wordt. De druk diagonalen ontstaan 
in de borstwering. 

Figuur 2.22 constructieschema borskring [6] 

2.3.4 Schuine kolommen 
De variant met de schuine kolommen (figuur 2.23) is een variant die vele 
verschijningsvormen heeft. Zo valt te denken aan het nieuwe ING gebouw nabii 
Amsterdam (figuur 2.24), of de vroegere Twin Towers in New York (figuur 2.25). 

J. 
Figuur 2.23 V-kolom [6] 
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De kolommen vormen een driehoeksstructuur die naast verticale krachten, ook 
horizontale krachten zonder buiging naar de fundering af kan voeren als deze 
driehoeksspanten direct verbonden zijn met de fundering. De kolommen van het 
WTC kunnen dus de dwarskracht niet zonder buiging naar de fundering afvoeren. 
Ook hier gaat de onderslagbalk als trek- of drukligger werken. 

Figuur 2.24 (boven) ING kantoor Amsterdam 

met de V-kolommen.[I I ]  

Figuur 2.25 (rechts) constrvctie WTC New York 

met zijn verlopend aantal kolommen ter plaatse 

van de beganegrond.ll41 

2.3.5 Vakwerkconstructies 
Vakwerkconstructies (figuur 2.26) werken in feite op 
dezelfde manier als de onderslagbalk. Ze worden echter 
vaak over de hoogte van één of meerdere verdiepingen 
toegepast. Door de hoogte van een vakwerkconstructie is 
deze overgangsconstructie veel stijver dan een 
onderslagbalk en kan een grotere vriie overspanning 
gemaakt worden. 

Figuur 2.26 vaûwerk- 

constructie als 

overgangsconstrvcîie [6] 
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2.3.6 Vierendeel gevel 
Een vierendeel gevel is een aantal boven elkaar gestapelde vierendeelliggers 
(figuur 2.27). Deze liggers brengen door buiging de verticale krachten over naar 
de opleggingen. 

- 

Figuur 2.27 Gevel als vierendeelligger 

In deze hoeken ontstaan grote krachten. Door de weinige ondersteuningen die 
nodig zijn, ontstaat een grote open ruimte onder de ligger. Voor de horizontale 
krachten moet een oplossing bedacht worden. Voorbeelden daarvoor ziin: 
opname van de horizontale krachten door kernen of de overige gevels gebruiken. 

2.3.7 Hang- of booggebouwen 
De laatste categorie die hier behandeld wordt, ziin extreme varianten van 
overgangsconstrudies. Bii deze variant worden gebouwen zo geconstrueerd dat 
slechts twee kernen overbliiven van de draagstructuur van het gebouw. Door 
middel van boogwerking in trek of druk, wordt alle belasting naar deze twee 
kolommen (kernen) gebracht. Als voorbeelden ziin genomen Broadgate (Londen) 
van Skidmore, Owings en Merill (figuur 2.28); en The Federal Reserve Bank 
(Minneapolis - USA) van G-Birkets and associates (figuur 2.29). 

Figuur 2.28 (boven) Broadgate (Londen) 

Skidmore, Owings en Merill [6] 

Figuur 2.29 (rechts) Jhe Federal Reserve 

(Minneapolis - USA) van G.Birkets and 

associafes [6] 

van 

Bank 
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2.3.8 Dwarskrachtprobleem overgangsconstructie 
Wanneer één van bovenstaande overgangsconstructies gekozen wordt, kan een 
probleem ontstaan met de dwarskracht. Het moment tengevolge van de 
horizontale windkrachten kan opgenomen worden door het systeem van axiale 

druk en trek in de overgebleven 
gevelkolommen. De dwarskracht kan 
(vaak) niet volledig door het verminderd 
aantal kolommen geleid worden (figuur 
2.30). In het gebouw ziin er 
trappenhuizen en liften. Rondom deze 
trappenhuizen en liften bevinden zich 
vaak kemen en zo niet, dan kunnen deze 
gemaakt worden. De afschuifsterkte van 
kemen en eventueel wanden is 
kenmerkend hoog, zolang deze maar 
genoeg bovenbelasting krijgen. 
Er moet rekening gehouden worden met 
een enorme dwarskracht die door de 
vloer heen gehaald moet worden van de 

Figuur 2.30 Kern i.p.v. gevelkolom [2] gevel naar de kernen. 
Een andere variant, is het afleiden van de 

dwarskracht naar een ander deel van het gebouw om hem daar naar de fundering 
te leiden. De krachten zoeken zelf een weg naar de fundering, waarbii 
omleidingen voor een onvoorspelbaar krachtenspel zorgen. 
Een tweede reden om krachten niet om te leiden, is dat een groot gebouw vaak 
gedilateerd wordt. Ter plaatse van een dilatatie kunnen dwarskrachten niet of 
moeilijk doorgeleidt worden. 
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2.4 Set-backs 
Over set-backs is weinig te vinden in de literatuur. Wanneer in hoogbouw set- 
backs plaatsvinden, wordt de gevel vaak teruggezet over een volledig stramien. De 
kolommen kunnen nu vertikaal doorgezet worden. In het geval van dit proiect 

kunnen de kolommen niet doorgezet worden. 
De set-backs zijn te klein om een extra kolom 
door te zetten. 
In de literatuur is er wel iets te vinden over 
uitkragingen van constructies. Wanneer men 
hier over nadenkt is een uitkraging een 
omgekeerde set-back. De varianten worden 
behandeld in de constructieve uitwerking van 
de set-backs. 

Figuur 2.3 1 De fypische doorsnede van 

een setback 
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2.5 Trillinqen tenqevolqe van windbelasting 
In Nederland ziin er meldingen bekend van gebruikers van hoogbouw die klagen 
over sterk voelbare trillingen [8]. Men zou daarom verwachten dat er in de 
Nederlandse constructeurspraktiik al in een vroeg stadium (veel) aandacht aan het 
dynamisch gedrag van het gebouw besteed wordt. Niets is minder waar. Meestal 
volgt een trillingsberekening bii het definitieve ontwerp. Eerdere berekeningen zijn 
vaak onmogelijk omdat de gewenste gegevens ontbreken. 
Het probleem is dat er in de Nederlandse norm wel sterkte- en stabilitietseisen voor 
constructies wettelijk vastgelegd zijn, terwijl er weinig comforteisen zijn. In het geval 
van de trillingen zijn deze eisen wel vastgelegd. Eisen vastleggen op basis van 
comfort blijft echter moeiliik. 
Een moeilijkheid is het definiëren van toelaatbare criteria. Trillingen gaan over 
comfort en comfort gaat over gevoel. Het gevoel is bij ieder mens anders. Wat de 
één aan trillingen onacceptabel vindt, kan de ander accepteren. De trend om 
lichter te bouwen met sterkere materialen heeft er toe geleid dat hoge gebouwen 
soms niet voor alle gebruikers comfortabel zijn. 
Een ander punt is de tiidsperiode waarin een oncomfortabel gevoel voorkomt. 
Gebeurt dit één keer per jaar, of één keer in de 10 iaar of misschien wel nooit. 
De NEN 6702 schrijft de trillingseis voor. Deze norm is gebaseerd op I S 0  6897. 
Met behulp van NEN 6702 kan de maximum toelaatbare versnelling bepaald 
worden die getoetst kan worden met behulp van de eigenfrequentie van het 
gebouw. 
Het dynamisch gedrag van hoogbouwconstructies kan beïnvloed worden door: de 
effectieve massa, de effectieve stiifheid en de demping. Bii hoge, slanke gebouwen 
(ca. h > 6b) heeft verhoging van de stiifheid nauweliiks invloed [8]. 
Demping is een goede mogelijkheid. Gebouwen hebben zelf een demping van 
trillingen afhankelijk van het gekozen constructiemateriaal. Wanneer geconstrueerd 
wordt met staal heeft het gebouw een demping van 1%. Voor beton geldt een 
demping van 2% [5,8]. 
Trillingen ziin op twee manieren verder te dempen, middels actieve en passieve 
demping, alhoewel hier in Nederland nog nauwelijks ervaring mee is. 
Passieve demping wordt het meest toegepast. Bii deze variant kan biivoorbeeld 
gebruik gemaakt worden van secundaire massa's of wriivingsdempers. Met 
secundaire massa's worden massa's bedoeld die hoog in een gebouw geplaatst 
worden zodat een deel van de bewegingsenergie wordt gedissipeerd. 
Bii actieve demping wordt de werking van het systeem gekoppeld aan de gemeten 
bewegingen van het gebouw. Hierbii kan gedacht worden aan een systeem waarbij 
een waterbak in de top van de toren op motervermogen heen en weer schuift om 
de trillingen uit te dempen [5,8]. 
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2.6 Gedronsen liqqers 

2.6.1 Inleiding 
De toegepaste liggers in de gevelbuisconstructie hebben een zeer korte 
overspanning terwiil deze liggers een grote hoogte hebben. Vaak is de verhouding 
tussen de overspanningslengte en de hoogte van de ligger rond de twee. Volgens 
de Nederlandse Norm kunnen deze liggers niet getoetst worden. In de toelichting 
bii artikel 12.2.1 van NEN 6770 staat vermeld dat een element een ligger is bii 
een verhouding van 5,O tussen de overspanningslengte en de hoogte van de 
ligger: 

2.6.2 Problematiek 
Door de korte lengte in combinatie met de grote hoogte van de liggers ontstaat er 
geen lineair-elastisch spanningsverloop over de ligger. Het spanningsverloop is 
piekvormig (zie "werkelijk" figuur 2.32). 
Het piekvormig spanningspatroon ontstaat in gedrongen liggers door 
dwarskrachtvervorming. Er ontstaat shear-lag in het liif van de ligger. Ook hier 
geldt, wat omschreven is in paragraaf 2.2.6, dat deze shear-lag slecht 
verklaarbaar is. Voor de beschriiving van shear-lag wordt verwezen naar paragraaf 
2.2.6. 

Figuur 2.32 Sponningen gedrongen ligger 

De gedrongen ligger gaat als een wand werken. Het lineaire spanningsverloop 
onderschat de spanningen in de flenzen sterk. Door verschillende analytische 
onderzoeken is vooral door Hildebrand en Reissner aangetoond dat door het 
reduceren van de breedte van de flens van de ligger, een zeer goede benadering 
ontstaat. [45] 
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- Door het verkleinen van de breedte van de flenzen, wordt de 
spanning bii geliikblijvende belasting vergroot. In figuur 2.32 is 
deze methode aangegeven door de stippelliin. Het onderzoek 
heeft geresulteerd in tabel 2.3. 1461 

Wf Allereerst moet de verhouding tussen de overspanningslengte ! 
d 

en de halve flens breedte Wf (figuur 2.33) (voor I-liggers) 
bepaald worden: 

Figuur 2.33 

Halve breedte 

flens 

Tabel 2.3 Verhouding c van effectieve breedte en actuele breedte van flenzen 1461 

Met behulp van de verhouding tussen de overspanningslengte en de breedte van 
de flens, en de wiize van belasten, kan uit tabel 2.3 een factor c afgelezen worden 
die de verhouding aangeeft tussen de effectieve flensbreedte Weff en de actuele 
flensbreedte Wad: 
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De factor, bepaald met tabel 2.3, mag niet groter zijn dan de factor bepaald met 
tobel 2.4. 
Met de actuele flensbreedte (flensbreedte die de ligger in werkelijkheid heeft) en de 
factor c, kan de effedieve flensbreedte (flensbreedte waarmee gerekend wordt) 
bepaald worden. Door de aangepaste flensbreedte, ontstaat een lineair 
spanningsverloop over de ligger waarmee de ligger getoetst kan worden. 

Tabel 2.4 Maximaal toelaatbare 

verhouding tussen actuele en effectieve 

flensbreedte 

2.6.3 Stijfheid 
Door bovenstaande reductie van de profielen, wordt naast de sterkte van de 
liggers ook de stiifheid verkleind. Dit wordt geaccepteerd omdat dit een 
conservatieve benadering betreft. 
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Hoofdstuk 3: 

Ontwerp 

3.1 Inleidinq 
In dit hoofdstuk zal beknopt ingegaan worden op het onfwerp van de Justitietoren 
van het project "JuBi" - Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Koninkriiksrelaties - te Den Haag. Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, is dit proiect 
afkomstig van Ingenieursbureau Zonneveld b.v. te Rotterdam. 
Het project omvat twee torens van 146 meter met een plintgebouw van 10 
verdiepingen en een glazen atrium van 50 meter hoog. In dit afstudeeronderzoek 
is het proiect beperkt tot één toren, te weten de toren van het Ministerie van 
Justitie. 

3.2 Stedenbouwkundia ontwerp 

Figuur 3.1 Sifuering projed "JuBiN(in cirke1)oan het wijnhovenkwartier in Den Hoog. 

I Gemeentehuis 

2 Binnenhof 

3 Noar centroal station 

Ontwerp 3 7 



O p  de plaats waar binnenkort het proied gerealiseerd wordt, staat de Zwarte 
Madonna. Dit is een woontoren die in het kader van de stedeliike vernieuwing 
gesloopt wordt. 

De Wee torens van 1 46 meter hoog (figuur 3.2) 
staan zo gesitueerd dat wanneer men om de 
torens loopt, het gebouw zich opent en weer 
sluit doordat men tussen de torens door kan 
kijken. De linker toren uit figuur 3.2 (de rechter 
toren uit figuur 3.3 en 3.4) is de Justitie toren. 
Deze toren zal constructief uitgewerkt worden. 

De torens worden volledig als kantoor gebruikt. 
Het gebouw ligt vlak bii het centraa,l station van 
Den Haag en is uitstekend met openbaar 
vervoer te bereiken waardoor parkeerruimte 
beperkt kan bliiven. Het gebouw voldoet in 
eigen behoefte aan parkeerruimte. Onder het 

Figuur 3.2 ,romekje De 
maaiveld is een tweelaags parkeerkelder 

Echthoekige toren geen 
aanwezig. 

van dit projed. 
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3.3 Architectonisch ontwerp 
De torens hebben beide een niet rechthoekige plattegrond van ongeveer 40 bij 50 
meter. Vanaf het maaiveld zijn de torens 146 meter hoog. In de figuren 3.3 en 3.4 
zijn twee kenmerkende plattegronden van het gebouw opgenomen. Onder de 
begane grond zijn twee parkeerkelders opgenomen. O p  de beganegrond (figuur 
3.3) komt men binnen in het atrium via de binnentuin. De hoofdingang is 
gesitueerd in het enorme glazen atrium van 50 meter hoog. Als men in het atrium 
is, kan men kiezen of men het Ministerie van Justitie (rechter toren figuur 3.4) of 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (linker toren figuur 
3.4) binnen mat. 

Figuur 3.3 Plattegrond begane grond Figuur 3.4 Plattegrond verdieping 10 

Op de begane grond verdieping is de ontvangst. Deze verdieping is gereserveerd 
voor ontvangst en expeditie. Daarnaast zijn er enkele kleine winkels en een café. 

. ,  ---m--"" v De gevel van de linker toren van de plattegronden 
(in figuur 3.3 en 3.4) wordt opgetrokken uit 
metselwerk. De aevel van de rechtertoren wordt " 
bekleed met natuursteen. De gevels krijgen een 
strakke beliining als aangegeven in figuur 3.5. 
De onderbouw bestaat uit een plintgebouw en een 
enorm atrium van ruim 50 meter hoog (zie figuur 
3.5). In dit atrium bevindt zich de entree van het 
gebouw. 
Het plintgebouw bevat onder meer een groot 
restaurant, een sportzaal, een bibliotheek en een 
auditorium. Dit plintgebouw is ook ruim 50 meter 
hoog. In de torens bevinden zich de kantoren. Op 
de lagere verdiepingen zijn vergaderruimten en 
archieven opgenomen. De Y, 24" en 38" 

Figuur3.5 ProiectJuBi verdieping zijn volledig bestemd voor installaties. 
de Justietoren. O p  de 37" verdieping van de torens ziin een 
restaurant, een café en een grote vergaderruimte ontworpen. 
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In de figuren 3.2 en 3.5 zijn de gevelset-backs te zien. Elke toren heeft vier set- 
backs met een terugzetting variërend van 1,9 tot 2,7 meter. Deze set-backs ziin 
aan drie zijden van de toren aanwezig. Eén gevel loopt van top tot fundering door 
zonder onderbreking. De set-backs creëren buitenruimte op grote hoogte. Ze 
veroorzaken een 'verslanking' van de toren naar de top van de toren. 

Aan de binnenziide is de toren strak afgewerkt. Alle leidingen worden in de vloer 
opgenomen waardoor geen verlaagd plafond nodig is. Ook de gevels worden met 
strakke beplating afgewerkt. 

De vloeren spannen van gevelbuis naar de constructie rond de gaten in de vloer. 
Het gebouw is hierdoor flexibel inrichtbaar. 
De flexibiliteit komt naast de flexibele inrichting tot uiting in de verdiepingshoogte. 
De kleinste bruto verdiepingshoogte is 3/54 meter. De netto verdiepingshoogte 
komt uit op 3/20. De gemiddelde netto verdiepingshoogte komt uit op 3,50 meter, 
wat voor een hoogbouwproject biizonder hoog is. 

Per toren ziin slechts acht liften beschikbaar. De liftpassagier moet op de begane 
grond een keuze maken uit de liften. Een drietal Iiften bedient het gebouw tot de 
21" verdieping. Een ander drietal Iiften bedient de hoger gelegen verdiepingen. 
Daarnaast is er de mogeliikheid om op de 23" verdieping 'over te stappen'. De 
overige Iiften worden gebruikt voor goederen vervoer. 
De torens zijn met hun 146 meter het op één na hoogste gebouw van Nederland. 
Alleen de Delfse Poort in Rotterdam is met zijn 152 meter hoger. JuBi heeft een 
totaal vloeroppervlak van ruim 11 0.000 m2 wat ruim voldoende is om de vraag 
naar kantoorruimte bij de Ministeries voor de komende jaren op te vangen. 
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3.4 Constructief Ontwerp 

3.4.1 Inleiding 
In de vorige pamgraven zijn het stedenbouwkundige en het architectonische 
ontwerp uitgewerkt. In deze paragraaf wordt de nadruk gelegd op het constructief 
ontwerp. Het ontwerp wordt gestaaft door de uitwerkingen opgenomen in de 
bijlage. 
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de grote lijnen van het constructieve 
ontwerp. Vervolgens wordt ingegaan op de gedetailleerdere uitwerking van de 
toren. Achtereenvolgens worden behandeld: 

sta biliteits systeem; 
vloeren; 

B set-backs; 
overgangsconstructies; 
uitwerking gevel buis. 

3.4.2 Keuze stabiliteitssysteem 
In hoofdstuk 2 is ingegaan op de verschillende stabiliteitssystemen die mogeliik ziin 
in hoogbouw. Als eerste moest een keuze gemaakt worden om gebruik te maken 
van kernen of van een gevelbuisconstructie. In de bestudeerde toren is de kern 
slank. Daarnaast moeten veel gaten in de kernen gemaakt worden ten gevolge 
van deuren en installatiedoorgangen. Daarnaast is op de 26" verdieping een 
sprong in de kernen aanwezig. 
Een gevelbuisconstructie heeft daarnaast vele voordelen. Zo is de arm tot het 
centrum van de toren veel groter waardoor rotatie eenvoudig beperkt kan bliiven. 
De gevels zijn langer, waardoor de stiifheid groter is. 
Er is gekozen om een raamwerkconstructie toe te passen omdat de architect een 
raamwerk uitstraling voor het gebouw in gedachten had. De gevel is opgebouwd 
uit verticale en horizontale liinen die de identiteit van het gebouw bepalen. De 
constructie moet zich aanpassen aan dit strakke orthogonale systeem. 
Megaconstructies of andere constructies met diagonale structuren vielen daardoor 
direct af. 
Bovenstaande beschouwing liet de keuze voor een raamwerkconstructie over. In 
hoofdstuk 2 is dieper ingegaan in berekeningsmethoden voor 
raamwerkconstructies met diens voor- en nadelen. In bijlage I V  zijn verschillende 
methoden gebruikt om een indruk van krachten en vervormingen te kriigen en om 
de verschillende methoden uit de literatuur met elkaar te vergelijken. Hieruit blijkt 
dat de verschillende handberekeningsmethoden niet te gebruiken zijn in de 
bepaling van de vervorming van de toren alsmede de krachten in de constructie. 
De enige methode om de krachten en vervormingen afdoende te bepalen is met 
een eindige elementen pakket op de computer. 

De raamwerkconstructie is gebaseerd op een stramien van 2,7 meter. De architect 
heeft het gebouw ontworpen op een stramien van 1,35 meter. Om voldoende 
raamopeningen te bieden, is voor de constructie gekozen op een stramien van 2,7 
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meter. O p  de beganegrond en in gevel BC (zie figuur 3.6) tot de 1 Oe verdieping, 
wijkt dit stramien af door de overgangsconstructies. 

Onder het maaiveld gaat de stalen gevelbuisconstructie over 
in een betonwand constructie. De betonwand is opgenomen 
om de belasting te spreiden over de funderingspalen. 
Daarnaast keert deze wand het grondwater en de grond. De 

fundering van de toren met diens eigenschappen is 
Figuur 3-6 opgenomen in bijlage 111. 
hoeken 

Voor de kolommen en liggers wordt gebruik gemaakt van I -  
vormige kolommen en liggers zoals opgenomen in bijlage I. De I-vormige 
doorsnedes hebben het voordeel dat er makkeliik verbindingen te maken ziin. I- 
vormige doorsneden zijn zeer stijf in de sterke richting doordat de vierkante 
millimeters staal zo ver mogelijk van de neutrale liin gebracht worden. 
Door de grote afmetingen van de liggers (veelal 1200 mm), kon geen gebruik 
gemaakt worden van gewalste liggers. Er  worden plaatliggers toegepast die 
samengesteld worden uit plaatstaal en in elkaar gelast worden. De plaatliggers 
worden zo samengesteld dat deze optimaal uitgenut worden. 

De speerpunten van het ontwerp van de toren ziin de set-backs en de 
overgangsconstructies. Deze twee onderwerpen worden uitgewerkt in onderstaande 
paragraven 3.4.4 en 3.4.5. Daarnaast is voor hoogbouw de keuze van 
vloersysteem van groot belang. Deze keuze wordt toegelicht in paragraaf 3.4.3. 

3.4.3 Vloeren 
De juiste vloerkeuze is voor hoogbouw van groot belang. De vloeren bepalen voor 
een groot gedeelte het gebouwgewicht. Daarnaast kan met een iuiste keuze van 
het vloersysteem de bouwtiid sterk verkort worden. 
Vloeren zi in niet alleen constructief van belang. Andere disciplines hechten 
eveneens een grote waarde aan de iuiste keuze van het vloersysteem. In dit proiect 
werd van de vloer verlangd dat deze spannen van buitengevel tot binnengevel. 
Daarnaast mag geen verlaagd plafond toegepast worden. Dit betekent dat alle 
leidingen in de vloer opgenomen dienen te worden. De architect wilde een strakke 
vloer zien; een vloer zonder extra uitstekende liggers en zonder grote 
vervorrningsverschillen. 
In hoofdstuk 4.2 van dit afstudeerverslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
de vloer keuze. Uiteindeliik is gekozen om een bollenvloer toe te passen (zie figuur 
3.7) van 340 mm hoogte. Ter plaatse waar de leidingen gelegd worden (400x1 50 
mm) worden de bollen verwiiderd. De vloer kan in de hoeken overspannen zonder 
extra liggers. De vloer spant in twee richtingen. Het gewicht van de vloer bedraagt 
5,5 kN/m2. Een dekvloer is niet nodig. De vloer wordt gevlinderd. 
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Figuur 3.7 Detaillering bollenvloer 

i d--r 

3.4.4 Overgangsconstructies 
Een overgangsconstructie is een constructie die gebruikt wordt voor de overgang 
van de bovenbouw op de onderbouw. De bovenbouw heeft een stramien van 2,7 
meter. De onderbouw, in deze toren onder de eerste verdieping, heeft een 
stramien van 5,4 meter (zie figuur 3.8) 
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Figuur 3.8 Overgangsconstrude gevel BC met lasten 

Figuur 3.8 is gevel BC uit de toren. In hoofdstuk 4.3 worden de 
overgangsconstructies bestudeerd. In dit hoofdstuk worden meerdere varianten 
vergeleken en wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. 
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Gekozen is voor een plaatliggerconstructie. Deze 
plaatligger brengt de belasting uit de stoppende 
(of niet doorgaande) kolommen op en brengt 
deze middels buiging en dwarskracht over naar 
de naast staande kolommen. 
De plaatligger past in het bouwtechnisch detail 
als aangegeven in figuur 3.9. Daarnaast past de 
ligger goed in het constructieve geheel. De 
gevelbuis wordt opgebouwd uit een raamwerk 
waarin de krachten hoofdzakeliik op buiging en 
afschuiving overgebracht worden. De plaatligger 
past in deze filosofie. 

De vervorming van de plaatligger verticaal is 
minimaal en bedraagt slechts 5 mm. Dit is ruim 
onder de eis van 1 0 mm. 
De horizontale vervorming van de onderste 
kolom, die voor een groot deel afhankeliik is van 
de overgangsconstructie, bedraagt slechts 10,6 
mm wat ruim onder de 18,3 mm toegestane 
vervorming is. 

Figuur 3.8 Bovwtechnisch detail met 

plaatligger De doorsnede van de toegepaste ligger 
(PL1200/350/55/40), wordt getoetst in 

paragraaf V.3. De aansluitingen tussen de overgangsliggers en de aansluitende 
constructie, worden gedetailleerd in de biilagen VI.2, VI.3 en VI.4. 

Set-backs zijn terugzettingen in de gevel naar verloop van de hoogte (zie figuur 
3.1 0). De toren heeft vier set-backs, waarvan twee aan één gevel. Eén gevel blijft 
zonder terugzetting. Drie set-backs ziin 2,7 meter en één set-back is 1,9 meter. De 
set-backs bevinden zich op de 21e, 28" en 35" (2x) verdieping. 

In hoofdstuk 4.4 worden verschillende varianten van 
set-backs uitgewerkt. Uit deze varianten komt de 
variant met de schuine kolom naar voren. De 
vervormingen van de gevel bliiven het kleinst en de 
krachten worden zo geliik mogeliik over de 
onderliggende constructie verdeeld. Daarnaast past 
deze variant uitstekend in de architectuur van het 
gebouw. Verder bliikt uit hoofdstuk 4.4 dat de set- 
back varianten een sterk verband hebben met de 
vervorming aan de top van de toren. De variant met 
de schuine kolom geeft de minste vervorming aan 

Figuur3~'0Doonnedeset~bock de top. Deze variant is dan ook gekozen om 
toegepast te worden. 
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De doorsnede van de schuine kolom, een plaatkolom 900/350/30/15, wordt 
getoetst in paragraaf V.7. De verbindingen die deze kolom verbinden met de 
vloeren en de gevelbuisconstructie (figuur 3.1 l ) ,  worden getoetst in paragraaf 
VI.8. 

Figuur 3. J l Detail set-bock construdie 

3.4.6 Gevelbuis 
In deze paragraaf wordt de construdie van de gevelbuis uitgewerkt, buitenom de 
set-backs en de overgangsconstrudies. De vervorming wordt als eerste besproken. 
Daarna worden kort de 2" orde en de trillingen besproken. Vervolgens worden de 
krachten en de detaillering behandeld. 

Vervorming 
Voor hoogbouw constructies is vaak de vervorming maatgevend. In deze toren 
gaat de sterkte en de vervorming samen. De constructie kan op sterkte uitgenut 
worden terwiil de vervorming (zii het net) binnen de gestelde eisen bliift. 
In bijlage N wordt de vervorming aan de top van de toren bepaald. In deze 
biilage wordt door middel van verschillende modellen een afschatting gemaakt 
voor de vervorming om deze afschattingen vervolgens te toetsen aan de werkeliike 
uitbuiging. 
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Uit bijlage IV bliikt dat 50 % van de vervorming aan de top van de toren ten 
gevolge van de fundering is. Of, met andere woorden, de gevelbuis is zo stiif, dat 
de vervorming slechts uit de fundering kan voortkomen. 
Uit hoofdstuk 4.4 bliikt, dat set-backs een grote invloed op de vervormingen aan 
de top van de toren hebben. De schuine kolom beperkt de vervormingen ten 
opzichte van een variant met bijvoorbeeld een vakwerk set-back constructie. 

De vervorming aan de top van de toren bedraagt inclusief torsie maximaal 295 
mm (zie bijlage IV en figuur 3.1 2). De norm schrijft voor dat de vervorming aan de 
top slechts twee duizendste van de hoogte van de toren mag bedragen. De hoogte 
van de top van de toren wordt gemeten vanaf de fundering tot de top. De toren 
voldoet met 295 mm uitbuiging dan ook aan de eis van 304 mm. 

r- Horizontale vervorming I 
1-  - - Maximaal toelaatbaar 1 

O 1 O0 200 300 400 

Vervorming (mm) 

Figuur 3.12 Vervorming toren over hoogte 

Een tweede toets moet gemaakt worden voor de verdiepingen. De verdiepingen 
mogen niet meer van één driehonderdste van de hoogte van de verdieping 
uitbuigen. De maximale uitbuiging per verdieping wordt gevonden op de begane 
grond waar de verdiepingshoogte het grootst is. De vervorming van deze 
verdieping bedraagt 10,6 mm terwijl 18,3 mm is toegestaan. 

Tweede orde 
In bijlage IV.5.10 wordt aangetoond dat een 2" orde berekening niet nodig is. 
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Trillingen 
De trillingen van de toren worden getoetst in de paragraven N.5.9 en N.3.8. In 
de beide paragraven wordt aangetoond dat de trillingen van de toren voldoen aan 
de voorschriften. 

Krachten 
De krachten zoals die werken in de gevelbuisconstructie, worden weergegeven in 
paragraaf N.5.8. Wanneer de krachtenpatronen bekeken worden, blijkt dat in de 
hoekkolommen grote piekkrachten optreden. Deze grote krachten ontstaan ten 
gevolge van de positieve s hear-lag en set- back constructies. 
Negatieve shear-lag blijkt uit de toren te verdwiinen door de scharnierende set- 
back constructies. De buigende momenten en de dwarskrachten uit de 
gevelkolommen kunnen niet worden overgedragen, waardoor de negatieve shear- 
lag niet voor kan komen hoger in de toren. Het uitblijven van negatieve shear-lag 
hoger in de toren, boven de eerste set-back constructie, lijkt de aanname te staven 
dat negatieve shear-lag een reactie is op de positieve shear-lag en dat de 
negatieve shear-lag 'optrekt' vanuit de oplegging van de toren (zie hoofdstuk 2). 

De krachten nemen af hoe hoger men in de toren kiikt. De kolommen en liggers 
worden in secties verdeeld (zie bijlage I). Elke sectie heeft een eigen doorsnede die 
uitgenut wordt. De liggers en kolommen worden verkleind naar de top van de 
toren. In bijlage V worden de belangrijkste secties gecontroleerd. 
De krachten op en de doorsneden van de kolommen en liggers worden gegeven 
in de uiivoer van ESA Prima Win (bijlage VII). 

De hoekkolommen worden afwijkend 
uitgevoerd van de overige kolommen. 
Hoekkolommen A en D worden als 
kruiskolom uitgevoerd en de 
hoekkolommen B en C als pijlkolom 
(zie figuur 3.1 3). De kolommen 
worden in elkaar gelast. De 
kolommen worden voorzien van 
horizontale schotten te plaatse van de 
aansluitingen van de liggerflenzen om 

Figuur 3.13 Hoekkolommen de belastingen goed over het profiel te 
kunnen verdelen. 

Hoekkolom B wordt uitgewerkt in biilage V.7. Deze kolom wordt uitgevoerd met 
flenzen van 70 mm en een lijf van 40 mm. De kolom voldoet aan de norm. 

Detaillering 
In het afstudeerproiect ziin verschillende details uitgewerkt. De nadruk is vooral 
gelegd op de overgangsconstructies en de set-backs. Deze verbindingen zijn, zoals 
al bovenstaand is vermeld, gecontroleerd in de paragraven VI.2, VI.3, VI.4 en 
VI.8. 
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De verbinding van de gevelbuis met de onderbouw is momentvast uitgevoerd. 
Deze verbinding van de gevelbuiskolommen met de betonnen onderconstructie 
wordt hoofdzakelijk belast door drukkrachten die het moment in de kolom dicht 
drukken waardoor geen trekspanningen op de verbinding werken. Ter plaatse van 
twee kolommen wordt echter ten gevolge van een belastingcombinatie de 
verbinding toch op trekspanningen belast. De trekspanningen worden opgenomen 
door staafankers (zie bijlage VI.6). 
Deze verbinding kan niet scharnierend uitgevoerd worden. Wordt de verbinding 
van de gevelbuis met de onderconstructie scharnierend uitgevoerd, dan ontstaan 
grotere momenten in de onderste kolom. Verder worden de vervormingen van de 
onderste verdieping veel te groot en neemt de vervorming aan de top van de toren 
sterk toe. 

De verbinding van de vloer net de gevelbuis wordt uitgewerkt in bijlage VI.7. 
Het prefab deel van de 
vloerplaat (betonschil van 
60 mm) wordt geplaatst op 
stempels en op de tijdelijke 
steun (zie figuur 3.14). Het 
staafanker met draadeind 

- - wordt in de moergedraaid 
40 - die in de fabriek met een 

kleine las aan het lijf gelast 
is. Daarna wordt de vloer 
gestort. De stempels 
worden verwijderd en de 
vloer hangt volledig aan 
het staafanker omdat deze 
veel stijver is dan het 

Figuur 3.14 Vloer - ligger verbinding plaatje met zijn lassen van 
de tiidelijke steun. 
Deze verbinding moet naast 

de verticale krachten uit de vloer, ook de horizontale krachten uit de vloer ten 
gevolge van de wind op kunnen nemen. Daarnaast moet de verbinding een 
(kleine) kracht op kunnen nemen ten gevolge van zuiging en (over)druk op de 
gevel. 

De verbinding van de overige liggers, buiten om die van de overgangsconstructie, 
wordt eenvoudig uitgevoerd met twee verbindingsplaten. De verbinding wordt 
uitgewerkt in bijlage VI.9. 
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3.4.7 Conclusie 
De gevelbuis voldoet aan de normen. De vervorming van de toren bliift beperkt, 
maar is maatgevend. De trillingen die optreden in de constructie ziin toelaatbaar 
(zie paragraaf IV.5.9). Een tweede orde berekening kan achterwege bliiven 
(paragraaf IV.5.10). De liggers en kolommen worden niet overbelast (zie biilage 
V). De verbindingen kunnen gemaakt worden als aangegeven in bijlage VI. 
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Hoofdstuk 4.1 : 

Inleiding vloeren, overgangsconstructie 

en set-backs 

In hoofdstuk 1: de inleiding, is de problematiek van de uit te werken toren 
aangestipt. O p  verschillende hoogtes in de toren ziin set-backs en 
overgangsconstructies aanwezig. Voor de set-backs en overgangsconstructies 
moeten oplossingen, varianten bedacht worden. 

In de hoofdstukken 4.2 tot en met 4.4 worden constructieve problemen uit de 
toren aangestipt. In hoofdstuk 4.2 wordt een vloersysteem gekozen. Zeker voor 
hoogbouw, waar een groot deel van de verticale belasting door vloeren wordt 
veroorzaakt, is de juiste keuze van een vloersysteem van groot belang. 
In hoofdstuk 4.3 wordt een keuze gemaakt uit varianten voor 
overgangsconstructies. Deze overgangsconstrudies zorgen voor een overgang van 
een stramien van 2,7 meter naar een stramien van 5,4 meter. Vervormingen 
moeten beperkt bliiven, en de krachten moeten redeliik verdeeld worden. 
In hoofdstuk 4.4 worden de set-backs behandeld. Na een eerste selectie wordt een 
afweging gemaakt van verschillende toe te passen varianten. De varianten worden 
globaal doorgerekend. 

4.1 .l Standpunt ten aanzien van ontwerp 
In de volgende paragraven zal bliiken dat er contradicties ziin tussen het 
constructieve ontwerp en de overige disciplines. Het zou onredelijk ziin om hier 
aan voorbii te gaan en deze contradicties altiid in het voordeel van het 
constructieve ontwerp uit te laten vallen. 
In deze constructieve uitwerking is stelling genomen de eisen vanuit de overige 
disciplines te respecteren. Dit betekent niet dat deze altiid boven de constructieve 
eisen gesteld worden. O p  deze wijze zou de constructeur een persoon worden die 
de problemen van anderen moet oplossen. Er wordt een dialoog gezocht tussen de 
verschillende disciplines. In de uitwerking worden de eisen uit de andere disciplines 
in ogenschouw genomen. Deze worden meegewogen met de constructieve 
argumenten. 
Het ontwerp blijft dus bestaan en zal dus nauweliiks aangepast worden. Enkele 
punten uit het architectonisch ontwerp die overgenomen worden: 

Het stramien 
De verdiepingshoogten 
Het aantal verdiepingen 
De plattegrond indelingen 

De doelstelling in dit project is dus om een integraal ontwerp te maken, dat aan 
alle eisen voldoet. 
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Hoofdstuk 4.2: 

Variantenstudie vloersystemen 

4.2.1 Het project 
De keuze voor het vloersysteem hangt af van de plattegrond vorm. De plattegrond 
heeft in dit geval een asymmetrische plattegrond (figuur 4.2.1). De vloerensystemen 
die hierna onderrocht worden, moeten zich aan deze plattegrondvorm aan kunnen 
passen. 

Figuur 4.2.1 Ploitegrond verdieping 10 
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4.2.2 Inleiding 
In elk proiect zijn de vloersystemen en de iuiste keuze daarvan van groot belang. Bii 
hoogbouw is dit echter nog meer het geval. Door een iuiste keuze van vloersysteem 
kan het gebouwgewicht veel lager uitvallen. Daarnaast heeft de vloerkeuze een grote 
invloed op de bouwtiid. Andere keuze aspecten waarop de gekozen vloersystemen 
beoordeeld worden volgen in onderstaande tabel 4.2.1. 

Bii elk proiect zijn er spanningen tussen de verschillende disciplines in het 
bouwproces. Zo ook in dit proiect. De opdrachtgevers, architect, constructeur en 
installatieadviseur hebben allen hun eigen eisen. Al deze eisen samen maken het 
gebouw. 
Bii dit afstudeerproiect moet een stelling ingenomen worden ten aanzien van 
bovenstaande eisen. 

Een gebouw bestaat niet alleen uit de constructie of alleen uit de architectuur of is 
alleen bouwfysisch perfect. Een mooi en bruikbaar gebouw ontstaat door integratie 
van de verschillende invalshoeken. 
In dit proiect worden eisen van de architect en installatietechnici ingewilligd, zolang 
deze binnen de redeliikheid vallen van dit proiect. Met betrekking tot de vloeren 
wordt dan ook de eis van de architect dat er een strakke vloer moet ontstaan zonder 
verlaagd plafond gerespecteerd. 
Over de term strak valt te discussiëren. Hier is stelling genomen dat naden en kleine 
randjes ten gevolge van plaatranden en ligger flensen te accepteren zijn, echter 
liggers onder de vloer niet. 
Verder wordt er aan de hoofdliinen van het ontwerp vastgehouden. De stramienen 
worden gehandhaafd en de bruto verdiepingshoogte (bovenkant vloer, bovenkant 
vloer) bliift hetzelfde. 
De installaties worden meegenomen. De eisen voor de ruimte benodigd voor 
doorvoer van leidingen zal onder of in de vloer gemaakt moeten worden. 
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tot kern. 

Geometrische eigenschappen 

Tabel 4.2.1 Beoordelingscriteria 

Afmetingen 
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Het gebouw is ontworpen op een stramien van 2,7 m. Het is 

gewenst dat de vloerplaten in het stramien passen. De 
mogelijkheden tot aanpassen van de vloersystemen aan de niet 
rechthoekige plattegrond is een criterium. Uiteraard is de 
(constructie) hoogte van de vloer van belang. 

Constructieve eigenschappen 

Eigen gewicht 

Overspanning 

Hoekoplossingen 

Schijfwerking 

Installaties 

Het gebouwgewicht wordt voor een belangrijk deel gedicteerd 

door het gewicht van de vloeren en de gevels. De dimensionering 
van de overige constructiedelen zoals kolommen en fundering 
hangen voor een belangrijk deel samen met het eigen gewicht 
van de vloer. 
Kan het vloersysteem de overspanning zelf in één keer maken, of 

is er een hulpconstructie nodig? 

Er ontstaan problemen met de overspanningsrichting en 
ondersteuning ter plaatse van de hoeken van het gebouw. 

De windbelasting zal door de vloer over de gevelkolommen 

verdeeld moeten worden. Een stijve vloer constructie is vereist. 

Voor de installaties zijn sparingen in de vloer nodig. Ook voor de 
(warmte) activering van het beton zijn leidingen in het beton 
nodig. Hoe groot kunnen deze sparingen constructief gezien 
worden? 

Fysische eigenschappen 

Brandwerendheid 

Geluidswering 

Trillingen 

De vloerconstrudie moet voldoen aan de brandwerendheidseis 
van 60 minuten. 

De vloer moet een geluidsdichting hebben ten aanzien van 

boven- en onderliggende verdiepingen. 

De vloer of onderdelen van de vloer mogen niet hinderlijk gaan 
trillen. 

Architectonische / ruimtelijke criteria: 

Overspanning 

Afwerking 

De architect wenst een kolomvrije ruimte van gevel 

De archited wenst een ruimte met een strak afgewerkte vloer die 
een uitstraling heeft als een plaat, zonder verlaagd plafond. 

Uitvoeringstechnische criteria: 

Bouwsnelheid 

Hijsbelasting 

Bouwterrein 

Onderstempeling 

Een opdrachtgever wil zo snel mogelijk een gereed gebouw. Hoe 

eerder opgeleverd, hoe eerder verhuur (of verkoop) plaats kan 
vinden. De vloerconstructies ziin een belangrijke schakel in de 
bouwsnelheid. 

Alle elementen moeten door een kraan naar de te maken 
verdieping getakeld worden. Naast het gewicht zal dus ook het 
aantal takelbewegingen van belang zijn omdat deze de 
voortgang van de rest van de toren beïnvloeden. 

Het project heeft een zeer beperkt bouwterrein. Ruimte voor 
(tijdelijke) opslag is er niet. 

Kan de vloer zonder onderstempeling worden gemaakt of moet 
toch onderstempeld worden? . 



4.2.3 Eisen 
De eisen voor dit proiect ziin tweeledig, namelijk de eisen vanuit de . . 
opdrachtgever/architect en de eisen vanuit de norm. In de volgende vergeliiken 

zullen de vloervarianten zo veel mogeliik aan deze eisen moeten voldoen. De eisen 
voor de beoordelingscriteria ziin in onderstaande tabel 4.2.2 weer gegeven. 

Naast het eigen gewicht moeten de vloersystemen een variabele belasting van 4,O 
kN/m2 en een permanente belasting van 1 ,Z kN/m* kunnen dragen. 

Tabel 4.2.2 Eisen 

h 

Geometrische eigenschappen 

* Het vroegere bouwbesluit schreef voor gebouwen hoger dan 1 3  meter een 

brandwerendheidseis voor van 120  minuten. In het huidige bouwbesluit wordt 

onderscheid gemaakt tussen slaap en niet-slaap gebouwen. Dit 
kantorencomplex kriigt een eis van 90 minuten. De brandwerendheidseis mag 

gereduceerd worden tot 60 minuten, omdat er minder dan 500 MJ brandbaar 
materiaal is per vierkante meter. [29,30] 

** NEN 6702 schrijft voor dat de vloer niet hinderliik gaat trillen als de som van 

de representatieve waarden van de permanente en momentane belasting ten 

minste 5 kN/m2 bedraagt. In het geval van JuBi betekent dit dat de vloer een 
minimale permanente belasting inclusief eigen gewicht moet hebben van 5-0,5 

x 4,O = 3 kN/m2.[1 61 
*** onder een vlakke vloer, wordt een vloer verstaan zonder toe te voegen liggers 

en balken onder de vloer. 

Afmetingen 
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Hoogte: zo dun mogelijk 

Breedte: in stramien passend 

Lengte: lengte haalbaar tot 9,3 meter 

Constructieve eigenschappen 

Eigen gewicht 

Overspanning 

Hoekoplossingen 

Schijfwerking 

Installaties 

Zo laag mogelijk 

Minimaal 9,3 meter 

Zonder gebruik van extra liggers 

Windkrachten op gevel verdelen over gevel kolommen 

In vloer opneembaar 

Fysische eigenschappen 

Brandwerendheid 

Geluidswering 

Trillingen 

60 minuten* 

Geluidsdicht naar onder en boven gelegen ruimten 

Minimale eigen gewicht + Permanente belasting = 3 kN/m2** 

Architectonische / ruimtelijke criteria - 
Overspanning 

Afwerking 

Kolomvrije overspanning gevel tot kern 

Vlakke*** onderzijde betonvloer zonder verlaagd plafond 

Uitvoeringstechnische criteria: 

Bouwsnelheid 

Hijsbelasting 

Bouwterrein 

Onderstempeling 

Zo hoog mogelijk 

In tijd en gewicht zo laag mogelijk 

Geen tot nauwelii ks gebruik van bouwterrein 

Geen stempels 



Er bestaat geen enkel vloersysteem dat voldoet aan alle bovenstaande eisen. 
Daarom zal er voor de systemen een vergelijk gemaakt worden waarmee een 
vloersysteem gekozen wordt, die zo veel mogeliik aan bovenstaande criteria voldoet. 
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4.2.4 De Vloersysteemvarianten 
Er zijn vele vloersystemen in de handel. In utiliteitsbouw en hoogbouw wordt veelal 
gebruik gemaakt van (gedeelteliik) geprefabriceerde vloeren. Er valt een verdeling 
te maken in: 

Volledig geprefabriceerde vloeren; 
Gedeeltelii k geprefabriceerde vloeren; 

e Ter plaatse gemaakte vloeren. 

Voor elk type van de bovenstaande vloeren kunnen verschillende varianten 
verzonnen worden. In de onderstaande vergelijkingen wordt een keuze gemaakt 
voor het toe te passen vloersysteem. 
In dit hoofdstuk zal een afweging gemaakt worden tussen de gegeven vloertypen in 
tabel 4.2.3. 

Tabel 4.2.3 Vloerfypen en vloervarianten 
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4.2.5 Korte beschri iv ina vloervarianten 

4.2.5.1 De kanaalplaatvloer en leidingvloer 
Een van de grootste producenten van kanaalplaatvloeren (VBI) brengt naast de 

traditionele kanaalplaatvloer, twee 
varianten op de markt beide gebaseerd op 
deze kanaalplaatvloer, nameliik de 
leidingvloer (figuur 4.2.2) en de 
appartementenvloer. In dit geval is de 
leidingvloer interessant vanwege de 
mogeliikheid tot opnemen van leidingen in 
de vloer. [25] 

Figuur 4.2.2 Leidingvloer 

4.2.5.2 Breedplaatvloer 
De breedplaatvloer behoeft weinig introductie. Het vloersysteem bestaat uit een 
(vaak voorgespannen) plaat die sterk genoeg is om zijn eigen gewicht te dragen. 
Deze vloer kan geplaatst worden in de situatie en daarna worden afgestort. De 
vloer is zijn eigen bekisting. Vaak moet de vloer worden onderstempeld tiidens en 
na het storten, om het extra gewicht en de stortbelasting te kunnen dragen. 

4.2.5.3 De wingvloer 
De wingvloer (figuur 4.2.3) bestaat uit een samenwerking tussen kanaalplaatvloer 

en een breedplaatvloer. De zones (boven de twee 
stukken breedplaatvloer) en de kanalen van de 
kanaalplaatvloer ziin bedoeld voor leidingen. Door 
sparingen over dwars te maken, kan men ook in 
die richting loodrecht op de overspanning 
leidingen plaatsen. De afdekking wordt 
gerealiseerd door een afwerkvloer te vloeien over 

een plaatafdekking over de holle ruimten. Men kan 
Figuur 4.2.3 Wingvloer er voor kiezen om de holle ruimten volledig dicht te 

storten. [26] 
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BubbltDtck afgestort 

4.2.5.4 De bollenvloer 
In een bollenvloer wordt door middel van gerecyclede plastic bollen gevuld met 
lucht, gewicht bespaard op plaatsen die constructief niet noodzakeliik gevuld zijn 

met beton. Een ander kenmerk is 
dat deze vloer na volstorten in het 
werk, één geheel vormt zonder een 
voorkeur in overspanningsrichting. 
Deze vloer is in drie varianten 
leverbaar (figuur 4.2.4): volledig 
afgestort als prefa bvloer, 
gedeeltelii k geprefabriceerd door 
de breedplaat- en bollenvloer te 
combineren, en als onder en boven 
net met tussen geklemde bollen 
zonder beton. De vloer leent zich 
uitstekend voor grillige plattegrond 
vormen. Ook is de vloer zeer 
flexibel in gebruik, sparingen zijn 
zeer gemakkelijk aan te brengen en 
er zijn geen balkroosters nodig. 

Figuur 4.2.4 De drie varianten Bollenvloer (Bubble 
12 71 

deck) 

4.2.5.5 De Staalplaat-betonvloer 
De staalplaat-betonvloer (figuur 4.2.5) bestaat uit een geprofileerde staalplaat die 
op liggers gemonteerd wordt en daarna wordt afgestort met een laag beton. De 

staalplaat gaat als onderwapening werken. Er 
kan extra wapening geplaatst worden. Eventueel 
kunnen boven de ligger nog deuvels gelast 
worden om de samenwerking tussen ligger en 
beton te verhogen, zodat een staal-beton ligger 
ontstaat. Deze vloervariant bespaart veel 
gewicht. Vaak moeten extra liggers toegepast 
worden ten opzichte van plaatvloeren omdat de 
overspanning die met een staalplaat-betonvloer 

Figuur 4.2.5 Staalplaat-betonvloer te maken is, kleiner is. [28] 
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4.2.6 Beoordel ina le id ingvloer 

De kanaalplaatvloeren kunnen onderverdeeld worden in een variant met leidingen 
in de vloer (de leidingvloer - figuur 4.2.2) en de orthodoxe kanaalplaatvloer. Hier 
wordt de leidingenvloer besproken. 

4.2.6.1 Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

De breedte van de elementen staat vast. Deze is 1,20 meter met passtukken 
van minimaal 300 mm oplopend met 100 mm. Dit past niet in het stramien 
van 1,35 meter. De vloervariant kan in de maximale hoogte van 320 mm 
geleverd worden tot 12 m lengte (AL320). De variant onder de AL320, de 
AL260, wordt slechts geleverd tot 8 meter lengte. De maat van deze platen 
is niet aan te passen door het weinig flexibele langebank systeem waarop 
deze platen gefabriceerd worden. 
De beschouwde vloervariant, de AL320, heeft een hoogte van 320 mm en 
zal nog afgestort worden met een 50  mm dikke druklaag. 

4.2.6.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van de plaat wordt gereduceerd door het aanbrengen 
van de kanalen, en door de platen voor te spannen. 
Het eigen gewicht van de plaat dat nodig is om een overspanning van 
9300 mm te overspannen is 7,05 kN/m2. Dit toch hoge gewicht per 
vierkante meter komt door de onderste laag van de vloer die vrii dik is om 
het mogeliik te maken om leidingen aan te brengen. Bii dit gewicht moet de 
50 mm dikke druklaag nog opgeteld worden. Het totale gewicht van de 
vloer komt dan uit op 8,25 kN/m2. 

Overspanning 
De maximale overspanning die gemaakt moet worden is 9,3 meter. De 
maximale overspanning die met bovengenoemde plaat gehaald kan 
worden is 12 meter. De vloer spant in één richting. 

Hoekoplossingen 
De leidingplaten kunnen slechts tot een heel beperkte hoek schuin 
'afgesneden' worden. Er ziin stalen of betonnen liggers nodig om 
hoekoplossingen mogelijk te maken. 

Schijfwerking 
De kanaalplaatvloer kan genoeg schijfwerking leveren als aan een tweetal 
eisen voldaan wordt. Ten eerste zal er een druklaag op platen gestort 
moeten worden. Ten tweede zal er gezorgd moeten worden voor een 
trekband op de plaatsen waar deze nodig bliikt te zijn. Deze trekband kan 
biivoorbeeld gemaakt worden met wapeningsstaal in de voegen tussen de 
platen of de voeg bii de gevel. 
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Installaties 
Zoals beschreven in bovenstaande punten kunnen in deze vloer leidingen 
opgenomen worden. Constructief verantwoord kunnen zowel in dwars als 
lengte richting 135 mm diepe sleuven worden gemaakt met een breedte 
van nx100 mm, waarin tijdens de ruwbouwfase leidingen kunnen worden 
weggewerkt. Dwarssleuven ziin mogelijk over de volledige plaatbreedte in 
het gebied van de oplegging van de plaat tot ongeveer 500 mm uit de kop 
van de plaat. Kleine leidingen voor betonactivering kunnen opgenomen 
worden. 

4.2.6.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

Volgens de documentatie is er geen probleem om de brandwerendsheidseis 
van 60 minuten te halen. Zeker de leidingvloer waarin meer beton verwerkt 
is, is geen probleem. Wel moet opgepast worden met rand- of 
sparingsoplossingen. Vaak wordt hier staal gebruikt, wat ook aan de 
brandeisen moet voldoen. 

Geluidswering 
Indien alle luchtlekken gedicht kunnen worden beperkt het hoge eigen 
gewicht van deze vloer contact geluid naar onder- en bovenliggende 
ruimten. 

Trillingen 
De vloermassa is hoger dan de vereiste 3,O kN/m2 en heeft dus genoeg 
massa om geen overlast te hebben van trillingen als gevolg van 
biivoorbeeld het langslopen van een collega. 

4.2.6.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning 

De ruimten kunnen met de leidingvloer in één keer overspannen worden 
van gevelbuis naar kern. Extra kolommen of wanden als ondersteuning ziin 
niet nodig. Wel zijn er in de hoeken liggers nodig in de vloer. Deze liggers 
kunnen echter in de hoogte van de vloer geplaatst worden (denk aan een 
THQ-ligger). Hierdoor ontstaat een vlakke vloer (zoals gedefinieerd in 
paragraaf 4.2.1.3) zonder balken. 

Afwerking 
De leidingvloer heeft een probleem. Door de vetzwakkingen in de vloer zijn 
niet alle platen identiek. Daardoor verschillen ze in El  van elkaar. De 
doorbuiging van de vloerplaten ziin niet identiek. Er ontstaat geen geheel 
vlakke vloer. Ter plaatse van de naden zullen kleine verschillen ziin. 
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4.2.6.5 Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnel heid 

De bouwsnelheid van deze vloervariant ligt hoog. De vloer kan snel gelegd 
worden. De leidingen en kanalen worden in de sparingen aangebracht. De 
extra wapening wordt gelegd. De leidingkanalen moeten doorgemeten 
worden voor de vloer afgestort wordt. 

Hijsbelasting 
De vloeren ziin zwaar en moeten stuk voor stuk naar boven getakeld 
worden. Naast de vloeren moeten ook de leidingen en kanalen opgetakeld 
worden. Daarom is de kraanbelasting in tijd en gewicht hoog. 

Bouwterrein 
Met iust-in-time levering kan het benodigde bouwterrein voor de 
vloerplaten zeer klein blijven en beperkt worden tot de grootte van de 
vrachtwagen. De wapening en leidingen zullen op het bouwterrein 
opgeslagen moeten worden. 

Onderstempeling 
De vloeren behoeven niet onderstempeld te worden. 

4.2.6.6: Detaillering: 
De detaillering van de sparingen en de platen wordt weergegeven in figuur 4.2.6 

Sparingsgebied h max= 135 mm; 
b= n x  100mm 

Dwarsdoorsnede 

Langsdoorsnede \ 
Figuur 4.2.6 Detail leidingvloer [25] 
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4.2.7 Beoordelina kanaalplaatvloer 

De kanaalplaatvloeren kunnen onderverdeeld worden in een variant met leidingen 
in de vloer (de leidingvloer) en de orthodoxe kanaalplaatvloer. Nu volgt de 
kanaalplaatvloer (zie figuur 4.2.7). 

Figuur 4.2.7 De kanaalplaatvloer 1251 

4.2.7.1 Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

Voor een overspanning van 9,30 meter is een A260 (VBI) nodig. Deze vloer 
van 260 mm hoog kan net als de leidingvloer geleverd worden in 
segmenten van 1200 mm breed met passtukken van 300 mm of breder 
oplopend met 100 mm. Ook bii deze vloer geldt dat aanpassing van de 
platen aan de stramienmaat van 1,35 meter niet mogeliik is, vanwege het 
starre systeem van de productie op lange banken. 
De maximale lengte van de plaat is 12,5 meter. Deze vloer heeft een 
hoogte van 260 mm en wordt (voor schiifwerking) nog opgehoogd met een 
druklaag van 50  mm. 

4.2.7.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Deze variant heeft slechts een gewicht van 3,76 kN/m2 en met druklaag 
4,96 kN/m2. 

Overspanning 
De maximale overspanning die gemaakt moet worden is 9,3 meter. De 
maximale overspanning die met bovengenoemde plaat gehaald kan 
worden is 12,5 meter. 

Hoekoplossingen 
Zie 4.2.6.2 

Schijfwerking 
Zie 4.2.6.2 

Installaties 
De leidingen voor de installaties kunnen niet zo makkelijk weggewerkt 
worden als bii de leidingvloer. Bii deze variant zal gebruik gemaakt moeten 
worden van een verlaagd plafond. Bii deze variant kan niet zonder 
aanpassingen gebruik gemaakt worden van actief beton. Actief beton zorgt 
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ervoor dat overdag het beton de warmte in het vertrek opneemt en 's 
nachts weer loslaat. In het beton lopen kleine leidingen met water die het 
beton extra kunnen koelen of opwarmen. 

4.2.7.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

Zie 4.2.6.3 

Geluidswering 
Uiteraard mogen er ook bii deze variant geen luchtlekken tussen 
bovenliggend en onderliggend vertrek ziin. De vloer is erg licht. Constructie 
contactgeluid is mogelijk. 

Trillingen 
Zie paragraaf 4.2.6.3 

4.2.7.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning 

Zie paragraaf 4.2.6.4 

Afwerking 
Deze variant heeft een verlaagd plafond nodig. Leidingen lopen onder het 
plafond. Gekozen kan worden om deze in het zicht te laten. 
Er kan in dit geval gebruik gemaakt worden van de betonkern activering, 
echter werkt deze dan alleen op de vloerziide en niet de plafondziide 
vanwege het verlaagde plafond. Als er niet van deze activering gebruik 
gemaakt wordt, moet er rekening mee worden gehouden dat er (meer) 
radiatoren in de ruimte geplaatst moeten worden. 

4.2.7.5 Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnel heid 

De bouwsnelheid van dit vloersysteem zal hoger liggen dan de 
leidingenvloer. Leidingen kunnen na het leggen en afstorten van de vloer 
onder de vloer aangebracht worden, terwiil doorgewerkt wordt aan een 
hogere vloer. 

Hijsbelasting 
De hiisbelasting zal lager ziin als bovenstaande variant. Het gewicht per 
plaat is lager. Door dit lagere gewicht kunnen meerdere platen in één keer 
getakeld worden. In tijd en gewicht levert dit een grote besparing op. 

Bouwterrein 
Zie paragraaf 4.2.6.5 

Onderstempeling 
Zie paragraaf 4.2.6.5 
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4.2.7.6 Detaillering: 
De detaillering van dit vloersysteem wordt weergegeven in figuur 4.2.8. 

Figuur 4.2.8 Detail kanaalplaafvloer [25] 
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4.2.8 Beoordelinci Breedplaatvloer 

4.2.8.1 Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

Breedplaatvloeren (zie figuur 4.2.9) ziin breed verspreid verkriigbaar in 
Nederland. Er zijn vele producenten en leveranciers. Het voordeel van de 
volle markt is dat de fabrikanten vaker bereid ziin mee te werken aan 
specifieke eisen van de klant. De stramienbreedte van 2,7 meter is dan ook 
verkrijgbaar. De hoogte van de vloer wordt geschat op 300 mm. De lengte 
van 9.3 meter is leverbaar. 

Figuur 4.2.9 De breedplaat 

4.2.8.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van een vloerplaat dik 300 mm is 7,20 kN/m2. Wanneer 
de toe te passen dekvloer er bii geteld wordt, komt het gewicht op 8,4 
kN/m2. 

Overspanning 
Voor de overspanning van 9,3 meter is een vloerdikte van 300 mm nodig. 
Iets dunner is misschien wel mogeliik, echter wordt het wapeningpercentage 
dan erg hoog. Met een hoogte van 300 mm en een betonsterkte van B25 
komt het wapeningspercentage ongeveer op 0,70%. Er wordt gerekend met 
B25 ondanks dat de voorgespannen breedplaat een hogere sterkte heeft, 
doordat het beton waarmee afgestort wordt over het algemeen een 
betonsterkte heeft van B25. Doorbuiging is geen probleem. 

Hoekoplossingen 
Deze vloer variant leent zich uitstekend voor de hoekoplossingen zonder 
gebruik van extra liggers. Door versterkte stroken te gebruiken kan deze 
variant moeiliike hoeken zonder extra liggers overspannen. 

Schijfwerking 
De vloer verleent schijfwerking. De vloer is de stiifste van de varianten en 
kan de windbelasting goed spreiden over de gevelkolommen. 

Installaties 
Leidingen tot een maat van rond 125 mm kunnen in dit vloersysteem 
opgenomen worden. Verticale sparingen kunnen tot in het redeliike 
gemaakt worden. 
In prefabplaten kunnen de leidingen opgenomen worden voor de 
beton kernactivering. 
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4.2.8.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

Bii voldoende dekking van de wapening kan de vloer de 60 minuten 
brandwerend heid eenvoudig halen. 

Geluidswering 
Als kieren en gaten goed gedicht worden, is er geen probleem met geluid. 

Trillingen 
De vloer geeft geen problemen met trillingen als gevolg van het gebruik 
van de ruimte. 

4.2.8.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning: 

De overspanning van 9,3 m is geen probleem. Er zijn geen extra 
steunpunten of (in het zicht komende) liggers nodig. Complexe 
plattegronden kunnen met deze vloer geconstrueerd worden zonder een 
extra kolom of ligger te plaatsen. 

Afwerking 
De breedplaatvloer kan geen grote leidingen in zich opnemen. Dit betekent 
dat de luchtleidingen, sanitair en andere leidingen aan de onderzijde van 
de vloer geplaatst moeten worden. Men kan nu besluiten om deze in het 
zicht te laten, of een verlaagd plafond toe te passen. Door de mogeliikheid 
van betonkernactivering kunnen radiatoren achterwege bliiven. 

4.2.8.5 Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnel heid 

Het hijsen van de elementen kan direct van de vrachtwagen af gebeuren. 
Nadat de platen gelegd zijn, moeten de leidingen gelegd en aangesloten 
worden. De wapening moet gelegd worden als ook de randbekisting. Er 
kan nu beton gestort worden. Deze druklaag moet een dag of twee 
uitharden voordat verder gebouwd kan worden. Eventueel kan er met 
verwarmingselementen de verhardingstiid verkort worden. Dan is de 
cyclustiid ongeveer 24 uur. De verhardingstiiden betekenen een enorme 
belasting op het bouwproces dat tiidens het verharden niet, of nauweliiks 
verder kan. 

Hijsbelasting 
Doordat de elementen relatief licht zijn, kunnen meerdere in een keer 
gehesen worden, wat tiid bespaart. Deze tiid gaat voor een groot deel 
verloren omdat ook de wapeningsnetten en randkisten gehesen moeten 
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worden. Eventueel moet het beton gestort worden met de kubel. De 
hiisbelasting in tijd voor deze variant is dan ook hoog. 

Bouwterrein 
De elementen kunnen dan wel vanaf de vrachtwagen gemonteerd worden, 
opslag van betonstaal, bekistingen, leidingen en stempels blijft. Het krappe 
bouwterrein wordt (onnodig) zwaar belast. 

Onderstempeling 
Een tiideliike ondersteuning is noodzakeliik totdat de druklaag is verhard. 
De ondersteuning kan bestaan uit rand- en middenondersteuningen. De 
randondersteuning kan bii een oplegging van 60 mm of meer vervallen. 
Tijdelijke ondersteuningen blijven tot een minimum beperkt omdat de 
breedplaten ziin voorgespannen en vervaardigd van hoogwaardig beton. 

4.2.8.6 Detaillering 
De detaillering van het vloersysteem is als in onderstaande figuur 4.2.1 0. 

Figuur 4.2.1 O Detail breedplaafvloer 

Afwerkvloer 

Breedplaahrloer 
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4.2.9 Beoordel ina Winavloer 

4.2.9.1 Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

De wingvloer is aanpasbaar aan de stramienmaat van 2700 mm. Hiertoe 
zal een aparte serie gemaakt worden waarbij de breedplaat gedeelten 
aangepast zullen worden. De aanpassingen zijn mogelijk omdat het hier 
over een opdracht gaat van ongeveer 1 10.000 m2. De vloer, wing 100- 
180, kan geleverd worden tot een lengte van 15 meter, ruim voldoende 
voor de benodigde 9,3 meter. De hoogte van de vloer benodigd voor een 
overspanning van 9,3 meter is 280 mm. O p  deze vloer wordt een druklaag 
gestort van 50 mm gestort en wordt dan 330 mm hoog. 
De plaat bestaat standaard uit twee vleugelgedeelten van 600 mm en een 
kanaalplaat gedeelte van 1200 mm (figuur 4.2.1 1). 

Figuur 4.2.1 l De wingvloer 

4.2.9.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Het opgegeven gewicht van deze plaat is 361 kg/m2. Dit getal is echter de 
vloer zelf zonder dat de vleugels afgestort zijn. Volgens de documentatie is 
dit afstorten ook niet noodzakelijk. Beter is het, zeker met deze hoogbouw, 
dat na het leggen van de leidingen de vleugels afgestort worden. Dit 
bevordert de schijfwerking. Naast de schiifwerking is het ook een rare 
beleving als men ineens over een plaat hout of staal loopt in plaats van een 
betonvloer (denk hierbii ook aan het hoofdgebouw op het TU terrein). 
Een kleine berekening toont dat wanneer de vleugels volgestort worden, de 
vloer een gewicht heeft van ongeveer 6,O kN/m2. Wanneer de druklaag 
van 50 mm op de platen gestort wordt, ontstaat een vloer die 7,2 kN/m2 
weegt. 

Overspanning 
De WING 100-1 80 is toe te passen tot een overspanning van 10360 mm. 
De benodigde overspanning is 9300 mm. 
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Hoekoplossing 
Het vloersysteem wing heeft liinvormige opleggingen nodig. Het heeft een 
duidelijke richting van overspannen. Dit is een nadeel van deze vloer om 
zich aan te passen aan hoeken. Er zullen altiid liggers nodig zijn. 
De opleggingen moeten zo haaks mogeliik op de overspanning staan. 
Schuine opleggingen zijn tot een zeer beperkte hoek mogeliik. 

Schijfwerking 
Na aanstorting van de vloerdelen ontstaat een schiif die voldoende stiif is 
om als schiif te gaan functioneren. 

Installaties 
Sparingen in de vloer kunnen fabrieksmatig aangebracht worden. 
Doorgaande sparingen kunnen gemaakt worden met veelvouden van 25 
mm met een minimum van 100 mm. 
De vleugels van de wingvloer kunnen volledig benut worden voor kanalen 
in de overspanningsrichting van de vloer. Alhoewel de leidingen vastgezet 
worden aan de wing vloer, moet wel rekening gehouden worden dat er 
dekking genoeg op de leidingen gestort wordt in verband met opdriiven van 
de leidingen. Een hoogte voor de leidingen van 150 mm is mogelijk. 
Door het bovendek kunnen dwarskanalen bii de opleggingen fabrieksmatig 
worden aangebracht (zie 4.2.9.6). Deze kanalen vormen de verbinding 
tussen de winggoten. Bii het type met een bovendek van 180 mm is een 
dwarskanaal mogeliik met een diameter van 85 mm. Deze kanalen moeten 
liggen op een afstand van 50  mm + 2 x de totale hoogte van de vloerplaat 
uit de kop van de plaat. Onderling moet een afstand van 0,5 x de hoogte 
van de plaat uit elkaar aangehouden worden. De minimale h.o.h. afstand 
bedraagt 200 mm. 

4.2.9.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

De standaard brandwerendheid bedraagt 60 minuten. O p  aanvraag kan 
een hogere brandwerendheid van 90 minuten worden gerealiseerd door 
verhoging van de dekking op het ondernet van de vloer. 

Geluidswering 
Als de luchtlekken gedicht worden kan er geen luchtgeluid naar de onder- 
of bovenliggende ruimte lekken. De vloermassa van 7,2 kN/m2 dempt 
geluid goed uit. 

Trillingen 
De vloer heeft een massa van 7,2 kN/m2 (> 3,O kN/m2). Dit is ruim 
voldoende om geen hinderliike trillingen te vertonen. 
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4.2.9.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning 

De vloer kan een ruimte in één keer overspannen zonder extra kolommen 
of balken. In de hoeken ontstaan problemen omdat liggers nodig zijn. 
Omdat leidingen door de vloer lopen, is het moeiliik de leidingen in de 
vloer op te nemen. Worden stalen liggers toegepast in of onder de vloer, of 
wordt er in de vloer een versterkte strook opgenomen? Deze keuze bepaalt 
het aanzicht van de onderziide van de vloer. 
Door de opname van leidingen in de vloer kan een strak plafond 
gerealiseerd worden. Voor de grote luchtleidingen moet een klein verlaagd 
plafond gemaakt worden langs de kernen. De kleine luchtleidingen kunnen 
in de vloer opgenomen worden. 
Een bekend probleem voor deze vloeren is, dat er een verschil kan ontstaan 
in vervormingen tussen de vloerplaten onderling. Dit verschil ontstaat door 
voorspanningsverschillen in de platen. De platen worden op een lange 
banksysteem in de fabriek gefabriceerd. Hierbii wordt één lange 
voorgespannen plaat van bijvoorbeeld 100 meter gemaakt. Na verharding 
worden de voorspanningskabels uit de blokken gehaald. Daardoor treedt 
intrekking in de platen op. Dit heeft te maken met de overdrachtslengte van 
de kabels op het beton. Daarna worden de platen op lengte gezaagd. De 
voorspanning op de plaat die als eerste op de langebank gefabriceerd 
wordt, is anders dan de voorspanning op de middelste platen door de 
intrekking na het losmaken van de voorspankabels. Dit kan tot 
vervormingsverschillen leiden van 10 tot 15 mm in de toepassing. 

Afwerking 
Doordat de leidingen grotendeels in de vloer ziin opgenomen, kan een 
volledig verlaagd plafond achterwege bliiven. Langs de kernen zal toch een 
klein deel verlaagd moeten worden voor de grote luchtleidingen. 
Door de toepassing van betonkernactivering ziin geen radiatoren nodig. 
Vloerverwarming en -koeling kunnen de temperatuur in de ruimte 
beheersen. 

4.2.9.5 Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnel heid 

De bouwsnelheid bij deze variant ligt hoog. Door de grote elementen kan 
een vloer snel dichtgelegd worden. Nadat een vloer dichtgelegd is, kan 
begonnen worden met het aansluiten van de leidingen. Na een controle of 
alle leidingen goed zijn aangesloten kan de vloer afgestort worden. De 
bouwtiid wordt verkort doordat geen onderstempeling of randkist nodig is. 

Door de iust-in-time levering kan bii deze vloervariant veel tiid gewonnen 
worden. Er hoeft niet eerst gelost te worden, om vervolgens de elementen 
op te slaan en daarna weer op te pakken om ze te verwerken. 

Variantenstudie vloeren 70 



Hijsbelasting 
De platen zijn in één keer te plaatsen. Doordat de platen zelf relatief zwaar 
zijn, kan slechts één plaat per keer getild worden. Naast de vloerplaten 
moeten ook het wapeningsstaal en de leidingen opgehesen worden. 

Bouwterrein 
De belasting op het bouwterrein wordt tot het minimum beperkt. Opslag is 
niet nodig door de iust-in-time levering. Naast deze levering is het voordeel 
van deze bouwmethode dat er geen stempels of randkisten nodig ziin. 
Eventueel is nog wel koppelwapening nodig. 

Onderstempeling 
Onderstempeling is in het normale geval niet nodig. Alleen bij extreme 
sparingen kan het nodig ziin om tegen de stortbelasting een stempel(rij) te 
plaatsen. Ook ter plaatse van bijvoorbeeld een trapsparing zal een stempel 
nodig blijven. 

4.2.9.6 Detaillering 
In figuur 4.2.1 2 is de mogeliike detaillering van de wingvloer getekend. In 
dwarsrichting ziin sparingen van rond 85 mm mogelijk hart-op-hart 140 
mm, en een sparing van 160 x 450 mm bii de oplegging. De goten (wings) 
kunnen volledig vol gelegd worden met leidingen, zo lang deze niet hoger 
dan 150 mm worden. 
O p  tekening staat een hoogte van de sparing van 180 mm, hier vanaf 
moet 30 mm afgehaald worden vanwege de benodigde dekking op de 
leidingen. 

1 

Dwarsdoorsnede 

Figuur 4.2.7 2 Detaillering Wingvloer 
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4.2. l O Beoordel ina bo l lenv loer  (Bubble deck) 
In onderstaand vergelijk wordt uitgegaan van de prefab variant waar het dubbele 
net met de kunststofbollen voorzien is van een betonschil om het ondernet (zie 
figuur 4.2.13). 

Figuur 4.2.13 Bollenvloer met prefab breedplaat 

4.2.1 0.1 Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

De afmetingen van de vloerplaten ziin maximaal 3 x 10 m*. De vloerplaten 
zijn leverbaar in de breedte van de stramienmaat van 2,7 meter. De lengte 
van 9,3 meter is leverbaar. Voor een overspanning van 9,3 meter is een 
vloerdikte van 340 mm nodig. Wanneer deze vloer strak afgewerkt wordt, is 
geen dekvloer nodig. 

4.2.1 0.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van de bollenvloer is 35% lager dan het gewicht van een 
massieve betonvloer van geliike dikte. Doordat geen balken hoeven te 
worden toegepast en de kolommen en wanden lichter uitgevoerd kunnen 
worden omdat de belasting uit de vloer lager is, wordt in totaal een 
gewichtsbesparing van ongeveer 50% gehaald. Het eigen gewicht van deze 
vloer (BD340) is 5,80 kN/m2 exclusief afwerkvloer. Als de vloer gevlinderd 
wordt, kan een afwerkvloer achterwege blijven. 

Overspanning 
De elementen zijn maximaal tien meter lang. Als er grotere overspanningen 
dan 10 meter nodig ziin, kunnen de elementen gekoppeld worden. Dit 
betekent dat de platen in het werk tegen elkaar aangelegd worden, de 
wapening doorgekoppeld wordt, en daarna de vloer wordt afgestort. 
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Door het afstorten ontstaat een monoliete constructie die niet of zeer 
moeilijk demontabel is. 
Doordat de vloer niet direct een spanrichting heeft en het net aangepast 
kan worden aan alle vormen, is het een ideale vloer om toe te passen bij 
complexe plattegrondvormen. 

Hoekoplossingen 
De vloer kan spannen van lijn naar lijn ondersteuning, maar ook van punt 
naar punt, of welke andere combinatie ook. De vloer is dik genoeg om de 
benodigde dwarskracht (of pons bij puntvormige ondersteuningen) over te 
kunnen brengen. 

Schijfwerking 
Door het afstorten van de vloer onstaat een monoliete vloer die genoeg 
schijfwerking bezit om de windbelasting te verdelen. Zeker bii de dikkere 
varianten is genoeg beton aanwezig. Indien nodig moet wapening 
bijgelegd worden om als trekband te fungeren. 

Installaties 
De leidingen ten behoeve van de betonkern activering kunnen zonder 
problemen in de vloer opgenomen worden. Deze leidingen worden op het 
bovennet gelegd voordat het beton gestort gaat worden. Ondanks dat de 
massa van de vloer 35% lager is dan een massieve vloer, bezit de vloer 
voldoende massa om betonkernadivering te kunnen gebruiken. 
Verticale sparingen (verticaal door de vloer) kunnen in alle redelijkheid 
gemaakt worden. 
Horizontale sparingen (horizontaal door de vloer) zijn mogelijk ter plaatse 
van de bollen. In een vloer van 340 mm hoog kunnen leidingen 
opgenomen worden van rond 175 mm of rechthoekig tot maximaal 400 x 
150 mm2. Bii voorkeur worden deze leidingen opgenomen in de 
lengterichting van de plaat. Na aanpassing van de stempels, is plaatsing 
van leidingen in de dwarsrichting geen probleem. Het leidingpatroon moet 
zoveel mogelijk het bolpatroon in langs of dwarsrichting volgen. Diagonaal 
moet worden vermeden. 

4.2.1 0.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

De brandwerendheid is afhankelijk van de betondekking. Uit een proef met 
behulp van een eindige-elementenprogramma naar de temperatuur- 
verdeling in een bollenplaatvloer bleek dat de bollen een ongunstige 
invloed hebben op de brandwerend heid. De wapeningsstaven die tegen de 
bollen aanliggen (de staven van het basisnet) warmen aanzienlijk sneller op 
dan niet tegen de bollen aanliggende staven. Daarom is het van belang 
een aanzienlijke betondekking te ontwerpen langs de bollen (en 
wapeningsstaven). Bubble-deck garandeert in zijn documentatie dat 60 
minuten haalbaar is.[6,17] 
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Geluidswering 
Doordat de vloer in het werk gestort wordt, is de kans op luchtlekken klein. 
Het gewicht van de vloer dooft geluid uit. 

Trillingen 
De vloer heeft voldoende massa (hoger dan 3,O kN/m2) om niet hinderlijk 
te gaan trillen als gevolg van het gebruik. 

4.2.1 0.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning 

Met een bollenplaatvloer worden vlakke betonvloeren zonder balken 
gerealiseerd. De belastingen kunnen direct worden afgedragen naar de 
wanden en kolommen. De ruimte tussen de kern en de gevel zal dan ook 
vrii en open blijven. Doordat de leidingen voor betonkernactivering in het 
systeem opgenomen kunnen worden, ziin radiatoren niet nodig. 
Mechanische ventilatie kan beperkt bliiven, maar bliift altiid nodig. 

Afwerking 
De platen zullen aan de onderzijde een strakke plaat vormen. Door het 
opstorten van beton ontstaat een monoliete constructie. Deze monoliete 
vloer wordt tiidens het storten onderstempeld, waardoor zettingsverschillen 
beperkt zullen bliiven. Leidingen worden in de vloer opgenomen. Een 
verlaagd plafond is niet nodig. Wel zullen altiid de naden tussen de platen 
zichtbaar bliiven. 

4.2.1 0.5 Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnel heid 

Door het relatief lage gewicht van de prefab platen, kunnen meerdere 
platen in één keer naar boven gehesen worden. Hierdoor wordt de hiistiid 
verkort. Het bouwproces is langer dan bii de kanaalplaatvloer omdat hier 
op  de bouwplaats meer werk verricht moet worden. 
Eerst moeten tiideliike ondersteuningen gesteld worden. Er moet 
doorgestempeld worden over drie verdiepingen. Daarna kunnen de 
elementen geplaatst worden. Als de elementen op hun plaats liggen kan de 
bijlegwapening, zoals koppelstaven, koppelnetten, haarspelden, etc. 
aangebracht worden. De ervaring leert dat een redeliike indicatie voor de 
hoeveelheid in het werk te vlechten betonstaal gemiddeld circa 40% is van 
de totale hoeveelheid in de vloer toe te passen betonstaal. Na het 
aanbrengen van de randbekisting wordt de vloer gestort. Doordat de bollen 
in de vloer zitten is veel minder beton nodig voor het afstorten van de vloer. 
Nadat de vloer voldoende verhard is, kan begonnen worden met het 
verwijderen van de stempels. 
De bouwtijd ligt dus hoger (duurt langer) dan bii de kanaalplaatvloeren. 
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Hijsbelasting 
De hijstijd is relatief laag omdat de platen met meerdere tegeliik naar 
boven gehesen kunnen worden. Wel moet er rekening gehouden worden 
dat er met de kubel afgestort moet worden, alhoewel ook overwogen kan 
worden om dit via pompen te doen. 

Bouwterrein 
Bij deze variant is iets meer bouwterrein nodig dan bij de 
kanaalplaaivloeren. Deze variant heeft naast opslag van de 
koppelwapening ook opslag nodig van de stempels en de eventuele 
rand bekisting. Dit hoeft echter geen probleem te zijn als ze maar langzaam 
met de verdiepingen mee gaan. 

Onderstempeling 
Er dienen stempelriien geplaatst te worden maximaal h.oh. 1,80 m haaks 
op de richting van de tralieliggers in het element, dwz. in de lengte richting 
van de plaat. 

4.2.1 0.6 Detaillering 
Bii verschillende vloer hoogten horen ook verschillende maten van de bollen. In 
onderstaande detaillering (figuur 4.2.14) is een aanname gedaan voor de 
wapening. Hier is echter nog geen berekening aan verbonden. 

Figuur 4.2.14 Detaillering bollenvloer 

I d* min. 60 mm &ont.(i8<- 
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4.2.1 1 Beoordel ina S t a a I ~ I a a t - b e t o n v l o e r  
Er ziin in Nederland vele staalplaat leveranciers. Omdat er voor vergeliik toch een 
specifieke variant gekozen moest worden, is gekozen voor de vloeren van Comflor 
(zie figuur 4.2.5). 

4.2.1 1 .l Geometrische eigenschappen 
Afmetingen 

De staalplaat-betonvloer is leverbaar door verschillende fabrikanten in 
verschillende vormen. Er ziin vele varianten van staalplaten op de markt: 
46, 51, 70, 100, 21 0 wat slaat op de hoogte van de gevouwen staalplaat. 
Hier is gekozen voor de ComFlor 210 omdat deze het toelaat om grote 
leidingen door te voeren onder de staalplaat. 
De staalplaat is naast de bekisting ook de onderwapening van de vloer. Het 
kan nodig ziin om extra wapening in de vloer te plaatsen. 
Doordat er zoveel varianten zijn van de staalplaat-betonvloer, kunnen ook 
verschillende overspanningen gerealiseerd worden. Voor de gekozen 
variant is wat betreft sterkte een overspanning mogelijk van 7,5 meter. 

4.2.1 1.2 Constructieve eigenschappen 
Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van de bovenstaande variant is 3,05 kN/m2. Dit is 
exclusief afwerkvloer. Inclusief de afwerkvloer komt het gewicht van deze 
variant op 4,25 kN/m2. 

Overspanning 
Zoals bovenstaand al beschreven is, kan de overspanning van 7,5 meter 
met een ComFlor 21 0 gehaald worden. De vloerdikte is dan 290 mm. 
De overspanning van 7,5 meter betekent dat de staalplaat-betonvloer niet 
van gevel tot kern kan overspannen. Er zijn extra liggers nodig zijn. De 
liggers overspannen van gevel tot kern waarna de staalplaat-betonvloer van 
ligger naar ligger overspant. 

Schijfwerking 
Wanneer de betonlaag dik genoeg is, is er genoeg schijfwerking aanwezig. 

Installaties 
In deze vloer kunnen geen of nauweliiks leidingen opgenomen worden. 
Beperkte verticale sparingen kunnen gemaakt worden. Deze sparingen 
mogen maximaal 425 breed worden omdat deze door de bovenflens van 
de staalplaat moeten gaan. Ze mogen pas gemaakt worden als het beton 
verhard is. 
Voor sparingen worden de volgende richtliinen geboden: 
Vierkante doorvoeringen met afmetingen tot 300 mm kunnen in het midden 
van de bovenflens van het profiel worden aangebracht en behalve het 
wapeningsnet tegen scheuren, zonder aanvullende wapening worden 
toegepast. 
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Voor doorvoeringen met een breedte tot 425 mm (breedte van de 
bovenflens van het profiel) en een lengte tot 1000 mm moeten van 
aanvullende wapening worden voorzien. 
Doorvoeringen met een breedte van meer dan 425 mm moeten door de 
staalconstructiefabrikant van stalen randprofielen worden voorzien. [28] 
Horizontale doorvoeringen door het liif van de plaat worden afgeraden. 
Als de leidingen onder de vloer tussen de ribben in gehangen worden, 
moeten er doorvoeren gemaakt worden door de stalen liggers of er moeten 
vakwerken of raatliggers toegepast worden. 
Het opnemen van betonkernactivering is mogelijk maar door de geringe 
massa van de vloer niet zo effectief als bii de rest van de varianten. De 
leidingen voor de activering zullen op de bouwplaats aangebracht moeten 
worden. 

4.2.1 1.3 Fysische eigenschappen 
Brandwerend heid 

Met de wapening van rond 25 mm en het brandwerend bekleden 
(eventueel coaten) van de liggers, kan een brandwerendheid van 60 
minuten gegarandeerd worden. 

Geluidswering 
De lichtte vloervariant dempt minder geluid uit dan zwaardere vloer 
varianten. In combinatie met een verlaagd plafond kan voldoende geluid 
geweerd worden. De constructie blijft gehoriger dan een zwaarder 
vloersysteem. 

Trillingen 
Trillingen in een lichte vloer zorgen voor problemen. In dit geval zal de 
vloer zelf niet de problemen veroorzaken omdat deze redeliik zwaar is en 
boven de eis uitkomt van 3,O kN/m2. Voor de liggers wordt aangeraden [Z] 
om de hoogte van het profiel minimaal een twintigste van de overspanning 
te laten zijn. Als aan deze eis voldaan wordt, betekent dit dat er geen 
gevoel van vibreren van de vloer ontstaat in het geval van een kantoor. Er 
moet een controleberekening uitgevoerd worden volgens de voorschriften. 
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4.2.1 1.4 Architectonische en ruimtelijke criteria 
Overspanning 

Deze vloervariant levert geen strakke plaat op. In de richting van gevel naar 
kern lopen de liggers, in de richting haaks daarop liggen de staalplaten. Er 
hoeven geen extra kolommen in de ruimte toegepast te worden. 

Afwerking 
Omdat de onderzijde van de vloer geen strak uiterlijk heeft mede door de 
brandwerende bekleding van de liggers, en door de leidingen en kanalen 
die aan de onderziide van de vloer lopen is een verlaagd plafond gewenst. 
Doordat de vloer niet of nauweliiks geschikt is voor betonkernactivering, 
zullen ruimteontsierende apparaten geplaatst moeten worden. Gedacht kan 
worden aan radiatoren en/of airco's. 

4.2.1 1 .S Uitvoeringstechnische criteria 
Bouwsnelheid 

De staalplaten worden in pakketten aangevoerd en opgetakeld. O p  de 
verdieping worden de platen geplaatst en vast geschoten. Vervolgens 
worden deuvels, bekistingen voor sparingen en krimpwapening geplaatst. 
De vloer moet gestempeld worden. Daarvoor moet de verdieping onder de 
te storten vloer verhard ziin. Dit betekent dat vloer voor vloer gewerkt moet 
worden. Er kan pas met het storten van de volgende vloer begonnen 
worden als degene eronder uitgehard is. 
O m  de bouwtiid te verkorten kan er op een slimme manier gebouwd 
worden. Allereerst moet de ligger- en kolommenstructuur opgebouwd 
worden tot de vierde verdieping. Vervolgens kan vloer vier gelegd worden 
met de staalplaten en vervolgens worden afgestort. Na verharding kan 
begonnen worden met vloer vijf, terwijl gelijk tijdig vloer 1 tot en met 3 
gemaakt worden. Een voorwaarde voor deze bouwmethode is wel, dat er 
gebruik gemaakt wordt van een staalplaat-betonvloer die ongestempeld 
gestort kan worden. 

Hijsbelasting 
Als gebruik gemaakt wordt van betonpompen is de hiisbelasting in tijd laag. 
Alleen een paar pakketten met een aantal staalplaten en wapening moet 
opgetakeld worden, waardoor de gewichtsbelasting laag blijft. 

Bouwterrein 
Vaak worden de staalplaten, de staalnetten, leidingen en kanalen allen 
eenmalig geleverd. Hierdoor ontstaat er een druk op het bouwterrein. Ook 
de stempels en eventuele randbekistingen zullen moeten worden 
opgeslagen. 

Onderstempeling 
Onderstempeling hangt af van de gekozen staalplaat variant. Wanneer 
bovenstaande variant gekozen wordt, moet er met één stempelrij 
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onderstempeld worden. Deze stempelrii is nodig in het hart van de 
staalplaat. Dit houdt in dat een doorlopende ondersteuning van de 
profielplaat wordt gemaakt door houten onderslagbalken toe te passen 
welke onafhankeliik moeten worden gestut op onderlinge afstanden van 
600 mm, waardoor elke profielrib apart wordt opgevangen. De 
ondersteuningen moeten blijven staan tot het beton ten minste 70% van de 
karakteristieke sterkte heeft bereikt. 

4.2.1 1.6 Detaillering 
De detaillering van de staalplaat 21 0 ziet er uit als in figuur 4.2.1 5. De profilering 
zorgt (mede) voor de samenwerking tussen het beton en de plaat. 

W 4  56 
14 Werkende breedte 

Figuur 4.2.15 Detaillering van de staalplaat 
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4.2.1 2 Keuze vloersysteem 

4.2.1 2.1 Vergelijk systemen 
In de tabellen 4.2.1 en 4.2.2 zijn criteria aangegeven waarop de vloersystemen 
vergeleken zullen worden. De vloersystemen zullen in de volgende tabel 4.2.4 
beoordeeld worden middels plussen en minnen. 

Tabel 4.2.4 Vergelijking vloersystemen varianten. 

Criteria 
Geometrische eigenschappen: 

Afmetingen elementen 

Constructieve eigenschappen: 
Eigen gewicht 

Overspanning 

Hoekoplossingen 

Schiifwerking 

Installatie doorvoeren 

Fysische eigenschappen: 
Brandwerendheid 

Geluidswering 

Trillingen 

Subtotaal 
Ruimtelijke criteria: 

Overspanning 

Afwerking 

U itvoeringscriteria: 

De weegfactoren in tabel 4.2.4 verdisconteren de rang van importantie van de 
criteria voor dit proiect. Als voorbeeld: voor het constructieve karakter van dit 
afstudeerproject zijn het eigen gewicht en de overspanning veel belangrijker dan 
de bouwsnelheid. Omdat het bouwterrein zeer beperkt is, is voor de opslagruimte 
een weegfactor 1 toegekend. Voor hoogbouw telt het eigen gewicht van het 
vloersysteem het zwaarst. 
De plussen en minnen in de tabel ziin gebaseerd op het vergeliik tussen de 
varianten. Een dubbele plus staat voor perfect, goed inpasbaar, goed mogelijk of 
snel. Een dubbele min staat voor slecht, niet inpasbaar, onmogelijk of traag. 
Bij het bepalen van de uiteindeliike totalen worden de minpunten maal de 
weegfactoren van de pluspunten maal de weegfactoren afgetrokken. 
Conclusies uit tabel 4.2.4 worden in de volgende paragraaf getrokken. 
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4.2.1 2.2 Eerste selectie 
Deze paragraaf beschrijft een keuze voor twee vloersystemen op basis van tabel 
4.2.4. 
Uit de tabel bliikt dat er twee varianten boven de 9 punten scoren: de bollenvloer 
(1 2,1) en de wingvloer (9,8). Bii het subtotaal staat de bollenvloer wel bovenaan 
echter de breedplaatvloer en staalplaat-betonvloer scoren daar beter dan de 
wingvloer. 

Door het gewicht van en de moeiliike hoekoplossingen met de leidingvloer, valt 
deze dired af. De mogelijkheid tot het opnemen van leidingen is ook kleiner dan 
de wing of de bollenvloer. 

De breedplaatvloer is de zwaarste variant en scoort het laagst op de 
uitvoeringscriteria. O p  de constructieve en fysische eigenschappen scoort deze 
variant sterk. Er kunnen (kleine) leidingen in opgenomen worden. Grote 
doorvoeren kunnen dan wel verticaal gemaakt worden, echter horizontaal ziin er 
onoverkomeliike problemen. Vooral vanwege de lage score op de 
uitvoeringsaspeden valt deze variant af. 

De kanaalplaatvloer heeft het nadeel dat hij niet gemakkeliik leidingen, hetzij voor 
betonkernactivering, hetzij voor luchtbehandeling, elektra of riolering, op kan 
nemen. De vloervariant kan zich niet zo makkelijk aanpassen aan grillige 
plattegrondvormen. Een verlaagd plafond is noodzakelijk. De plaat kan zich niet 
aan het stramien aanpassen. Deze variant valt af. 

De uitvoerings- en constructieveaspecten van de staal-plaatbetonvloer zijn 
middelmatig. Deze variant springt eruit voor wat betreft het gewicht en de bouwtijd, 
maar heeft verder weinig sterke punten. De staalplaat-betonvloer heeft het nadeel 
te weinig massa te hebben om de betonkernactivering te kunnen toepassen. 
Om bovenstaande redenen valt de staalplaat-betonvloer af. 

Uit tabel 4.2.4 volgt dat de bollenvloer het sterkst uit het vergeliik komt, gevolgd 
door de wingvloer. Deze varianten worden in de volgende paragraaf nogmaals 
met elkaar vergeleken, waaruit een conclusie getrokken wordt 
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4.2.1 2.3 Wing- of bollenvloer 
Een moeilijke keuze moet gemaakt worden tussen de twee vloeren die over bliiven: 
de wing- en bollenvloer. Om goed te kunnen vergeliiken worden ze in 
onderstaand schema direct naast elkaar gezet. 

rond 1 75 mm of rechthoekig 

h x b  150x400mm2 

rond 85 mm h.o.h. 140 mm betonkern activering mogelijk 

aansluiten, koppelwapening leidingen aansluiten, 

Tabel 4.2.5 Vergelijk wingvloer en bollenvloer 
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De verschillen in het voordeel van de wingvloer ziin: 
installatieruimte in de langsrichting; 
het niet hoeven plaatsen van de stempels. 

De verschillen in het voordeel van de bollenvloer ziin: 
het lagere eigen gewicht; 
het makkeliikere aanpassen van de vloer aan plattegronden (denk hierbii 
aan de hoeken bii de torens van dit proiect. Er zijn geen extra liggers 
nodig.); 
een strak plafond; 
meerdere elementen in één keer te hiisen. 

4.2.1 2.4 Uiteindelijke keuze 
Mede op basis van tabel 4.2.4 is uiteindelijk gekozen voor de bollenvloer. Het 
eigen gewicht is lager en de vloer past zich makkeliiker aan, aan de hoekige 
vormen van de plattegrond. Ondersteuningen kunnen puntvormig of liinvormig ziin 
en extra liggers in de hoeken ziin niet nodig. 
Daarentegen staan de iets kleinere installatietechnische doorgangen. Het nadeel 
van de onderstempeling valt deels weg tegen de lagere hiisbelasting van de vloer. 
De ene centimeter (wing heeft 50 mm druklaag nodig) die de vloer hoger is, is ten 
opzichte van de totale verdiepingshoogte van 3,5 meter niet relevant. 

De bollenvloer is gekozen als vloer die toegepast gaat worden in dit project. 
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Hoofdstuk 4.3: 

Overgangsconstructies 

4.3.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 werden overgangsconstructies omschreven als: 
'Overgangsconstrudies zijn constructies die gebruikt worden voor de overgang van 
de bovenbouw op de onderbouw.' 
In het specifieke geval van dit gebouw, gaat de h.o.h. maat (2,7 meter) van de 
gevelbuiskolommen van de bovenbouw over op een h.o.h. maat van 5,4 meter 
voor de beganegrond. Bii één van de vier gevels, te weten de zuid gevel, vindt de 
kolomonderbreking plaats op de 10" verdieping. 
In dit hoofdstuk worden eerst de varianten van overgangsconstructies 
gepresenteerd. Daarna volgen de beoordelingscriteria, waarna de varianten 
beoordeeld worden. Uiteindeliik wordt er een keuze gemaakt welke variant wordt 
toegepast. 

De omstandigheden rond de overgangsconstructies komen zo veel mogeliik 
overeen met het uiteindeliike ontwerp. Na het onderzoek naar de 
overgangsconstrudies is het ontwerp uitgewerkt. Zo kan het gebeuren dat de 
details gebruikt in het uiteindeliike ontwerp niet volledig overeenkomen met de 
details in dit hoofdstuk. Een ander voorbeeld is de staalkwaliteit die in het 
uiteindeliike ontwerp verlaagd is van S355 naar S235. In dit hoofdstuk wordt 
gebruik gemaakt van een scharnierende verbinding van de gevelbuis met de 
onderconstructie. In het uiteindelijke ontwerp wordt gekozen voor een inklemming. 
De afwijkingen vormen echter geen probleem. De omstandigheden voor 
onderstaand vergelijk zijn voor alle varianten gelijk waardoor een afweging 
gemaakt kan worden. 



4.3.2 Varianten 
In hoofdstuk 2 (Literatuuronderzoek) ziin varianten van overgangsconstructies 
gepresenteerd die in de literatuur te vinden zijn. O m  de mogeliikheden te 
completeren, zijn nog een aantal varianten toegevoegd: 

1. extra onderslagbalk (eventueel verbreed) (zie paragraaf 2.3.2); 
2. vergroting van de bestaande ligger met borstwering (zie paragraaf 2.3.3); 
3. V-vormige kolommen op druk (zie paragraaf 2.3.4); 
4. vakwerk (zie paragraaf 2.3.5); 
5. (versterkte) vierendeelligger (zie paragraaf 2.3.6); 
6. hangkabel (zie paragraaf 2.3.7); 
7. boogstructuur (zie paragraaf 2.3.7); 
8. onderspannen liggers; 
9. WTC oplossing ( zie 2.3.4); 
1 O.Schorende kern. 

De onderspannenligger verdient nog uitleg omdat deze niet in hoofdstuk 2 is 
toegelicht. 
Een onderspannen ligger is een ligger die middels kabels gespannen wordt 
waardoor er in de ligger een moment en een drukkracht ontstaan. De 
onderspannen ligger (figuur 4.3.1) kan toegepast worden als er geen belastingen 
op de ligger aangriipen die wisselen van teken. Wanneer er toch trekkrachten in 
de belastende kolommen voorkomen, verliezen de kabels hun voorspankracht. 
Wanneer er grote drukkrachten op de kabel werken (groter dan voorspankracht) 
verliezen de kabels hun functie. Een mogeliikheid zou ziin om dan de kabels door 
staven te vervangen. Dan komt men echter op  het terrein van een 
vakwerkconstructie. 

Figuur 4.3.1 Onderspannen ligger 
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Figuur 4.3.2 Beschouwde gevel 

De verschillende varianten ziin doorgerekend om een idee te krijgen van de 
dimensies van de verschillende constructiedelen. Als standaardmodel is het model 
uit figuur 4.3.3 aangehouden. 

2348. z m  , zmo . z m  zmo z m  , zmo . z m  . zmo a + m  . zmo M z m  zmo zmo z m  . z m  , 2 m  

't 7.748 8100 8 1 W  8100 81W r 5 ~ 0  

Figuur 4.3.3 Standaard model overgangsconstructie met lasten 
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Belastingcombinaties 
De ingevoerde belastinggevallen zijn: 

i. Eigen gewicht 
2. Permanente belasting uit vloeren, gevel, kolommen, en overige liggers 
3. Variabele belasting uit vloeren 2 tot en met 38, <pm = 0,5 
4. Variabele belasting uit vloer 1, <p, = 1,O 
5. Veranderliike belasting zuidoostenwind, <pm = O 
6. Veranderliike belasting noordoostenwind, <pm = 0. 

De combinaties met deze belastinggevallen voor een sterkte berekening ziin: 
i. 1,35 (BG1 + BG2) 
2. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + BG4) 
3. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 1,5 BG5 
4. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 1,5 BG6 
5. 0,9 (BG1 + BG2) + 1,5 BG5 
6. 0,9 (BG1 + BG2) + 1,5 BG6 

De combinaties voor een vervormingsberekening ziin: 
i. 1 ,O (BG1 + BG2) 
2. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + BG4) 
3. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + 0,5 BG4) + 1 ,O BG5 
4. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + 0,5 BG4) + 1 ,O BG6 
5. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG5 
6. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG6 

Gebruikte belastingcombinatie 
De belastingen per belastinggeval zijn afkomstig uit het model met de uniforme 
plattegrond opgetrokken over de totale hoogte (zie bijlage N.4). Het is niet nuttig 
middels deze tekst om de exacte waarden van deze lasten hier te noemen. Bii de 
uitwerking van elke variant wordt genoemd welke combinatie maatgevend was. 

Staalkwaliteit 
In de onderstaande vergelijking van de verschillende varianten is uit gegaan van 
S355. Later bij het constructieve ontwerp van het proiect (zie bijlagen), is besloten 
S235 te gebruiken. De vervorming aan de top van de toren werd maatgevend. In 
het geval van de onderstaande vergeliikingen is dit geen probleem omdat voor 
alle constructies dezelfde staalsoort is aangehouden. 
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4.3.4 Constructieve problematiek 
De krachten uit de onderbroken kolommen moeten middels een 
overgangsconstructie naar de overige kolommen afgevoerd worden (figuur 4.3.4) 

Figuur 4.3.4 Model twee verdiepingen met normoolkracht aanduiding 

In dit model moet de horizontale kracht middels buiging in de stoppende kolom 
overgedragen worden naar de liggers. De horizontale kracht wordt middels 
normaalkrachten in de liggers (figuur 4.3.4) overgedragen naar de kolommen die 
deze kracht middels buiging overdragen naar de onderliggende constructie. De 
verbinding van de stoppende kolom kan op deze wiize eenvoudig scharnierend 
gemaakt worden. 
De constructie wordt in segmenten aangevoerd. Er moeten verbindingen gemaakt 
worden. Deze worden gemaakt op de momenten nulpunten in de liggers (en 
kolommen). Deze verbindingen kunnen eenvoudig scharnierend gemaakt worden. 

Voor de analyse van de verschillende overgangsconstructies is de horizontale 
kracht minder interessant dan de verticale krachten. De verticale krachten ziin 
groot (Fvd= 10 MN) in vergelijking met de horizontale krachten (F,,,=630 kN). De 
genoemde krachten ziin gemiddelde waarden. De verticale krachten in de hoeken 
van de constructie zijn groter dan in het veld ten gevolge van de (positieve) shear- 
lag. 

Bij de schematisering van de doorgaande ligger, moet rekening gehouden worden 
met de afmetingen van de profielen. De constructie wordt ingevoerd aan de hand 
van hartlijnen. Na berekening kunnen echter de momenten in de ligger 
gereduceerd worden door de grote van de kolomprofielen. De ligger is korter dan 
de schematisering (zie figuur 4.3.6). 
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Figuur 4.3.5 Afmetingen staven 

Naast het reduceren van het moment aan de kolomziide, kan het moment ook 
gereduceerd worden op het punt waar de belasting aangrijpt. Wanneer 
aangenomen wordt, dat een I-vormig profiel voor de stoppende kolom gebruikt 
wordt, zitten de grootste normaalkrachten in de flenzen. De kolom is 900 mm 
breed, waardoor de piek van het moment weg valt (zie figuur 4.3.6). 

I IOMN I 1OMN 5MNl PMN 

a) uitgangsmodel b) overspanning vermindert c) opgedeelde belasting 

met breedte kolommen 

Figuur 4.3.6 Momenten verschillende schematiseringen 

De conclusie die uit bovenstaande figuur getrokken kan worden is, dat de 
momenten in de ligger 33% lager ziin, dan gegeven wordt door het ingevoerde 
model. In onderstaande modellen wordt gebruik gemaakt van deze reductie. De 
modellen worden ingevoerd als model a uit figuur 4.3.6. 
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4.3.5 Beoordelinqscriteria 
De beoordelingscriteria worden in drie groepen ingedeeld, te weten: constructie, 
architectuur en uitvoering. 

CONSTRUCTIEF ONTWERP 

De constructie van de variant moet de belastingen kunnen dragen. 
Naast het dragen van de belastingen kunnen de varianten nog 
andere functies gaan vervullen, zoals het uitdempen van de shear- 
lag, of het herverdelen van de krachten ten gevolge van de 
zwaartekracht over de verschillende kolommen. 
De aandachtspunten ziin: 

kan de belasting gedragen worden. De maximaal 
toelaatbare spanning in het voorontwerp wordt voor staal 
S355 gesteld op 200 N/mm2 voor de buiging en 
normaalkracht en 1 15 N/mm2 voor afschuiving. Toetsing 
vindt plaats aan de hand van simpele voorontwerp 
berekeningen. 
blijft de vervorming van de constructie binnen de gestelde 
eisen 

De werkelijke overspanning van de ligger is 4,5 meter 
(zie figuur 4.3.6). De maximaal toelaatbare 
vervorming is: 

totaa~;max = 0,0041 = 18 mm 
ubijk0 m,;m, = 0,0021 = 9 mm 

De bii komende vervorming mag niet te groot worden 
omdat een groot deel van de gevel uit glas bestaat. 

worden er additionele functies vervuld 
shear-lag vermindering 

De shear-lag vermindering kan berekend 
worden aan de hand van de shear-lag factor 
Zonder vermindering van het aantal kolommen 
geldt voor de shear-lag factor p, : 

extra stiifheid toren 
De horizontale vervormingen worden verkleind. 

zijn er aanpassingen nodig van de overige draagstructuur 
van het gebouw (positief of negatief) 

plaatseliik zwaardere of lichtere kolommen 
moeilijke aansluitingen bii opleggingen 
moet een deel van de krachten elders opgenomen 
worden (biivoorbeeld horizontale dwarskracht) 
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2. gewicht staal 
De variant wordt beoordeeld en vergeleken op het gebruik van het 
aantal kilo's staal. 

3. detaillering 
Is het detail eenvoudig te maken? Moeten de staven van de variant 
in het detail 'gepropt' worden? 

ARCHITECTUUR:  
1. Passend in detail 

Past de variant in het bouwtechnische detail? Het bouwtechnische 
detail heeft een afmeting van 350 x 2275 mm2. 

2. Passend in ontwerp 
Past de variant in de architectuur van het gebouw? 

3. vloeroppervlak 
De variant wordt geacht zo min mogeliik vierkante meters 
vloeroppervlak te gebruiken, om te bereiken dat zoveel mogeliik 
vloeroppervlak gebruikt (lees verhuurd) kan worden. 

UITVOERING:  
Kan de constructie van de variant normaal over de weg vervoerd 
worden? Naast het vervoer speelt de arbeid op de bouwplaats ook 
een belangriike rol. Vanwege de beperkte ruimte, moet arbeid en 
opslag op de bouwplaats zoveel mogeliik voorkomen worden. 
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4.3.6 Beoordelina varianten 
De varianten zullen één voor één beoordeeld worden, met uitzondering van de 
varianten 1 en 2. Deze varianten ziin voor een uitvoering in staal aan elkaar geliik. 
Eerst zal van een variant een korte uitwerking gegeven worden van de geometrie 
en de detaillering. Vervolgens wordt de variant beoordeeld. 

4.3.6.1 Varianten 1 en 2 

Geometrie en detaillering 
De geometrie is als figuur 4.3.7. 

Figuur 4.3.7 Schematisatie ligger 

De kolom wordt gedetailleerd als figuur 4.3.8. 
350 

50 lm so im so 
e :  : :  : *  

Kolom 350 x 900 
t loot 

195000 mm 
1,273 - 10'' mm4 

Figuur 4.3.8 Detaillering kolom 

De intentie van deze kolom uit gelaste platen is, dat er op hogere verdiepingen 
waar kleinere normaalkrachten heersen, de buitenste twee liifplaten (900 x 50) 
weggelaten kunnen worden. Ook kan de dikte van de platen verkleind worden. 
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De ligger wordt gedetailleerd als figuur 4.4.9. 

Figuur 4.3.9 Verticaal defail plaafligger met bue,=350 mm, tW=20 mm en t , ,=50 mm. 

De vloer wordt gedragen door nokken die op de onderflens van de ligger steunen. 
De wringing die hierdoor in het profiel ontstaat (ongeveer 6 kNm/m), wordt 
opgenomen door een verticaal schot wat ter plaatse van de nok aan de buitenziide 
van de ligger gelast is en de wringing overbrengt naar de flenzen van de ligger. 
Uit de berekening bliikt dat belastingcombinatie 3 (zie 4.3.3) maatgevend is voor 
de ligger met de krachten: 

N,= 1 00 kN 
Vd=600 kN 
Md= 10 MNm 

Voor de kolommen volgt uit de berekening dat belastingcombinatie 4 maatgevend 
is met de krachten: 

Nd=19 MN 
Vd=700 kN 
Md=3 MNm 
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Beoordeling 

CONSTRUCTIE: 
De ligger voldoet aan de sterkte eis: 

- 600 'O3 = 14.3 N / mm' 
bv = 

A,, 2100.20 

De kolom voldoet aan de sterkte eis: 

De kolom voldoet niet aan de vervormingseis 
De eis luidt dat er een maximale horizontale vervorming mag optreden 
van h/300=5500/300=18,3 mm. De horizontale vervorming van de 
kolom volgens deze berekening is: 21 mm. De vervorming voldoet 
wanneer gebruik gemaakt wordt van verstiifde delen van de ligger en 
kolom volgens biilage I. 

De verticale vervorming van de ligger voldoet aan de eis 
De bijkomende vervorming van de ligger volgens dit model is 6,9 mm. 
De maximaal toelaatbare vervorming is 16,2 mm. 

De shear-lag wordt verkleind 
De ligger is verstijfd ten opzichte van de andere liggers hoger in het 
gebouw. Wanneer de gevelbuis oneindig stiif aangenomen wordt, is er 
geen shear-lag aanwezig. Hoe slapper de gevelbuis wordt, hoe groter 
de shear-lag wordt. Hieruit komt voort dat wanneer de gevelbuis 
verstiifd wordt (in dit geval door een verstiifde ligger) de shear-lag 
verminderd. 

Totale vervorming gebouw neemt toe 
De vervorming van het gebouw neemt toe door de vermindering van de 
kolommen op de beganegrond. Het aantal vierkante millimeters staal 
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zal afnemen. Het traagheidsmoment van de buis zal afnemen waardoor 
de uitbuiging toe zal nemen. Ook de vervorming ten gevolge van de 
dwarskracht zal toenemen. 

ARCHITECTUUR 
Past binnen architectonisch detail 

Bovenstaande variant bliift binnen de beperkingen van het 
bouwtechnisch detail (zie figuur 4.4.9). Er wordt geen beslag gelegd op 
extra vloeroppervla k of geveloppervlak. 

Uniforme uitstraling 
Deze oplossing blijft in lijn met de rest van het gebouw. De constructieve 
oplossing is gebaseerd op dezelfde constructie als de rest van het 
gebouw. De onderslag ligger wordt alleen verzwaard. Mede doordat de 
variant ook binnen het bouwtechnisch detail valt, ontstaat een uniforme 
uitstraling. 

UITVOERING 
Als rest gebouw 

De constructie is gebaseerd op hetzelfde principe als de rest van het 
gebouw. Hierdoor kan het gehele gebouw op een zelfde wiize 
gemonteerd worden. 

Eenvoudige montage 
De montage is eenvoudig. Er moeten in 
de ligger alleen scharnierende 
verbindingen gemaakt worden, door 
een simpele boutverbinding. Een 
simpele montage betekent tijdswinst en 
minder kans op fouten. 

Opdeelbaar in transporteerbare segmenten 
De segmenten zijn eenvoudig te 
vervoeren. De elementen, 2,7 breed en 
ten hoogste 17 meter lang, worden 
geprefabriceerd aangevoerd (zie figuur 
4.3.10). Het grootste element van de 
beganegrond verdieping heeft een 
lengte van 7,625 meter en een breedte 
van 2,7 meter. Deze elementen kunnen 
met twee elementen gelijktijdig middels 
een normale vrachtwagen over de weg 
getransporteerd worden. 

Figuur 4.3. J O Transportelementen 
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4.3.6.2 Variant 3: V-vormige kolommen op druk 

Geometrie en detaillering 
De geometrie is als figuur 4.3.1 1. In de ligger kunnen geen scharnieren gemaakt 
worden, omdat daardoor instabiliteit ontstaat (schorende constructie!). 

x ;x; Mi, Mi, 6a 

Figuur 4.3.1 T Schemafisatie V-kolom op druk 

In paragraaf 4.3.4 staat beschreven dat een stoppende kolom een scharnierende 
verbinding heeft met de ligger. In het geval van de V-kolommen, hebben alle 
kolommen een momentvast verbinding nodig, omdat zonder deze momentvaste 
verbinding de horizontale vervorming veel te groot wordt. 
Voor de kolommen van de beganegrond wordt gekozen voor een SHS 550/32. 
Deze kolom heeft in beide richtingen dezelfde specificaties. De kniklengte is in of 
uit het vlak geliik. Door de pendelkolommen ontstaat alleen druk (of trek) in de 
kolommen. 
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De ligger wordt gedetailleerd als figuur 4.3.1 2. 

Figuur 4.3.12 Verticaal detail plaatligger variant 3 met bR;,=350 mm, t,= I 0  mm en tR,,=40 mm. 

De vloer wordt gedragen door nokken die op de onderflens van de ligger steunen. 
De wringing die hierdoor in de ligger ontstaat (ongeveer 6 kNm/m), wordt 
opgenomen door een verticaal schot wat ter plaatse van de nok aan de buitenziide 
van de ligger gelast is en de wringing overbrengt naar de flenzen van de ligger. 
Uit de berekening bliikt dat belastingcombinatie 3 maatgevend is voor de ligger 
met de krachten: 

Nd=5000 kN 
Vd=650 kN 
Md=3 MNm 

Voor de kolommen volgt uit de berekening dat belastingcombinatie 4 maatgevend 
is met de krachten: 

Nd= 12 MN 
vd=o kN 
Md=O MNm 
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Beoordeling 

CONSTRUCTIE:  
De ligger voldoet aan de sterkte eis: 

"%d 650 - lo3 = 322 N/ mm' O" =- - 
A,, 2020 - 10 

De kolom voldoet aan de sterkte eis: 

De kolom voldoet aan vervormingseis 
De horizontale uitbuiging van de kolom is 5,3 mm over 5,5 meter, 
terwijl de maximale uitbuiging 18 mm mag zijn. 

De ligger voldoet aan de vervormingseis 
De maximale verticale totale doorbuiging van de ligger is slechts 4 
mm. Dit is ruim onder de 10 mm die maximaal voorgeschreven is. 

Het shear-lag effect wordt sterk verkleind 
De axiale krachten van drie kolommen worden overgebracht naar 
één steunpunt. De piekkracht die in de hoekkolom heerst, wordt 
maar half in deze gevel opgenomen. De andere helft gaat naar de 
gevel dwars op de beschouwde. De shear-lag factor neemt af. 

Vervorming wordt verkleind 
De vervorming van het gebouw wordt verkleind. Het aantal 
kolommen vermindert niet. Een aantal kolommen wordt schoor 
geplaatst. Deze kolommen nemen daarmee de horizontale 
dwarskrachten op. Deze horizontale dwarskrachten zorgen bii een 
raamwerkconstructie voor de grootste dwarskrachtvervorming op 
beganegrondnivo. Door deze dwarskrachten nu op te nemen als 
trek en druk in de schuine kolommen in plaats van buiging en 
afschuiving in de kolommen, wordt de vervorming van de 
constructie verkleind. Een kleine reductie van de vervorming op 
beganegrondnivo betekent een grote reductie op daknivo. 
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Eenvoudige verbindingen niet mogeliik 
De ligger bezit geen eenduidige momenten nulpunten. Dit betekent 
dat er geen eenvoudige scharnierverbindingen gemaakt kunnen 
worden, maar dat er in de ligger momentvaste verbindingen 
gerealiseerd moeten worden. 

Veel extra staal nodig 
Met deze variant wordt veel staal gebruikt. Het aantal kolommen 
wordt niet gereduceerd. Sterker nog, de totale lengte van de 
kolommen wordt vergroot. Daarnaast wordt ook de ligger in 
doorsnede vergroot ten opzichte van de gangbare liggers elders in 
het gebouw. 

ARCHITECTUUR 
Ligger past in bouwtechnisch detail 

De ligger heeft een buitenmaat van 21 00 x 350 mm2. De ligger past 
daarmee binnen het bouwtechnisch detail (figuur 4.3.6). 

Uitstraling komt niet overeen met rest gebouw 
De rest van het gebouw is ontworpen op een orthogonaal stramien 
met duideliike kolommen en regels. De schuine kolommen verstoren 
dit stramien. 

Vermindering nuttig vloeroppervlak 
De schuine kolommen veroorzaken een beperking van het nuttig 
vloeroppervlak (zie figuur 4.3.13). Als aangehouden wordt dat 
minimaal 2 meter hoogte nodig is om vloeroppervlak nuttig 
verklaren, vervalt een lengte van 982 mm per schuine kolom. Als 
voor de breedte van de kolom 550 mm aangehouden wordt, vervalt 
per steunpunt 1 m2 aan nuttig vloeroppervlak. 

Figuur 4.3.13 Vermindering nuttig oppervlak 

- -  - - 
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UITVOERING 
Andere montage techniek 

De momentvaste verbindingen die in de ligger gemaakt moeten 
worden ziin uiterst moeilijk te maken. De grote krachten die op de 
ligger werken, vragen om sterke verbindingen. Momentvaste 
verbindingen ziin per definitie moeiliiker te maken dan 
scharnierende. 

Meer werk op bouwplaats 
De driehoekskolommen kunnen niet in één stuk geprefabriceerd 
worden omdat vervoer over de weg dan niet meer mogeliik is. Dit 
betekent dat er meer losse onderdelen aangevoerd moeten worden, 
wat inhoud dat er meer werk op de bouwplaats gedaan moet 
worden. 
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4.3.6.3 Variant 4: Vakwerk 

Geometrie en detaillering 
De geometrie is als figuur 4.3.1 4. Hierbij vallen de profielen binnen het detail als 
aangegeven in figuur 4.3.1 5. 

Figuur 4.3.14 Schemafisatie vakwerk 

Dezelfde kolomdoorsnede wordt bii deze variant gebruikt als bij de plaatligger 
variant (zie figuur 4.3.8). 
Het vakwerk wordt gedetailleerd als figuur 4.3.15. De bovenligger van het vakwerk 
is een HEM 320 en de onderligger een HEM 260. Er is voor een HEM profiel 
gekozen om zo de grote normaalkrachten op te nemen. 
Het vakwerk is ontworpen met drukdiagonalen. Wanneer voor trekdiagonalen 
gekozen was, moesten de stoppende kolommen doorgetrokken worden tot op de 
onderligger. Door bovenstaande schematisering aan te houden, zijn alle staven 
(uitgezonderd de kolommen) pendelstaven. In de diagonalen zal geen knik 
optreden vanwege de geringe kniklengte en de relatief zware doorsneden. 
Voor de diagonalen is gekozen voor een K350/450/12. Deze staaf past in het 
detail. 
De stoppende kolommen ziin scharnierend verbonden met het vakwerk. 
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Figuur 4.3.15 Verticaal detail variant 4 

De vloer wordt gedragen door een UNP 350 profiel die (excentrisch) aangrijpt op 
de kolommen. 
Uit de berekening bliikt dat belastingcombinatie 3 maatgevend is voor alle staven. 
De maximale krachten die in de staven optreden zijn opgenomen in tabel 4.3.1. 

I Staven - J Bovenligger I Onderligger I Diagonaal I 

Tabel 4.3.1 Krachten in vakwerk staven 

Voor de kolom wordt verwezen naar paragraaf 4.3.6.1 
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Beoordeling 

De bovenligger (HEM 320) voldoet aan de sterkte eis: 

De onderligger (HEM 260) voldoet aan de sterkte eis: 

De diagonaal voldoet aan de sterkte eis: 

De verticale vervorming bliift binnen de eisen 

De verticale vervorming van het vakwerk is verwaarloosbaar 
(uto+=2,5 mm met u,,,=21,6 mm). De horizontale vervorming van 
de kolommen is 18,4 mm over de lengte van de kolom (4,245 m). 
De maximaal toelaatbare horizontale vervorming is 14'2 mm en 
voldoet dus niet. De kolommen moeten verzwaard worden. 

Het shear-lag effect wordt verkleind 
De verstijving van de ligger door het plaatsen van een vakwerk, 
zorgt voor een herverdeling van de krachten over de kolommen. De 
shear-lag factor bedraagt nu: 

Eenvoudige scharnierende verbindingen mogelijk 

Opdeling van deze variant in elementen is eenvoudig. Alle staven in 
het vakwerk zijn pendelstaven. De krachten in de diagonalen ziin 
echter zo groot dat veel bouten nodig zijn om een boutverbinding te 
maken. 

Weinig gestileerde oplossing 

De variant is met moeite in het detail 'gepropt'. Gekozen is voor 
HEM profielen om de grote normaalkrachten over te brengen. De 
variant zou optimaler zijn, wanneer deze toegepast werd met een 
grotere hoogte van het vakwerk (zie paragraaf 4.3.6.8). 
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ARCHITECTUUR 
Variant past in detaillering 

Zoals te zien in figuur 4.3.15 past de oplossing in het detail. De 
grote van de variant valt exact binnen de eisen. Deze variant kost 
dan ook geen extra vloer oppervlak. 

UITVOERING 
Vervoersprobleem 

De eenvoudige en kleine elementen kunnen zonder probleem over 
de weg vervoerd worden. 

Eenvoudige verbindingen 
Als alle verbindingen scharnierend uitgevoerd worden, zijn alle 
verbindingen eenvoudig te maken op de bouwplaats. 
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4.3.6.4 Variant 5: Versterkte raamwerkligger 

Geometrie en detaillering 
De geometrie is als figuur 4.3.1 6. 

Figuur 4.3.1 6 Schematisatie raamwerk 

De liggers kunnen opgenomen worden in het detail gegeven in figuur 4.3.9. De 
verbindingen tussen kolommen en liggers kunnen extra verstijfd worden. - - 

De doorsnede van de liggers is als in figuur 4.3.1 7. 

r 
b (mm) p350 
tiiir (mm) 1 20 

Figuur 4.4.17 Doorsnede liggers 

350 
20 

De kolommen worden op dezelfde manier geschematiseerd als aangegeven in 

58400 
2.29 - lol0 

A (mm2) 

l . . .  lmm41 

paragraaf 4.3.6.1 
Belasting combinatie 3 is voor alle staven maatgevend. De krachten optredend in 

1 

Tabel 4.3.2 Staafkrachten 

49800 
1.63 101° 
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Beoordeling 

CONSTRUCTIE:  
De bovenligger voldoet aan de sterkte eis: 

De onderligger voldoet aan de sterkte eis: 

- 1250 'O3 = 21,4 N l 
GN =-- 

A ligger 58400 

'S# - 3400 -lo3 = 112 
b v  =-- 

Aiijf 1520 . 20 

De kolom voldoet niet aan de sterkte eis: 

De kolom zal verzwaard moeten worden. Voor de hand ligt om de 
kolom breder te maken dan de 900 mm die hii nu is. De architect 
zal dit niet accepteren. Een andere mogeliikheid is om de flenzen te 
verdikken tot biivoorbeeld 100 mm. 

m De horizontale vervorming van de kolom voldoet niet: 
De vervorming over het eerste deel van de kolom (van begane 
grond naar 1" verdieping) is 29,l mm, terwijl slechts 18,3 mm is 
toegestaan. De kolom moet vergroot worden of de horizontale 
kracht moet overgenomen worden door een ander stabiliserend 
element. De vervorming kan voldoen wanneer gebruik gemaakt 
wordt van verstiifde delen van de ligger en kolom volgens biilage I. 
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Constructie principe werkt niet optimaal 
De momenten en normaalkracht in de onderligger zijn veel groter 
dan in de bovenligger. 

Eenvoudige verbindingen mogelijk 
Er kunnen eenvoudige scharnierende verbindingen gemaakt worden 
ter plaatse van de momenten nulpunten in de liggers en kolommen. 

8 Extra kilo's staal nodig 
De liggers worden iets verzwaard. De kolommen worden wel 

verzwaard. Er wordt meer staal gebruikt. 

Het shear-lag effect wordt verkleind 
De versterking van de beide liggers zorgt voor een verkleining van 
het shear-lag effect van de uitgangssituatie. 

i Stijfheid toren neemt af 
De verstijving van de liggers zorgt voor een vermindering van de 
vervorming, maar de vervorming ten gevolge van de verzwakking 
van het verwijderen van de kolommen wordt niet te niet gedaan. 

ARCHITECTUUR 
Variant past in bouwtechnisch detail 

De afmetingen van beide liggers bliiven binnen de stelde maximum 
maat van 2275 x 350. 

UITVOERING 
Weinig werk op bouwplaats 

Het werk op de bouwplaats blijft beperkt tot het monteren van de 
elementen vanaf de vrachtwagen. De verbindingen zijn te maken 
middels eenvoudige bout verbindingen. 

Segmentatie mogelijk 
De constructie is eenvoudig op te delen in transporteerbare 
elementen. Deze elementen kunnen met een normale vrachtwagen 
vervoerd worden. 

Uitvoering als rest gebouw 
De variant berust op hetzelfde constructieve concept als de rest van 
het gebouw. 
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4.3.6.5 Variant 6: Hangkabel 

Deze variant zal niet constructief uitgewerkt worden, omdat deze variant op de niet 
constructieve punten niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de 
varianten. 
Ten eerste past de variant niet in de architectuur van het gebouw. De typische 
paraboolvormige kabel staat in schril contrast met het orthogonale stramien van 
het gebouw. 
Ten tweede is het in de strakke detaillering moeiliik om een dergeliike kabel op te 
nemen. De kabel moet door kolommen en liggers gevoerd worden. 
Kabelconstructies staan bekend om hun grote vervorming. De rek in het staal ten 
gevolge van de grote krachten is groot. Er is een tegenstriidigheid in het toepassen 
van de een kabelconstrudie. De kabel kan kleine afmetingen hebben door de 
hoge sterkte van het staal. Daar tegenover staat dat de kabel grote afmetingen 
moet hebben (een hoge stiifheid) om de vervormingen beperkt te houden. 
Een vierde reden is de enorme verzwakking van de horizontale stiifheid van het 
gebouw. Doordat er een kabelconstructie gekozen wordt, ziin alleen kolommen in 
de hoeken van het gebouw nodig. Het gebouw staat dan op 4 steunpunten, 
nameliik de hoeken. Voor een gebouw dat ziin stabiliteit uit een 
gevelbuisconstructie haalt, betekent het dat de horizontale vervorming enorm 
toeneemt. 
Een vijfde reden om geen kabel constructie te kiezen, is het verplaatsen van de 
problemen. Door het opnemen van de krachten in het midden van de gevel en 
deze over te brengen naar de kolommen in de hoeken, ontstaan in de 
hoekkolommen enorme drukkrachten. 
De laatste hier te noemen reden is dat uitvoeringstechnisch een kabel constructie 
zeer lastig is. Eigenlijk zou eerst het ophangpunt geplaatst moeten worden. 
Vervolgens moet de constructie aan de kabel gehangen worden. Andere opties ziin 
het opbouwen met tiideliike steunen. 
Het grote voordeel van een kabelconstructie is dat er op de beganegrond alleen 
kolommen in de hoeken nodig ziin, waardoor één grote vrije ruimte ontstaat. 
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4.3.6.6 Variant 7 :  Boog 

Geometrie en detaillering 
Voor deze variant zijn verschillende geometrieeen mogelijk. In figuur 4.3.18 ziin 
twee mogelijkheden gegeven. Uiteindeliik is gekozen voor de variant met de 
kleinere bogen omdat deze het ontwerp niet aantast doordat de bogen in de 
detaillering weggewerkt kunnen worden. 

Figuur 4.3.7 8: Schernatisotie boogconstructie 

Voor de doorsnede van de bogen is gekozen voor een koker 600/350/30. De 
doorsnede eigenschappen van de koker ziin opgenomen in figuur 4.3.19. 

Overgongsconstructies 109 



* b koker Y 

Figuur 4.3.7 9 Koker boog 

Voor de trekstaaf die toe gepast is tussen de bogen is gekozen voor een HEA 300. 
De trekstaaf is nodig om de horizontale kracht aan de einden van de gevel met 
elkaar te verbinden. Voor de overige kolommen en liggers zijn de standaard 
doorsneden ingevoerd. 
De krachten die optreden in de staven ziin opgenomen in tabel 4.3.3. Maatgevend 
is belastingcombinatie 3. 

Tabel 4.3.3 Staofkrachten 
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Beoordeling 

CONSTRUCTIE 
De boog voldoet aan de sterkte eis: - 

d - 4800 'O3 = 69p N / 
ON =-- 

A r i r  69600 

De trekstaaf voldoet aan de sterkte eis: 

N,,;d - 1500 'O3 = 133 N / 
(=N =-- 

Ar, 11250 

De ligger boven de bogen voldoet aan de sterkte eis: 

N ~ ; ~ ; ~  - 1500 . 103 
SN =-- = 36,2 N / mm2 

A,, 41440 

i De kolom voldoet aan de sterkte eis: 

De vervorming voldoet aan de eisen: 
De horizontale vervorming van de kolom is 14 mm en bliift daarmee 
onder de eis van 18 mm. De verticale vervorming van de boog is 
18,4 mm terwiil de maximaal toelaatbare elastische vervorming 
2 1,6 mm is. De biikomende vervorming van de boog is 1 1,3 mm en 
bliift daarmee onder de grens van 16,2 mm. 
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Constructie past niet in ontwerp 
De boogstructuur past niet in de architectuur van de rest van de 
constructie. Het gebouw is opgebouwd uit een orthogonaal raster 
van liggers en kolommen. 

Moeilijke detaillering 
De variant is in het detail 'gepropt'. De hoge boog (350x600) en de 
trekstaaf moeten samen in een detail gebracht worden dat 2275 
mm hoog is. De boog heeft een hoogte verschil van 1800 mm. 

Veel staalgebruik 
In vergelijking met (bijvoorbeeld) de plaatligger, verbruikt deze 
variant veel extra staal. De ligger boven de bogen moet verzwaard 
worden, er moet een trekstaaf aangebracht worden en de boog 
heeft veel staal nodig. 

De shear-lag neemt af 
De constructie verstevigt en verdeelt de belasting over verschillende 
kolommen. Hierdoor wordt de shear-lag verminderd. De shear-lag 
factor is: 

Vervorming gebouw neemt toe 
De vervorming van het gebouw in totaliteit neemt toe. De 
vermindering van de kolommen wordt niet gecompenseerd door de 
overgangsconstructie. 

A R C H  [ T E C T U U R  

Past in detail 
De architectuur van het gebouw wordt niet aangetast. Voor een 
constructeur is zo'n detaillering echter niet acceptabel. 

Vloeroppervlak 
Geen extra vloeroppervlak is nodig. 

UITVOERING 
Veel werk op bouwplaats 

Door de vele afionderlijke elementen (boog, trekstaaf, kolom) die 
samengesteld te groot zijn voor vervoer over de weg, moet er veel 
werk op de bouwplaats gedaan worden. De verbindingen variëren 
van eenvoudig (trekstaaf - kolom) tot minder eenvoudig (boog - 
kolom). 

Eenvoudig vervoer 

Overgangsconstructies 112 



Door de vele kleine elementen is vervoer over de weg geen 
probleem. De elementen zullen per soort met meerdere aangevoerd 
worden, zodat er op de bouwplaats opgeslagen moet worden. O p  
de bouwplaats is weinig tot geen opslag ruimte. 
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4.3.6.7 Variant 8: Onderspannenligger 
Deze variant zal slechts summier worden uitgewerkt. Detailtechnisch is deze variant 
niet toepasbaar. Ook constructief is deze variant niet te prefereren. 

Krachtenspel 
Als een onderspannenligger wordt toegepast als in figuur 4.3.20 wordt de ligger 
zo voorgespannen dat het buigende moment geminimaliseerd wordt. De 
vervorming van de ligger ten gevolge van de permanente belasting en het eigen 
gewicht wordt nul. 

Figuur 4 .3 .20  Schematisatie onderspannenligger 

In dit geval moet het buigende moment wat ontstaat ten gevolge van de 
permanente belasting, omgekeerd van te ken, opgewekt worden door de 
voorspanning (zie figuur 4.3.21). 

Axiale permanente belasting 

M PB belasting 

Figuur 4.3.27 Momentenlijnen permanente belasting en voorspanning 
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De voorspanning is een statische belasting. De windbelasting die voor 50% de 
belasting op de ligger bepaald, is een dynamische belasting. Ten gevolge van de 
windbelasting ontstaat een grote axiale kracht en een groot moment op de ligger. 
Deze axiale kracht is geen probleem. Deze kan als bovenstaand opgevangen 
worden. Het moment veroorzaakt een moment als weergegeven in figuur 4.3.22. 

Windbelasting (moment) 

Figuur 4.3.22 Momentenlijnen windbelasting en voorspanning. Blauw: NO-wind, Rood: ZO wind 

In figuur 4.3.22 is te zien dat moment en voorspanning elkaar versterken. Doordat 
er op de onderste verdiepingen grote momenten in de kolommen voorkomen, 
ontstaat op de ligger ook een grote momentensprong. Dit is de eerste reden 
waarom deze constructie niet geschikt is om in deze situatie toe te passen. 
De tweede reden vloeit voort uit de grote krachten op de ligger. Door de grote 
momenten moet een zware ligger worden toegepast. De onderspanning kan 
slechts 1,8 meter naar beneden gaan. Detail technisch ontstaat een probleem dat 
de ligger (plaatligger 1000) bijna het gehele detail voor zich opeist. Daardoor blijft 
geen ruimte over om de onderspanning te realiseren. 
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4.3.6.8 Variant 9: WTC oplossing 
Deze variant is vergelijkbaar met de oplossing die gebruikt werd bii het WTC in 
New York. De variant is over meerdere verdiepingen toegepast en past daardoor 
niet in het detail. In onderstaande tekst wordt deze variant uitgewerkt. 

Schema tisatie 
In figuur 4.3.23 is de schematisatie van deze variant opgenomen. 

Figuur 4.3.23 Schematisatie 

De kolommen splitsen zich in twee kolommen die weer samen komen met de 
doorgaande kolom. De verbindingen van kolom naar kolom worden momentvast 
uitgevoerd. De (horizontale) stiifheid wordt verhoogd. 
De onderste ligger wordt momentvast aan de kolommen verbonden. Ook dit is 
gedaan om de vervorming van de kolommen te beperken. De kolommen tussen 
de schuine staven ziin verwijderd. 
De vloerligger (3; figuur 4.3.24) is de eerste ligger van het bovenliggende 
standaard systeem en is dan ook op de standaardwiize uitgevoerd, met een 
scharnier in het midden van de ligger. De liggers (2) zijn volledig scharnierend aan 
de kolommen bevestigd. 
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Figuur 4.3.24 Verschillende doorsneden 

De doorsnede van de kolommen (5; figuur 4.3.24) is als aangegeven in figuur 
4.3.8. De bovenrand (3) is een standaard plaatligger PL 1200/350/30/10 
(hpdei/bpmfiei/t,en JtWeb). De vloerligger (2) moet alleen de vloer dragen en is daarom 
geschematiseerd als een UNP320. De schuine kolom (4) is geschematiseerd als 
een gelaste koker: K 900/350/30. De onderligger (1) is ingevoerd als PL 
1 500/350/30/1 O. 
De maatgevende belasting combinatie is combinatie 3. De krachten en momenten 
die op de staven werken zijn gepresenteerd in tabel 4.3.4. 

Tabel 4.3.4 Staafkrachten I 
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Beoordeling 

CONSTRUCTIE 
De onderligger ( l )  voldoet aan de sterkte eis: 

1325 'O3 = 37.4 N / mm2 - 
ON =-- 

Ar, 35400 

De tussenligger (2) voldoet aan de sterkte eis: 

132 - 'O3 = 17.4 N / - 
ON =-- 

*r, 7580 

o,, =oN +oM =17+74=91 N/mm2 

De bovenligger (3) voldoet aan de sterkte eis: 

- 670 'O3 = 20.7 N / mm' 
=N =-- 

A r i  32400 

De bovenligger wordt sterk ontlast. 

De schuine kolom (4) voldoet aan de sterkte eis: 
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De kolom (5) voldoet aan de sterkte eis: 

a,, =O, +oM =97+100 =l97 N/rnrn2 

De verticale vervorming van de bovenregel (3) voldoet: 
De vervorming van de bovenregel bedraagt u,,=3,5 mm en 
ubiik=2,4 mm. Dit is ruim onder de gestelde eisen. 

i De horizontale vervorming van de kolom (5) voldoet niet: 
De horizontale vervorming van de kolom bedraagt 23,5 mm. Dit is 
boven de eis van 18,3 mm en voldoet niet. De vervorming voldoet 
wanneer gebruik gemaakt wordt van verstiifde delen van de ligger 
en kolom volgens biilage I. 

m De shear-lag wordt verkleind 
De shear-lag factor wordt verkleind naar: 

Constructie niet in lijn met overige constructie toren 
De constructieve oplossing van deze variant, is afwijkend van de 
overige constructie van het gebouw. De overige constructie brengt 
de horizontale krachten over middels buiging en dwarskracht; deze 
variant brengt de horizontale krachten over middels axiale krachten. 

Verbindingen 
De verbindingen ziin niet eenvoudig. De momentvaste verbindingen 
eisen veel werk: niet alleen in de werkplaats, maar ook op de 
bouwplaats. De grote krachten in de elementen vragen grote 
doorsneden. 
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ARCHITECTUUR 
Past niet in detail 

De variant is te groot voor het detail en kan niet weggewerkt worden 
in de detaillering. Er is geen extra vloeroppervlak nodig. 

Variant pas niet in architectuur 
De architectuur van deze variant tast het strakke gevelbeeld aan 
(figuur 4.3.25). O p  de plaatsen van de diagonalen worden de 
raamopeningen grotendeels afgedicht door de schuine kolom. 

Figuur 4.3.25 Architectuur en constructie; twee 

mogelijke oplossingen raamopeningen. 

U I T V O E R I N G  
Moeilijke verbindingen 

Om de momentvaste verbindingen te realiseren is veel werk op de 
bouwplaats nodig. Niet alle verbindingen kunnen in de fabriek 
gemaakt worden, omdat er dan een vervoersprobleem ontstaat. 
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4.4.6.9 Schorende kern 

De problematiek die opgelost wordt met de wand is het buigende moment in de 
kolom. De belastingen op de overige constructie delen neemt wel iets af, maar niet 
zo significant als de kolommen. Dit betekent dat de beoordeling van de 
verschillende varianten van overgangsconstrudies kan bliiven bestaan als 
bovenstaand. Immers, de grootste problematiek voor de varianten ontstond uit de 
grote verticale krachten. Het verdwijnen van de horizontale kracht uit de kolommen 
naar de wand is voor iedere variant geliik en heeft dus geen invloed op de 
afweging van de overgangsconstructies, maar slechts op de onderste kolommen. 

Schematisering 
Uit de vorige paragraven bleek dat de buigende momenten in de kolommen groot 
werden. Dit kan opgelost worden door een schematisering te gebruiken als in 
figuur 4.3.26. 

Figuur 4.3.26 Schorende kern 

De doorsnede eigenschappen van de liggers en kolommen worden hetzelfde 
gehouden als aangegeven in paragraaf 4.3.6.8. 

Kolommen 
In onderstaande tabel 4.3.5 staan de resultaten gepresenteerd met en zonder schiif 
die afkomstig ziin uit belastingcombinatie 3. 

iif 

Tabel 4.3.5 Vergelijking krachten en momenten 

Kc 
onder 
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Uit de berekening volgt dat de momenten in de kolommen geliik aan nul worden. 
De axiale krachten bliiven geliik. Wanneer de kolom alleen op normaalkrachten 
belast wordt, voldoet deze: 

Dit betekent dat de doorsnede van de kolom in mm2 gehalveerd kan worden. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om de doorsnede van de kolom te verkleinen. In 
figuur 4.3.27 ziin mogelijkheden weergegeven. 

Tabel 4.3.6 Kolom varianten 

De kolomvarianten in tabel 4.3.6 zijn een aanzienlijke reductie, ook uit 
architectonisch oogpunt. Hierbij moet wel vermeld worden dat de beschouwde 
kolom geen hoekkolom is. De kolom kan verkleind worden, maar de verkleining 
blijft klein. 

Afmeting 

350 x 900 x 50 
(origineel) 

350 x 900 x 35 

350 x 600 x 50 

350 x 900 x 80  
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Figuur 4.3.27 Krachten werking wand 

Schijf 
De schiif moet de horizontale belasting op kunnen nemen. De horizontale kracht 
bedraagt 12 MN. Deze kracht moet door de schiif opgenomen worden middels 
buiging en dwarskracht. O p  de schiif werken krachten als in figuur 4.3.27. 

F J." J." 

De dikte van de wand is 1 meter. Dit betekent dat veel extra vierkante meters 
vloeroppervlakte in gebruik worden genomen. De vierkante meters die gespaard 
worden bii de kolommen, worden met de wand weer in beslag genomen. 
Een ander probleem is, dat in de wand gaten zitten ten bate van deuropeningen. 
De indeling van de kernen zal gewiizigd moeten worden, zodat de deuropeningen 
aan de andere ziide van de kern zullen komen. 
De maximale krachten die op de schiif werken ziin opgenomen in tabel 4.3.7. 

%D 

Betonwand B65 
d= 1000 mm 

Tabel 4.3.7 Krachten op schiif (rekenwaarden) 

Een constructief probleem ontstaat aan de getrokken ziide van de wand. In figuur 
4.3.28 is te zien dat er trekkrachten ontstaan in de wond. Deze trekkrachten 
kunnen niet door het beton opgenomen worden. Hierbii moet vermeld worden dat 
de verticale krachten uit de kern maximaal aangenomen zijn. De krachten zullen 
volgens andere belastingcombinaties f 1 2% kleiner worden. 

+++++++++++++++++< * 
LIDJ . 2m . z m  . Z n ,  ( 

1%- i 

B 
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Figuur 4.3.28 Verticale krochten onder in wond 

O m  de trekkrachten tegen te gaan zijn er vijf mogelijkheden: 
Ten eerste kan de wand voorgespannen worden. Dit is echter lastig en duur omdat 
de hoogte groot is en de wand dik en dus veel voorspankabels nodig zijn. 
Een tweede oplossing is om de bovenbelasting zo groot te maken dat de trekkracht 
te niet wordt gedaan. De bovenbelasting moet dan 2400 kN per m' groter 
worden. Dit komt overeen met een vloeropdikking van 700 mm per verdieping. Dit 
is niet acceptabel. 
Een derde oplossing is het scheuren van de kern toe te laten. Het probleem is 
hierbii dat er grote vervormingen ontstaan. Doordat de toren op vervormingen 
gedimensioneerd wordt, moet deze verloren stiifheid ergens terug gewonnen 
worden. De constructie in de gevel zal verzwaard moeten worden. Dit is niet 
acceptabel omdat door het gebruik van de wand, de gevel constructie iuist 
verkleint konden worden. Hierdoor verdwiint het nut van de wand. 
Een vierde oplossing is het verlengen van de wand. Dit is echter architectonisch 
niet verantwoord omdat er dan naast het verdikken van de wand, nogmaals extra 
vloeroppervlak verloren gaat. 
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De laatste oplossing is het verkleinen van de ondersteuningslengte. In figuur 
4.3.29 ziin de optredende krachten onder in de wand aangegeven, met een 
ondersteuningslengte van twee maal 2 m. 

Verticale 
belasting (kW 11 

3450 -8450 

Figuur 4.3.29 Verticale krachten onderin wand met 0=2 m en <p,;,,=0,5 

Horizontale A 6200 

Er ontstaan geen trekkrachten in de wand. De krachten in de wand worden aan de 
andere ziide van de wand groot. Het windmoment wat ontstaat op de wand, kan 
twee zijden opwerken. Aan beide ziiden van de wand moet daarom rekening 
gehouden worden met grote drukkrachten. 

krocht 
k W  

Andere problemen die ontstaan met het toepassen van de wand ziin het 
doorvoeren van de horizontale krachten door de vloeren en het ontstaan van een 
moment. Het moment ontstaat doordat de horizontale kracht verplaatst moet 
worden vanaf de gevelbuis, zeven meter naar binnen, richting de kern wand. Dit 
moment moet worden opgenomen door de andere wanden. 

l 5550 
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Conclusie 
De problemen die opgelost worden door het toepassen van de wand, wegen niet 
op tegen de problemen die ontstaan. De kolom kan slechts minimaal verkleind 
worden (tabel 4.3.6). De verdikte wanden nemen veel meer vierkante meters 
vloeroppervlakte in dan dat er extra ontstaat uit het verkleinen van de kolommen. 
De indeling van de 'kernen' moet gewiizigd worden zodat er zo min mogelijk 
gaten in de wanden ontstaan. Ter plaatse van de -2 verdieping ontstaan 
problemen doordat de wanden daar moeten verkleinen ten gunste van rijbanen 
voor de parkeerkelder. 

De wand wordt dan ook niet in het ontwerp betrokken. De kolommen in de gevel 
zullen verzwaard moeten worden om de horizontale belasting over te kunnen 
brengen. 
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4.3.7 Keuze uit varianten 

O p  basis van bovenstaande paragraven is het mogelijk een keuze te maken uit de 
verschillende varianten. Eén variant, de plaatligger, steekt duideliik positief af 
tegen de overige varianten. De andere variant die positief naar voren komt is de 
vakwerkligger over een twee verdiepingen alhoewel daar een aantal negatieve 
aspecten mee speelt. 
In onderstaande tekst zal kort toegelicht worden waarom de varianten wel en niet 
gekozen zijn. 

Wel gekozen 
Plaatligger: 

o Constructief toepasbaar 
o Past in bouwtechnisch detail 
o Past in constructief geheel 
o Eenvoudig realiseerbaar zowel constructief als uitvoeringstechnisch 
o Functioneel gebruik mm2 staal 

Niet gekozen 
Vakwerk over twee verdiepingen: 

Positief: 
o Sierlijke oplossing 
o Kleine verticale vervorming 
o Weinig extra staalnodig 
Negatief: 
o Raamprobleem 
o Past niet in detaillering 
o Moeilijke verbindingen 

Vakwerkligger: 
Positief: 
o Eenvoudige constructie 
Negatief: 
o Proppen in bouwtechnisch detail 
o Vervoersprobleem 

V-kolommen op druk: 
Positief: 
o Zeer kleine vervormingen 
o Shear-lag wordt verkleind 
Negatief: 
o Veel extra staal nodig 
o Vermindering nuttigvloeroppervlak 
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Raamwerkligger: 
o Is biina volledig geliik aan plaatligger. 
o Constructieprincipe werkt niet optimaal 

Hangkabel: 
o Verplaatsing constructieve problemen 
o Past niet in architectuur 
o Past niet in detaillering 
o Grote vervormingen 
o Uiivoeringstechnisch zeer lastig 

Boogconstructie: 
o Constructie past niet bii geheel 
o Moeilijke detaillering 
o Veel extra staal nodig 
o Veel werk op bouwplaats 

Onderspannenligger: 
o Constructief niet toepasbaar 

In het uiteindeliike ontwerp zal de plaatligger gekozen worden als oplossing voor 
de overgangsconstructies. Deze oplossing past het best bii dit gebouw en heeft de 
beste eigenschappen om het probleem van de overgangsconstructies op te lossen. 
De verbindingen zijn eenvoudiger te maken en alle raamopeningen kunnen 
gebruikt bliiven worden. Er zal geen gebruik gemaakt worden van de wanden als 
aangegeven in paragraaf 4.3.6.9. 
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Hoofdstuk 4.4: 

4.4.1 Inleidinq 
Set-backs zijn terugzettingen in de gevel naar verloop van de hoogte (zie figuur 
4.4.1). Er vinden vier set-backs plaats over de hoogte van dit gebouw. Drie set- 
backs zijn 2,7 meter diep en één is 1,9 meter diep. De set-backs vinden plaats op 
de 21 ", de 28", en de 35" (2x) verdieping (zie figuur 4.4.2). 

Figuur 4.4.1 Doorsnede set-back 

In dit hoofdstuk wordt eerst de problematiek uiteengezet. Daarna wordt een 
categorisatie gemaakt van de varianten voor de set-backs. Hierna volgen de 
beoordelingscriteria. Vervolgens worden de varianten uitgewerkt met voor en 
nadelen, waarna een keuze gemaakt wordt uit de varianten. 



Figuur 4.4.2 Overzicht set-backs 



4.4.2 Problematiek 
De gevels worden over 2,7 meter teruggezet. De problemen die door deze 
terugzetting ontstaan worden in onderstaande tekst uiteengezet aan de hand van 
een vergeliik tussen twee modellen. Model A is het Uniforme model (zie figuur 
4.4.3). In dit uniforme model wordt de plattegrond van de beganegrond vloer als 
uitgangspunt genomen en wordt deze geëxtrudeerd over 146 meter. 
Model B is als model A alleen dan met set-backs. De overgangsconstrudies, die 
bestudeerd zijn in hoofdstuk 4.4, ziin nog niet aanwezig. Alle verbindingen tussen 
de staven, zijn momentvast aangenomen. 

Model A 

Figuur 4.4.3 Gebruikte Modellen 
Model B 

In de omcirkelde zone van figuur 4.4.3, is de set-back gelegen die in dit hoofdstuk 
als uitgangspunt genomen wordt. Voor deze set-back is gekozen omdat deze set- 
back over de grootste lengte toegepast is en het zwaarst belast wordt. Als er een 
oplossing voor deze set-back gevonden wordt, is deze oplossing voor de andere 
set-backs ook toepasbaar is. 



4.4.2.1 Krachten en momenten 
Nu bekend is welke set-back onderzocht wordt, kan een vergelijk gemaakt worden 
van de krachten die heersen in model A en model B ter plaatse van de set-back. 
In figuur 4.4.5 ziin de normaalkrachten opgenomen vanuit model A en B volgens 
het uitklapmodel van 4.4.4 op een hoogte van 80 meter boven maaiveld. (De 
toren heeft een hoogte van 1 46 meter). Voor bepaling van de krachten in figuur 
4.4.5 is belastingcombinatie 5 gebruikt uit paragraaf 4.4.3. 

B A 

Figuur 4.4.4 Benaming uitklapmodel 

Krachten in kolommen onder Set-back 
Plaats (m) 

B C D 

Figuur 4.4.5 Normaalkrachten in kolommen onder set-back 



Wanneer figuur 4.4.5 geëvalueerd wordt vallen de volgende punten op: 
Hoge normaalkrachten (druk) in de hoeken A en D model B 

Een groot deel van de krachten gaat 'de hoek om' (figuur 4.4.6). 
De krachten worden boven de set-back door het stiive raamwerk 
overgebracht naar de zii gevels. In de hoeken A en D moeten grote 
normaalkrachten opgenomen worden. 

Figuur 4.4.6 Verplaatsing krachfen 

Wanneer de set-backconstructie oneindig stiif zou zijn (met 
oplossingen in het gevelvlak), zou alle kracht geconcentreerd in de 
hoekkolommen terecht komen. Naarmate de set-backconstructie 
slapper wordt, worden de krachten hoger in het raamwerk boven de 
set-back, overgedragen aan de naastliggende gevels. 
In figuur 4.4.5 model B valt op dat de normaalkracht in A kleiner 
wordt. De reden dat de kracht in A kleiner is dan een kolom verder 
richting B, komt voort uit het feit dat de kolom in richting B een 
bovenbelasting heeft en A nauweliiks. A valt in het gearceerde 
gebied van figuur 4.4.4 en stopt onder de set-back. 

Geen normaalkrachten in gevelkolommen model B 
De normaalkrachten die in de gevelkolommen in model B 
voorkomen (figuur 4.4.5: tussen hoeken D en A), moeten via 
buiging van de liggers naar de hoeken afgevoerd worden. De 
krachten verplaatsen hoger in het gebouw en daardoor ziin de 
krachten in de gevelkolommen daar zeer laag. 
De krachten in de gevel tussen de hoeken D en A, moeten naar de 
naastliggende gevels overgedragen worden. In figuur 4.5.6 is dit 



duidelijk te zien. De piek in model B rekt zich uit over een groot 
gebied rond hoek D. 
De krachten in model A ziin veel constanter. 

Geen windbelasting duidelijk zichtbaar model A 
Wanneer model A beschouwd wordt, valt op dat er nauweliiks 
windbelasting zichtbaar is. Dit zou te zien kunnen zijn door 
teruglopende belasting tussen B en C en tussen C en D en 
verhoogde belastingen tussen D en A. 
Dit fenomeen is slechts zeer licht zichtbaar. Dit heeft twee redenen. 
Ten eerste bevindt de set-back zich relatief hoog in het gebouw (80 
meter). Het windmoment, wat voor de normaalkrachten in de 
kolommen zorgt, is klein. De arm is slechts 66 meter. 
Ten tweede domineert de verticale belasting. Dit heeft mede te 
maken met het eerste punt. De verhouding tussen het windmoment 
en de verticale belasting is op deze hoogte nog duidelijk in het 
voordeel van de verticale belasting. De krachten ten gevolge van het 
windmoment nemen kwadratisch toe, terwiil de krachten ten gevolge 
van de verticale belasting lineair toenemen (zie figuur 4.4.7). 

Normaalkrachten in kolommen 

Vertimie belasting 71 

Normaalkrachten (kN) 

Figuur 4.4.7 Normaalkrachten in kolommen uitgezet tegen de hoogte 

De positieve shear-lag in model B wordt versterkt 
In navolging van bovenstaande wordt de positieve shear-lag van 
model B vergroot door vergroting van de krachten in de 
hoekkolommen en verkleining van de krachten in de 
middenkolommen. 



4.4.2.2 Vervormingen 
De vervorming van model B is groter dan van model A. De vervorming kan echter 
opgesplitst worden in horizontale vervormingen (in twee richtingen) en verticale 
vervorming. 
In figuur 4.4.8 is de vervorming van de modellen A en B opgenomen. Gekozen is 
om dezelfde belastingcombinatie aan te houden die gebruikt is bii de bepaling van - 
de kolomkrachten uit de vorige paragraaf alleen dan uiteraard met alle 
belastingfactoren geliik aan één. De combinatie voor dit geval is: 

1 ,O (EG + PB + VB,,, + Wind ZW). 
Deze belasting combinatie veroorzaakte de grootste vervormingen in het veld van 
de set-back (tussen D en A). 

Vervormingen in liggers nivo set-back 

p-m 
A 

O ? C D ! 
140 120 

Figuur 4.4.8 Totale vervorming 

De horizontale as van figuur 4.4.8 is niet gelijk aan die van 4.4.5. De snede tot 
bepalen van de krachten uit 4.4.5 is onder de set-back gemaakt, terwijl de snede 
voor 4.4.8 boven de set-back gemaakt is. 

Als eerste aanname bliikt uit de uitvoer dat aangenomen mag worden, dat de 
bijkomende vervorming maximaal 1/3 van de totale vervorming bedraagt. Deze 
aanname wordt gestaafd middels tabel 4.4.1. In onderstaande vergeliiken wordt 
slechts op totale vervorming vergeleken. 



Tabel 4.4.1 Verticale vervormingen model A en B 

In figuur 4.4.8 valt op dat: 
er een diep dal is ter plaatse van de set-back 

De vervorming op dit punt is het grootst. Dit probleem zal 
doormiddel van de varianten opgelost moeten worden. 

de vervorming van model B tussen B en C kleiner is dan model A 
De belasting boven de set-back drukt de toren als het ware naar 
beneden. Het gevolg is dat de toren 'kantelt' over een denkmatige 
liin tussen de sniipunten van model A en B uit figuur 4.5.7. Tussen B 
en C 'wipt' model B op. 

er kleine pieken rond B en C in model B ziin 
De pieken ter plaatse van B en C in model B liiken op negatieve 
shear-lag. Dit is echter niet het geval. 
De pieken ontstaan ten gevolge van het wippen van de constructie 
zoals beschreven onder het vorige punt. De hoekkolommen trekken 
het merendeel van de belasting naar zich toe. De bovenbelasting is 
groter, waardoor de pieken terug gedrukt worden onder de nul liin. 

het dal dichter bii punt A dan bii punt D ligt. 
De set-back aan de ziide van hoek A wordt belast door een hoger 
liggende set-back. De belasting aan deze ziide van de toren is 
daardoor hoger waardoor ook de vervorming toeneemt. 

* de vervorming van model B gevoelsmatig klein is 
De vervorming van model B is slechts een factor vier groter. Dat 
deze factor toch zo klein is, komt door de enorme raamwerkligger 
die de gevel zelf boven de set-back vormt. 

Set- backs 136 



Toelaatbare vervorming 
Nu hierboven de vervormingen van de modellen A en B met elkaar vergeleken ziin, 
kan een eis aan de vervormingen gesteld worden. De vervormingen moeten 
volgens de norm voldoen aan: 

U,,;, = 0,004a 
u,,;, = 0,002e 

Rest nog de vraag: wat is de l ? 
Er ziin drie mogeliikheden (zie figuur 4.4.9): 

1. in de richting van de overspanning (L,); 
2. dwars op de overspanning: de afstand van de 'kern' tot de set-backgevel 

(L2); 

3. dwars op de overspanning: de afstand van de set-backgevel tot de 
buitenste gevel (L,). 

Figuur 4.4.9 Overspanning 

De vervorming dient in alle richtingen aan de norm te voldoen. Wel is er de 
mogelijkheid om L, niet te betrekken in de bepalende overspanning. Dit gebied is 
buitengebied en de vloer aldaar doet alleen dienst als dak. L, is dan maatgevend. 
Deze overspanning is 7 meter. Daardoor worden de maatgevende vervormingen: 

u,,:, = 0,004& = 0,004.7000 = 28 mm 
u,,;,, = 0,002! = 0,002 7000 = 14 mm 

Het verschil in vervorming tussen de kolommen rond de gaten in de vloer en - 
kolommen in de buitengevel, moet voldoen aan bovengestelde eisen. 
Op dit moment nog geen zekerheid aanwezig is of de vloer met breedte L, 
aangebracht wordt, wordt deze vervorming niet getoetst. 



4.4.2.3 Conclusie problematiek 
De conclusie die uit bovenstaande tekst getrokken kan worden, is dat er 
verschillende problemen heersen rondom de set-backs. De krachten in de 
hoekkolommen worden te groot en de krachten in de veldkolommen worden nul, 
waardoor deze niet optimaal benut worden. 
De vervormingen zijn te groot in model B, zowel elastische als biikomend. 

De problemen die opgelost moeten worden met de set-back constructie ziin: 
1. het beperken van de krachten en momenten in de hoekkolommen; 
2. het beperken van de verticale vervormingen van de gevel; 
3. de kolommen in het midden van de gevel moeten benut worden. 



4.4.2.4 Beoordelingcriteria 
De beoordelingscriteria ziin grotendeels gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als 
bii de overgangsconstructies. 

CONSTRUCTIE 
De beoordelingscriteria worden in drie groepen ingedeeld, te weten: constructief 
ontwerp, architectuur en uitvoering. 

1 . Constructief ontwerp 
De constructie van de variant moet de belastingen kunnen dragen. 
Naast het dragen van de belastingen kunnen de varianten nog 
andere functies gaan vervullen, zoals het uitdempen van de shear- 
lag, of het herverdelen van de krachten ten gevolge van de 
zwaartekracht over de verschillende kolommen. 
De aandachtspunten ziin: 

kan de belasting gedragen worden. De maximaal 
toelaatbare spanning in het voorontwerp wordt voor staal 
S355 gesteld op 200 N/mm2 voor de buiging en 
normaalkracht en 1 15 N/mm2 voor afschuiving. Toetsing 
vindt plaats aan de hand van simpele voorontwerp 
berekeningen. 
bliift de vervorming van de constructie binnen de 
bovengestelde eisen 
is eenvoudige detaillering mogelijk 
worden de mm2 staal nuttig gebruikt 
worden er nog additionele functies vervuld 

1. shear-lag vermindering 
2. extra stiifheid toren 

De horizontale vervorming aan de top van de 
toren wordt verkleind. 

zijn er aanpassingen nodig van de overige draagstructuur 
van het gebouw (positief of negatief) 

1 . plaatselijk zwaardere of lichtere kolommen 
2. moeiliike aansluitingen bii opleggingen 
3. moet een deel van de krachten elders opgenomen 

worden (biivoorbeeld horizontale dwarskracht) 
Als laatste moet bij de constructie antwoord gegeven worden op de 
problematiek uit de vorige paragraaf: 

beperken van de vervorming; 
beperken van de krachten en momenten in de 
hoekkolommen; 
vergroten van de krachten en momenten in de 
middenkolommen. 



ARCHITECTUUR: 
1. Passend in detail 

Past de variant in de bouwtechnische detaillering van de toren? Of 
moet de detaillering van het gebouw op de variant aangepast 
worden. 

2. Passend in ontwerp 
Past de variant in de architectuur van het gebouw? 

3. vloeroppervlak 
De variant is geacht zo min mogelijk vierkante meters 
grondoppervlak te gebruiken, teneinde zoveel mogeliik 
vloeroppervlak gebruikt (lees verhuurd) kan worden. 

UITVOERING: 
Kan de constructie van de variant normaal over de weg vervoerd 
worden? Naast het vervoer speelt de arbeid op de bouwplaats ook 
een belangrijke rol. Vanwege de beperkte ruimte, moet arbeid op de 
werkplaats zoveel mogeliik voorkomen worden. 

In onderstaande tekst zullen de verschillende varianten op bovenstaande punten 
beoordeeld worden. 
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4.4.3 Model 
Aan drie ziiden van het gebouw ziin set-backconstructies nodig. Omdat set- 
backconstructies een 3-dimensionale werking hebben, wordt het definitieve model 
aangehouden zonder de overgangsconstructies (zie figuur 4.4.2 model B). Op de 
vier locoties waar de set-backs voorkomen wordt de te bestuderen variant 
ingevoerd. Het in figuur 4.4.2 model B omcirkelde gebied wordt als studiegebied 
gebruikt. 
Voor de liggers en kolommen zullen dezelfde doorsneden aangehouden worden 
over de gehele hoogte van het gebouw. Voor de liggers geldt (zie figuur 4.4.1 0): 

Figuur 4.4.10 Liggereigenschoppen 

Voor de kolom is de doorsnede aangenomen gegeven in figuur 4.4.1 1. 

[h (mm) 1 900 I 
I b (mm) (350 I 

Figuur 4.4.1 J Kolomeigenschappen 

Er zijn geen overgangsconstructies in het model ingevoerd. 



Belostingen 
De belastingen zijn ingevoerd als aangegeven in de biilage belastingen. De 
ingevoerde belastinggevallen zijn: 

I .  Eigen gewicht; 
2. Permanente belasting uit vloeren, gevel, kolommen, en overige liggers; 
3. Variabele belasting uit vloeren 2 tot en met 38 met momentaan factor 0,5; 
4. Variabele belasting uit vloer 1 met momentaan factor 1 ,O; 
5. Variabele belasting noordwestenwind momentaan factor 0; 
6. Variabele belasting noordoostenwind momentaan factor 0; 
7. Variabele belasting zuidwestenwind momentaan factor 0; 
8. Variabele belasting zuidoostenwind momentaan factor 0. 

De combinaties met deze belastinggevallen ziin voor een sterkte berekening ziin: 
i. 1,35 (BG1 + BG2) 
2. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + BG4) 
3. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 1,5 BG5 
4. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 1,5 BG6 
5. 7,2 (BG7 + BG2) + 7,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 7,5 BG7 
6. 1,2 (BG1 + BG2) + 1,5 (BG3 + 0,5 BG4) + 1,5 BG8 
7. 0,9 (BG 1 + BG2) + 1,5 BG5 
8. 0,9 (BG1 + BG2) + 1,5 BG6 
9. 0,9 (BG1 + BG2) + 1,5 BG7 
i o. 0,9 (BG1 + BG2) + 1,5 BG8 

De combinaties voor een vervormingsberekening zijn: 
i. 1,O (BG1 + BG2) 
2. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + BG4) 
3. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + 0,5 BG4) + 1 ,O BG5 
4. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + 0,5 BG4) + 1 ,O BG6 
5. 7,O (BG7 + BG2) + 7,0(BG3 + 0,5BG4) + 7,0BG7 
6. 1 ,O (BG1 + BG2) + 1 ,O (BG3 + 0,5 BG4) + 1 ,O BG8 
7. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG5 
8. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG6 
9. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG7 
i o. 0,9 (BG1 + BG2) + 1 ,O BG8 

De twee cursief gedrukte combinaties (5 en 5) bleken maatgevend te zijn voor de 
set-backs. In de uitwerkingen van paragraaf 4.4.5 zullen deze combinaties 
gebruikt worden (tenzii anders aangegeven) in de onderlinge beoordeling van de 
varianten. 



4.4 Variantenstudie 

4.4.4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2: Het literatuuronderzoek is slechts heel summier tekst opgenomen 
over de set-backs. Over set-backs valt weinig te vinden in de literatuur. Bii set- 
backs wordt bij hoogbouw meestal de gevel teruggezet over een volledig stramien, 
waardoor de kolommen vertikaal doorgezet kunnen worden. Bii dit proiect is dit 
echter niet het geval. De set-backs ziin hoogstens 2,7 meter en mede daardoor 
kunnen de kolommen niet verticaal doorgezet worden. 
In de literatuur is er wel wat te vinden over uitkragingen van constructies. Als men 
hier even over nadenkt is een uitkraging in principe een omgekeerde set-back. 
Vandaar dat hier vanuit de literatuur een aantal voorbeelden van uitkragingen 
overgenomen zijn, die omgebouwd ziin tot set-backs. Vanuit de literatuur is er dan 
ook geen vuistregel te halen die een eerste indruk van de dimensionering van de 
elementen kan geven. 

De set-backs kunnen onderverdeeld worden in de volgende drie categorieën: 
1 . constructies in gevelvlak 
2. constructies uit gevelvlak 
3. 3-dimensionale constructies 

De constructies in het gevelvlak die de set-backs moeten opvangen brengen als 
een ligger op twee steunpunten de krachten naar de opleggingen. In dit geval 
betekent dit, dat de belastingen afgedragen worden op aangrenzende gevels. 
Constructies uit het gevelvlak ziin oplossingen voor de set-backs die onder een 
hoek op het vlak van de gevel geplaatst zijn. Door deze constructies wordt de 
belasting naar onderliggende gevels afgevoerd of naar de kolommen in het 
midden van het gebouw. 
3-dimensionale constructies zijn constructies die in meer dan één vlak actief ziin. 
3-dimensionale constructies kunnen bestaan uit een samenstelling van constructies 
uit het gevelvlak en constructies in het gevelvlak, maar kunnen ook een variant op 
zich zijn. 

In onderstaande tekst wordt een uitwerking gegeven van mogelijke oplossingen 
ingedeeld in bovenstaande categorieën. In een aantal gevallen zal naar voren 
komen dat de varianten een samenstelling ziin van overgangsconstructies en 
constructies uit gevelvlak. 
De varianten die besproken zullen worden ziin: 

Constructies in het gevelvlak: 
I .  doorzetten kolommen 
2. vakwerken 
3. vierendeelligger 
4. hangkabel 
5. drukboog 

Constructies uit het gevelvlak 



6. schuine kolom 
7. stalen vakwerk op trek 
8. stalen vakwerk op druk 
9. onderslag bal k 
1 O. inklemming 
1 1 . stijve hoe k 

3-Dimensionale constructies 
I 2. diagonalen 
13. schuine kolom-vakwerk 

Eerst zullen deze varianten kort behandeld worden of ze toepasbaar ziin. Van de 
toepasbare varianten wordt een simpele berekening gemaakt op basis van een 
dimensionering in het voorontwerp. 

4.4.4.2 Constructies in het gevelvlak 
De oplossingen die in deze paragraaf genoemd zullen worden, zijn merendeels 
geliik aan de oplossingen voor de overgangsconstructies. In het hoofdstuk voor de 
overgangsconstructies werd al vermeld dat tussen de set-backs en de 
overgangsconstructies raakvlakken aanwezig zijn. 
Onderstaande varianten ziin dan ook direct te herleiden uit het hoofdstuk van de 
overgangsconstructies, zij het dat niet alle overgangsconstructies bruikbaar zijn 
voor set- back constructies. 
De volgende constructies zullen hieronder besproken worden: 

1. doorzetten van kolommen 
2. vakwerken 
3. vierendeelligger 
4. hangkabel 
5. drukboog 



Doorgaande kolom 

Het doorzetten van de kolom is getekend in figuur 4.4.1 2. 

Figuur 4.4.72 Doorgaande kolom 

De kolommen worden op de stramienmaat doorgezet naar de fundering. De 
kolommen worden op druk belast zonder dat er momenten of drukkrachten in de 
vloeren ontstaan. De indeelbaarheid van ruimten neemt echter af. 

BEOORDELING 
Deze variant is niet toepasbaar. De kolommen zorgen voor een groot verlies aan 
verhuurbaar vloeroppervlak. Niet alleen de oppervlakte van de kolom kan als 
verloren worden beschouwd, maar ook de oppervlakte tussen de gevel en de 
kolom. 
Een tweede reden is dat de architectonische uitstraling van de ruimte verloren 
gaat. Door het plaatsen van kolommen in de ruimte, gaat het strakke uiterliik 
verloren. 
Constructief gezien, is deze variant de beste oplossing. 

Niet toepas baar 



Vakwerken 

INTRODUCTIE 
Vakwerken in de gevel kunnen op vele manieren uitgevoerd worden. Eén 
voorbeeld is getekend in figuur 4.4.13. Andere patronen zijn mogelijk. Ook 
andere hoogtes kunnen gekozen worden. 
De onderste ligger gaat als trekband werken, en de bovenste ligger gaat als 
drukstaaf werken. De vakwerkligger heeft geen andere steunpunten nodig dan de 
hoeken. Onder de ligger gaan de kolommen van de volgende verdieping verder 
zonder bovenbelasting, behalve dan in de hoeken. 

t 
Figuur 4.4.13 Vakwerk 

BEOORDELING 
Deze variant neemt geen extra vloeroppervlak in beslag. Wel wordt de gevel 
verstoord door de diagonalen. Als deze diagonalen niet breder uitgevoerd worden 
dan 350 mm, kunnen deze worden opgenomen achter het glas in de gevel. Aan 
de buitenzijde van het gebouw zal dan niets zichtbaar ziin. Wel wordt er licht 
weggenomen in de ruimte achter het vakwerk. 
De ruimte wordt nauweliiks verstoord. De ruimte bliift wat betreft grootte gelijk. 
Visueel ziin de diagonalen vanaf binnen zichtbaar in de gevels. 
In de hoeken ontstaan grote puntlasten. Afhankeliik van of de krachten in de 
hoekkolommen opneembaar ziin, is deze variant toepasbaar. 

Toepasbaar 



Vierendeelligger 

INTRODUCTIE 
De vierendeelligger (figuur 4.4.14) berust op hetzelfde principe als het vakwerk. 
De belastingen worden naar de hoeken afgedragen. De kolommen van de 
onderliggende verdiepingen worden in de hoeken (veel) zwaarder belast en in het 
midden van de gevel niet belast. 

Figuur 4.4.14 Vierendeelligger varianten 

Twee varianten ziin mogelijk: hang- of drukkolommen. De variant met de 
hangkolommen is ook toepasbaar bij de vakwerk variant. Een nadeel van de 
hangvariant is dat de krachten via een omweg naar de fundering worden geleid. 
Te prefereren is dan ook een variant met drukkolommen. 
De staven in de vierendeelligger worden op buiging, dwarskracht en 
normaalkracht belast. Voornameliik middels buiging wordt de belasting afgevoerd 
naar de steunpunten. In deze steunpunten ontstaan grote reactiekrachten. 
Deze variant past uitstekend in de architectuur van het gebouw. De vierendeel- of 
raamwerkligger berust op dezelfde principes als de raamwerkstruduur van het 
gebouw. O f  deze variant in de detaillering past is afhankelijk van de dimensies die 
de liggers en kolommen van het raamwerk aannemen. 

Toepasbaar 



Hangkabel 

I NTRODUCTIE 
Een hangkabel wordt volledig op trek belast (figuur 4.4.15). De belastende 
kolommen onder de kabel dragen de belasting via trek op de kabel over. De 
kolommen boven de kabel dragen de belasting via druk over op de kabel. 
De trekkracht in de kabel wordt op de oplegpunten als verticale drukkrachten in de 
hoekkolommen ingeleid. De horizontale component wordt opgenomen door een 
horizontale ligger. 

4.4.75 Hangkabel 

BEOORDELING 
De gebogen vorm past niet in de strakke, orthogonale structuur van de gevel. 
De grote trekkrachten in de kabel zorgen voor grote rekken, wat tot grote 
vervormingen in de gevel leidt. In een glasgevel is dit niet toelaatbaar. 
Detailtechnisch is het niet eenvoudig wanneer de kabel 'door' de liggers en 
kolommen heen moet gaan. 
De belasting gaat via een omweg naar de fundering. Eerst wordt deze naar boven 
gebracht, om vervolgens naar de fundering te worden afgevoerd. 
In de ligger boven de boog ontstaan grote drukkrachten. 
Uiívoeringstechnisch is een dergelijke constructie niet eenvoudig. De 
middenkolommen en liggers moeten tiideliik afgestempeld worden tot de gevel op 
een hoogte gebouw is zodat de kabel volledig verankerd kan worden. 

Niet toepasbaar 



Drukboog 

INTRODUCTIE 
Een drukboog wordt volledig op druk belast (figuur 4.4.1 6). Deze boog kan een 
grote overspanning maken. De kolommen onder de boog worden op trek belast; 
kolommen boven de boog op druk. 
Om de horizontale spatkrachten op te nemen wordt een trekstaaf opgenomen. De 
drukboog zorgt voor grote verticale krachten in de hoekkolommen. 

Figuur 4.4.16 Drukboog 

BEOORDELING 
Architectonisch is een drukboog niet toepasbaar. De gebogen vormen passen niet 
in de strakke, orthogonale structuur van het gebouw. De boog kriigt dergelijk grote 
afmetingen dat deze niet meer eenvoudig in de gevel is op te nemen. 
Detailtechnisch ontstaan problemen op de plaatsen waar de boog de liggers en de 
kolommen sniidt. 
In de ligger onder de boog ontstaan grote trekkrachten. 

Niet toepasbaar 



4.4.4.3 Constructies uit het gevelvlak 

Inleiding 
In de onderstaande voorbeelden is uitgegaan van een standaard situatie als in 
figuur 4.4.1 7. In figuur 4.4.1 7 is de typische doorsnede getekend, waarin links de 
buitengevel aangegeven is en rechts de kolommen rond de gaten in de vloer. Aan 
de hand van deze figuur zullen de verschillende varianten beschreven worden. 
In onderstaande tekst zullen achtereenvolgens omschreven worden: 

1. de schuine kolom 
2. stalen vakwerk op trek 
3. stalen vakwerk op druk 
4. onderslagbalk 
5. inklemming 

Figuur 4.4.17 De fypische doorsnede 



Schuine kolom 

INTRODUCTIE 
Een mogeliike oplossing voor de set-backs is om gebruik te maken van een 
schuine kolom (figuur 4.4.18). De schuine kolom kan over één of meerdere 
verdiepingen schuin geplaatst worden. De hoek die de kolom maakt, bepaalt hoe 
de kracht zich gaat verdelen. 

Figuur 4.4.18 Schuine kolom 

De schuine kolom introduceert een drukkracht in het vloerveld boven de set-back 
en een trekkracht in het vloerveld onder de set-back. Deze krachten moeten weer 
herleid worden tot axiale krachten in de kolommen. Dit gebeurt door de schorende 
constructie. De schorende constructie is in bovenstaand plaatie aangegeven met 
een gestippelde wand. Mogeliikheden in staal voor het schoren ziin een stalen 
vakwerk of de horizontale kracht op te laten nemen door de overige 
gevelkolommen. 

B E O O R D E L I N G  
De kolom neemt vierkante meters vloeroppervlak in. Wanneer de kolom echter om 
de 5,4 meter toegepast wordt, en daarnaast slechts over twee verdiepingen, blijft 
het verlies aan te verhuren vloeroppervlak gering. De architectonische 
consequenties bliiven beperkt tot de binnenziide van twee verdiepingen. 

Toepasbaar 



Stalen vakwerk op druk 

INTRODUCTIE 
Met twee stalen staven die op druk belast worden (figuur 4.4.1 9), kan de set-back 
constructief opgelost worden. De staven kunnen over één verdieping toegepast 
worden, maar kunnen ook over twee verdiepingen geplaatst worden, waardoor de 
hellingen (en dus de krachten) van de staven veranderen. 

Figuur 4.4.19 Stalen staven op druk 

De stalen staven worden op druk belast. De vloer onder de staven op trek. De 
belasting uit de bovenconstrudie zal zich voor het grootste deel naar de 
gevelkolom verdelen. De rest van de verticale kracht zal zich naar de kolom in het 
gebouw spreiden. 

BEOORDELING 
Met deze variant wordt veel gebruik gemaakt van verhuurbare vierkante meters. 
Slechts 1 /3 van de breedte van de ruimte is hoger dan 2 meter. 
De architectonische uitstraling van de ruimte wordt verstoord door de schuine 
elementen die dwars door de ruimte gaan. 
Door de schuine staven ontstaat een grote trekkracht in de vloer. De vloer kan 
deze kracht niet opnemen. Er zal een ligger toegepast moeten worden die de 
spatkracht opneemt. Deze ligger zal forse afmetingen krijgen. 

Niet toepas baar 



Stalen vakwerk op trek 

INTRODUCTIE 
Deze variant komt grotendeels overeen met degene uit de vorige paragraaf. Hier 
worden echter de staven op trek toegepast, terwijl ze in de vorige paragraaf op 
druk werden belast (figuur 4.4.20). Bii deze variant is een extra kolom nodig. 

Figuur 4.4.20 Stalen vakwerk op trek 

De vloeren boven het vakwerk zullen op druk belast worden. De stalen staven op 
trek. De extra kolom zal een drukkolom ziin. De verdeling van de krachten over de 
binnenkolommen en de gevelkolommen hangt af van de helling van beide staven. 

B E O O R D E L I N G  
Ook met deze variant wordt veel gebruik gemaakt van verhuurbaar 
vloeroppervla k. 
De architectonische uitstraling wordt ernstig verstoord door de staven die de ruimte 
doorkruisen. Ten opzichte van de vorige variant komt er nog een extra staaf bij, 
waardoor de ruimtelijkheid nog verder ingeperkt wordt. 
De druk in de vloer is opneembaar. Eventueel moet de vloer iets opgedikt worden, 
of moet er een versterkte strook toegepast worden. 
Uitvoeringstechnisch is deze variant eenvoudig te vervaardigen. De diagonalen 
kunnen eenvoudig scharnierend bevestigd worden. 

Niet toepasbaar 



Deze variant, is een variant met een stalen onderslagbalk (zie figuur 4.4.21). 

Figuur 4.4.2 1 Onderslagbalk 

De onderslagbalk wordt door de puntlast uit de gevelkolom op buiging belast. Als 
de onderslagbalk van beton gemaakt wordt en monoliet met de vloer meegestort 
wordt, kan een meewerkende breedte van de vloer meegenomen worden. De balk 
kan over één veld lopen, maar constructief gezien beter over meerdere velden. 

BEOORDELING 
De puntlast wordt door buiging en afschuiving overgebracht naar de gevelkolom 
en een kolom in het midden van het gebouw. De bovenbelasting zal groot zijn. De 
buiging in de ligger daardoor ook. Hierdoor is de toepassing van een hoge ligger 
nodig. Daardoor is deze variant niet toepas baar. De ligger kan slechts 1,2 m hoog 
worden zonder de doorgang te versperren. Deze hoogte is niet voldoende voor de 
grote momenten die ontstaan. Ook de vervorming zal door de grote krachten te 
g root worden. 

Niet toepasbaar 

Set- backs 



Inklemming 

INTRODUCTIE 
De variant met de inklemming(en) is getekend in figuur 4.4.22. In deze variant 
wordt de axiale kracht uit de bovenbouw middels buiging en afschuiving 

Figuur 4.4.22 Inklemmingen 

In de bovenste vloer zal een drukkracht ontstaan en in de onderste vloer een 
trekkracht. Deze krachten zullen elders in het gebouw opgenomen moeten worden. 

BEOORDELING 
De variant verstoort de gevel niet. Aan de buitenzijde van het gebouw is de variant 
niet waarneembaar. Binnen in het gebouw is de variant slechts waarneembaar op 
één verdieping. Te zien is een kolom en een ligger. De ruimte wordt slechts 
verstoord door een kolom. Het verlies aan verhuurbaar vloeroppervlak wordt 
beperkt. 
Constructief is het de vraag of de krachten goed overgebracht kunnen worden. De 
verbindingen moeten zeer stijf zijn om vervormingen te beperken. De vloeren 
moeten een trek en drukkracht op kunnen nemen. 
Deze variant is niet optimaal, maar architectonisch aanvaard baar en wordt 
daarom constructief onderzocht. 

Toepasbaar 



Buigstijve hoek 

INTRODUCTIE 
De variant met de buigstiive hoek is getekend in figuur 4.4.23. Met deze variant 
wordt de bovenbelasting middels normaalkracht, buiging en dwarskracht 
overgedragen op de onderliggende verdieping. De verbindingen van de buigstiive 
hoek met de overige constructie kunnen scharnierend gemaakt worden. 

Figuur 4.4.23 Buigstijve hoek 

B E O O R D E L I N G  
De variant verstoort de architectuur van het gebouw niet. Aan de buitenzijde van 
de gevel is niets zichtbaar van deze variant. Aan de binnenziide van het gebouw 
ontstaat een schuine vorm. 
De afmetingen van de buigstiive hoek worden zeer groot. De breedte en hoogte 
worden minstens twee meter. De ruimte onder deze variant is niet of nauweliiks 
bruikbaar. 
Een constructief probleem ontstaat bii de aansluitingen. De krachten die de vloer 
ingaan zijn groot. Detailtechnisch kan dit lastig ziin. 

Toepasbaar 

Set- bocks 156 



4.4.4.4 3-Dimensionale constructies 
Onder deze constructies valt zowel een nieuw ontworpen constructie als 
samenstellingen uit de categorieën constructies in het gevelvlak en constructies uit 
het gevelvlak. Deze varianten komen niet uit de literatuur en ziin beide zelf 
ontworpen. 
De drie varianten ziin: 

1. diagonalen; 
2. samenstelling schuine kolom-vakwerk; 



Diagonalen 

INTRODUCTIE 
De diagonalen variant (figuur 4.4.23) ontstaat uit het beperken van de krachten in 
de hoeken van de variant vierendeelligger, en uit het beperken van de verticale 
vervorming in het midden van de gevel door het creëren van een fictief steunpunt. 

Figuur 4.4.24 Diagonalen 

Het creëren van een extra steunpunt halveert de overspanning van de set-back. De 
diagonalen in de kruisende gevels moeten de normaalkrachten in de 
hoekkolommen beperken. 

BEOORDELING 
Architectonisch kriigt het gebouw een totaal andere uitstraling. Door de enorme 
afmetingen van de diagonalen zullen deze aan de buitenziide van het gebouw 
waarneembaar ziin. De bruikbaarheid van het gebouw hoeft niet onder de 
diagonalen te lijden. 

Toepasbaar 



Schuine kolom-vakwerkligger 

INTRODUCTIE 
De tweede variant die valt onder de categorie 3D-constructies is de schuine 
kolom-vakwerkligger (zie figuur 4.4.24). Bii deze variant wordt de belasting 
grotendeels via normaalkracht afgedragen. Met deze variant kunnen de 
piekkrachten ter plaatse van het aangriipen van de schuine kolom verlaagd 
worden door meerdere kolommen te plaatsen. 

Figuur 4.5.25 Schuine kolom-vakwerk 

BEOORDELING 
Deze variant past minder in de architectuur van het gebouw. De diagonalen 
kunnen, mits de afmetingen beperkt bliiven, opgenomen worden in de detaillering 
van het gebouw, zodat er aan de buitenziide niets van te zien is. 
De schuine kolom neemt een zeer beperkt deel van het vloeroppervlak in. Aan de 
binnenzijde ziin verder de diagonalen waarneembaar. 
De reactiekrachten van deze variant kunnen vergroot en verkleind worden door het 
aantal schuine kolommen te veranderen. 

Toepasbaar 



4.4.5 Constructieve uitwerking toepasbare varianten 
In de voorgaande paragraven zijn de varianten beoordeeld of deze toepasbaar 
ziin. In onderstaande tekst worden de toepasbare varianten constructief uitgewerkt. 
Er worden eenvoudige berekeningen gemaakt, passend bii het voorontwerp 
stadium. 
De toetsing van de variant vindt plaats op sterkte. De variant wordt vergeleken met 
de andere varianten voor de vervorming. De vervorming van de variant behoeft 
dus niet direct aan de eis te voldoen. 
De varianten die uitgewerkt worden ziin: 

Vakwerk 
Vierendeelligger 
Schuine kolommen 
Inklemming 
Stijve hoek 
Diagonalen 
Schuine kolom-vakwerk 

In onderstaande paragraven worden bovenstaande varianten één voor één 
constructief uitgewerkt. O p  basis van deze uitwerking wordt uiteindeliik een keuze 
gemaakt voor één van bovenstaande varianten. 



4.4.5.1 Vakwerken 

Schematisering 
In paragmaf 4 - 4 4  is deze variant geïntroduceerd. De variant is gebaseerd op een 

overspannend van dwarsgevel naar dwarsgevel als in figuur 44.26. 
/l 

Figuur 4.4.26 Vakwerk 

De is als in figuur 4.4.27 waar een segment uit bovenstaande 

ligger genomen is. De kolommen (4) en liggen (5) tussen de bovenligger (2) en de 
onderligger (3). ziin allen scharnierend aan de bovenligger, onderligger en 
diagonalen (1) vastgemaakt. 
De diagonalen zijn scharnierend aan de boven- en onderiigger gemonteerd om de 
.rbeid en detaillering op de bouwplaafs zo eenvoudig mogeliik te laten ziin. 



Figuur 4.4.27 Schematisering vakwerkligger 

De doorsneden van de staven ziin als volgt: 
m Diagonalen (1 ): K350/650/50 

Boven- en onderligger (2 en 3): Plaatligger: PL 2000/350/50/20 

(h/b/tfiens/tweb) 
m Kolommen en liggers (4 en 5): HEA 360 

De doorsnede is bepaald op de maximale momenten en krachten die heersen in 
de doorsnede. Voor bijvoorbeeld de plaatligger kan bii plaatsen waar de krachten 
en momenten kleiner ziin, het liif en de flensen dunner gemaakt worden. 
De krachten en momenten in de staven zijn weergegeven in tabel 4.4.2: 

Tabel 4.4.2 Krachten en momenten vakwerk 



Beoordeling 

Hoge piek belastingen 
Krachten m kolommen onder Seî-back 

(m) 

B C D 

Figuur 4.4.28 Krachten in kolommen vakwerk (Model B valt weg onder vakwerk) 

De grafiek van het vakwerk volgt hetzelfde pad als van model B. De 
belastingen wijken minder dan 1% af. Tussen D en A ziin de krachten 
gelijk aan nul. In de hoeken ontstaan grote piekkrachten. 
Het aanwezige raamwerk is veel stijver dan het vakwerk. Het raamwerk 
heeft een grotere hoogte. Het raamwerk bepaalt het verloop van de 
krachten en de vervormingen. Het is dominant over het vakwerk. 

m De bovenligger voldoet aan de eis: 

'S;d - 4500 lo3 = 118 N / mm2 
o v  =-- 

A,, 20 1900 



De onderligger voldoet aan de eis: 

De diagonalen voldoen: 

= De kolommen voldoen: 

De liggers voldoen: 



De vervorming neemt af ten opzichte van model B: 

Vervormingen in liggers nivo set-back 

Figuur 4.4.29 Vervormingen vakwerk 

De maximale vervorming tussen D en A neemt af van 84 naar 73 mm 
(zie figuur 4.4.29). Daarmee wordt nog steeds niet voldaan aan de eis. 

De horizontale uitbuiging wordt verkleind 
De horizontale uitbuiging aan de top van het gebouw is maximaal ten 
gevolge van belastingcombinatie 5 (BGT). De horizontale uitbuiging 
bedraagt dan 276 mm. 

De kolomkrachten in de hoeken worden te groot 
De krachten in de kolommen onder de oplegpunten van het vakwerk, 
worden zeer groot: 24000 kN. Om deze kracht op te vangen, moet een 
aparte constructie gemaakt worden. Het probleem verplaatst zich van het 
midden van het veld naar de hoeken. 

Eenvoudige detaillering mogeliik 
Er moeten slechts scharnierende verbindingen gemaakt worden. De 
grote krachten brengen grote staven met zich mee die vanwege hun 
afmetingen moeilijker te verbinden zijn. Een mogelijk detail is als figuur 
4.4.30. In dit concept detail worden de bovenligger, de diagonalen en 
kolommen verbonden. 



Figuur 4.4.30 Constructief principe detail 

Vanwege het grote aantal bouten, nodig voor de verbinding van de 
diagonalen, zou men kunnen overwegen om het vakwerk in elkaar te 
lassen. 

Nuttig gebruik staal 
Het staal wordt nuttig gebruikt. De kolommen en liggers tussen de 
onder- en bovenligger, kunnen verkleind worden. De onder- en 
bovenliggers moeten iets verzwaard worden. De diagonalen hebben 
extra staal nodig. Per saldo zal staal toegevoegd moeten worden ten 
opzichte van de uitgangssituatie. 

Positieve shear-lag wordt versterkt 
De belasting komt volledig in de hoeken terecht, waardoor op de 
fundering in de hoeken nog hogere krachten aangriipen. 

Constructie principe werkt niet optimaal 
Het raamwerk brengt de krachten over. Het vakwerk is minder stiif dan 
het raamwerk is. 



Problematiek niet opgelost 
De vervorming in het veld neemt weliswaar af, maar niet voldoende. De 
krachten en momenten in de hoekkolommen worden vergroot en de 
krachten en momenten in de veldkolommen bliiven laag. 

UITVOERING 
Arbeidsintensieve verbindingen 

De verbindingen die gemaakt moeten worden, ziin zeer arbeidsintensief. 
Er moeten veel bouten geplaatst worden. 



4.4.5.2 Vierendeelligger 

Schematisering 
De ligger wordt toegepast over twee verdiepingen als aangegeven in figuur 
4.4.31. 

NNNI W I M  IXl K I M  WIM 

Figuur 4.4.31 Raamwerkligger 

De raamwerkligger (zie figuur 4.4.32) bestaat uit drie elementen, te weten: een 
bovenligger (2), een onderligger (3) en buigvast verbindende kolommen (1). De 
verdieping tussen de boven- en onderligger wordt gedragen door kolommen (4) 
en liggers (5) die onderling scharnierend verbonden zijn. 

Figuur 4.4.32 Schematisering raamwerkligger 

De versterkte boven- en onderligger worden uitgevoerd als plaatligger: 
PL2200/350/50/20 (h/b/tfl,,Jtt,,). De kolom (4) en ligger (5) worden uitgevoerd 
als HEA260. 
De verzwaarde kolom wordt uitgevoerd als in figuur 4.4.33. 



Figuur 4.4.33 Doorsnede kolom 

De maatgevende krachten en momenten die uit de berekening volgen, ziin 
gepresenteerd in tabel 4.4.3. 

Tabel 4.4.3 Krachten en momenten vierendeelligger 



Beoordeling 

Hoge piekbelastingen 

l Krachten in kolommen onder set-back 

Figuur 4.4.34 Krachten in kolommen met raamwerk 

Ook bii deze variant treden kleine krachten op tussen de hoeken D en A. 
De krachten in de hoeken A en D ziin groot. De variant valt samen mei 
model B. 

i De verzwaarde kolom voldoet aan de eis: 

Set- backs 170 



De bovenligger voldoet aan de eis: 

- ,, 

I 12 I 
o,,, = o, + o, = 58,4 + 128 = 186 N /mm2 

De onderligger voldoet aan de eis: 

o, = My;s,zz - - 8,0 - log . 1100 

l 
= 157 N /mm2 

*W (350- 22003 - 330 -2100' 
12 

o,, =o, +oM =46+157=203 N/mm2 

De kolommen voldoen: 

De liggers voldoen: 



De vervorming voldoet niet: 

Vervormingen in liggers nivo set-back 

Plaats (m) 
A B C D 

Figuur 4.4.35 Vervormingen raamwerk 

De totale vervorming is 80,3 mm (zie figuur 4.4.35). 
De elastische vervorming is: 53,5 mm. De biikomende vervorming is 
26,8 mm. De bijkomende vervorming voldoet niet aan de eis. De totale 
vervorming voldoet zonder zeeg ook niet aan de eis. 

Detaillering eenvoudig 
De detaillering is eenvoudig. Alle verbindingen moeten momentvast 
gemaakt worden. Dit gebeurt door de kolom momentvast te lassen aan 
de liggers (zie figuur 4.4.36). 
De verzwaarde kolom moet echter in het bouwtechnische detail gepropt 
worden. Beter zou zijn de kolom iets te vergroten of de flens te verdikken 
waardoor het moment efficiënter overgebracht kan worden. De 
momentstiifheid kan vergroot worden door schotten in de hoeken van de 
kolom en de ligger te lassen. 

Problematiek niet verholpen 
De problematiek wordt niet opgelost. De vervorming neemt af, maar 
voldoet niet. De krachten in de hoekkolommen ziin zeer hoog en de 
krachten in de kolommen onder de vierendeelligger bliiven zeer laag. 



Figuur 4.4.36 Raamwerk detail bovenligger kolom 

Aanpassing aangrenzende constructie 
De constructie onder de hoekkolommen zal moeten worden aangepast 
om de hoge normaalkracht en het aanzienliike moment op te kunnen 
nemen. 

Beperkt extra staal nodig 
Het extra gewicht staal valt mee. De liggers moeten verzwaard worden. 
Ook de kolommen worden verzwaard. De liggers en kolommen tussen 
de raamwerken kunnen echter sterk verkleind worden, waardoor veel 
staal terug gewonnen kan worden. 

= Eenduidige constructie 
De constructie van de set-backs staat in lijn met de overige constructie. 
Beiden zijn raamwerkconstructies. Er ontstaat één geheel, waarin de 
constructieve duideliikheid zeer hoog is. 

UITVOERING 
Problematisch vervoer 

De vierendeelligger moet in elkaar gelast worden. Het lassen kan op de 
bouwplaats of in de fabriek plaats vinden. Wanneer dit in de fabriek 
gebeurt, zal het vervoer over de weg zeer moeilijk ziin. De hoogte van de 
vierendeelligger is 8 meter. Dit is, zeker in een stad, een te grote hoogte 
voor vervoer over de weg. 
De ligger zal dan op de bouwplaats in elkaar gelast moeten worden. De 
ruimte op de bouwplaats is beperkt. 



4.4.5.3 Schuine kolommen 

Schematisering 
De schuine kolom wordt toegepast als weergegeven in figuur 4.4.37. 

Figuur 4.4.37 Schuine kolom 

De schuine kolom wordt hart-op-hart 5,4 meter toegepast. Hart-op-hart 2,7 meter 
is niet toelaatbaar omdat de ruimte tussen de kolommen niet meer functioneel 
indeelbaar is. Een grotere maat is indelingstechnisch te prefereren, alleen ontstaan 
er dan grotere constructieve problemen. Het compromis komt uit op 5,4 meter. 
De schuine kolom wordt toegepast over twee verdiepingen. 
De schematisering van de kolom is weergegeven in figuur 4.4.38. De kolom wordt 
als een pendelstaaf geschematiseerd. De horizontale reactiekrachten worden 
opgenomen door de vloer. De kolom doorboort op halve hoogte een vloer. Deze 
vloer belast de kolom niet. Deze vloer kan functioneren als kniksteun. 
De kolom wordt in het voorontwerp stadium aangenomen als een K550/28. Er  is 
gekozen voor een vierkante kolom omdat de kolom alleen normaalkracht draagt 
en de kniklengte in elke richting gelijk is. 
De overige liggers en kolommen behouden de standaard configuratie als 
aangegeven in paragraaf 4.4.3. 
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Figuur 4.4.38 Schematisering schuine kolom 

De krachten in de kolom, de ligger aan de bovenzijde van de kolom (bovenligger), 
de ligger onder de kolom (onderligger), en de readiekracht in de kolom onder de 
kolom, worden weergegeven in tabel 4.4.4. 

! kolom 

1 )  

Bovenlig 

(2) 

Tabel 4.4.4 Krachten en momenten schuine kolom 

derligger 

(3) 

Hoek kc 

(4) 

Kolom or 
. .  s .  



Beoordeling 

CONSTRUCTIEF 
Egale krachten 

I 

I Krachten in kolommen onder set-back 

Piaaîs (m) 

Figuur 4.4.39 Krachten in kolommen met schuine kolom 

De krachten in de kolommen onder de set-back (tussen hoek D en hoek 
A) worden groter. Uit figuur 4.4.39 komt duideliik naar voren dat de 
schuine kolom om de kolom geplaatst wordt. De piekbelastingen in de 
hoeken verdwijnen. De variant gaat zich bijna geliik gedragen aan 
model A. 

De schuine kolom voldoet: 

De bovenligger voldoet aan de eis: 

My;sNzz - 1,5 - 10' - 600 
CT" = - = 99,6 N / mm2 

&!;y 9 , ~ .  log 



o,, = O, + o, = 20 + 99,6 = 120 N / mm2 
De onderligger voldoet aan de eis: 

De onderligger voldoet aan de eis: 
De profielen zijn gelijk, de krachten lager dan de bovenligger 

m De verticale vervorming voldoet: 
Vervormingen in liggers nivo set-back 

PI- (m) 
A 

O ,  
B C D A 

/ul m 120 lul  

Figuur 4.4.40 Vervormingen schuine kolom 

De doorbuiging van ligger 6 (zie figuur 4.4.37) voldoet aan de gestelde 
eisen. De totale doorbuiging bedraagt 24 mm (zie figuur 4.4.40). 
Hiervan is de elastische doorbuiging 17 mm en de bijkomende 
vervorming bedraagt 7 mm. Deze 7 mm zit onder de toegestane 14 mm. 
Ook de totale vervorming voldoet aan de eis van 28 mm. 



Verkleining vervorming top gebouw. 
De buis wordt verstiifd door de schuine kolommen. De uitbuiging in de 
top van het gebouw bedraagt maximaal 203 mm. 

Problematiek grotendeels opgelost 
De problematiek die bovenstaand beschreven is, is grotendeels opgelost. 
De vervorming van ligger 6 (zie figuur 4.4.37) voldoet aan de eisen. De 
krachten in de hoekkolom nemen af en de krachten in de veldkolommen 
nemen toe (zie tabel 4.5.4 en figuur 4.4.39) waardoor een meer 
effectieve constructie is ontworpen. 

Detaillering 
In figuur 4.5.38 is een principe detail opgenomen. De schuine kolom is 
uitgevoerd als een rechthoekige kolom zodat deze eenvoudiger in het 
detail past. Een probleem ligt narneliik bii de onderflens van de ligger. 
Deze wordt bii een rechthoekige, schuine kolom doorsneden door deze 
schuine kolom. 

I 
l 

Figuur 4.4.4 J Principe detail schuine kolom 

UITVOERING 
i Eenvoudig werk op bouwplaats 

De verbinding zoals aangegeven in figuur 4.4.41 kan gebout worden. 
Het bouten kan eenvoudig plaatsvinden op de bouwplaats 

Eenvoudig transport 
De segmenten kunnen klein bliiven en daardoor zonder problemen 
aangevoerd worden. 



4.4.5.4 Inklemming 

Schematisatie 
De schematisatie van deze variant is opgenomen in figuur 4.4.42 

Figuur 4.4.42 Schematisering inklemmingsvanant 

De liggers (3 en 4; figuur 4.4.42) zorgen middels momentvaste verbindingen dat 
de verticale belasting uit kolom 1 naar kolom 6 wordt overgebracht. De 
horizontale krachten worden hoofdzakeliik opgenomen door de steunpunten aan 
staaf 2. 
De kolommen moeten buiging in twee richtingen kunnen opnemen. Voor deze 
kolommen is als eerste aanname gekozen voor een kruisprofiel als in figuur 
4.4.43. 

4' 1 z 

Figuur 4.4.43 Doorsnede eigenschappen kruiskolom 
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De ingeklemde liggers worden geschematiseerd als in figuur 4.4.44. 

Figuur 4.4.44 Doorsnede eigenschappen ingeklemde liggers 

In deze variant is er vanuit gegaan dat de ingeklemde liggers (3 en 4) geen 
dwarskracht en moment in hun zwakke richting over kunnen brengen. Deze 
dwarskracht moet opgenomen worden door de overige constructie van de toren 
die op deze verdieping geen set-back constructie hebben. 
De krachten en momenten kunnen opgesplitst worden in krachten en momenten in 
het vlak en uit het vlak van de ingeklemde liggers. De krachten in het vlak van de 
overgangsconstructie zijn gegeven in figuur 4.4.45. 

Figuur 4.4.45 Krachten en momenten in vlak overgangsconstrudie, haaks op gevel 
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De krachten in het gevelvlak worden vermeld in tabel 4.4.5. 

Tabel 4.4.5 Krachten en momenten inklemming 

Het verschil tussen de normaalkrachten in staaf 1 en 6 wordt middels de 
gevelliggers herverdeeld over de overige, minder zwaar belaste kolommen. 



Beoordeling 

CONSTRUCTIEF 
Grote piekkrachten verdwiinen 

Krachten in kolommen onder set-back 

Plaats (m) D 
A B C A 

Figuur 4.4.46 Krachten in kolommen met inklemming 

De grote piekkrachten (figuur 4.4.46) die in model B ontstonden in de 
hoeken, verdwiinen. Er ontstaat een liin die zich beweegt rond de liin van 
model A. 

De kruiskolom voldoet (1, 2, 5 en 6): 



- - MZ;S;dz, 1108. lob - 400 = 116 N - 
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De ingeklemde liggers voldoen (3 en 4): 

De verticale vervorming van de gevel voldoet: 

Vervormingen in liggers nivo set-back 

Figuur 4.4.47 Vervormingen set-back met inklemmingen 

De grote vervormingspiek wordt er door de inklemmingen uitgehaald 
(figuur 4.4.47). De vervorming varieert rond model A. 
De verticale elastische vervorming is 21 mm; de verticale biikomende 
vervorming bedraagt 8 mm. Deze bliiven duideliik onder de gestelde 
eisen. 



De horizontale vervorming voldoet: 
De vervormingen aan de top van het gebouw bliiven binnen de gestelde 
eis van 280 mm. De vervorming is maximaal 203 mm. 

Problematiek opgelost: 
De krachten in de hoekkolommen verminderen sterk ten opzichte van 
model B. De krachten in de kolommen in het midden van de gevel 
nemen toe. De verticale vervormingen van de gevel nemen af tot 
waarden onder de eisen. 

Detaillering 
De detaillering is eenvoudig. De verbindingen van de ingeklemde ligger 
met de kruiskolommen kunnen met bouwerbindingen gemaakt worden. 
Door de grote hoogte van de ligger blijven de krachten in de bouten 
beperkt. Met een verbinding zoals weergegeven in figuur 4.4.48 is het 
mogelijk om de krachten over te brengen. 

I 
I 

Figuur 4.8. ,48 Principe detail inklemming 

Een probleem ontstaat er echter aan de rechterziide van het detail in 
figuur 4.4.48. De ligger is te hoog en steekt boven de vloer uit. O p  het 



detail getekend in figuur 4.4.48 is dit geen probleem omdat dit de 
bovenste uitkragende ligger is, maar een verdieping lager, is de ligger 
verwerkt in de vloer en steekt daar zo'n 260 mm bovenuit. Ook de 
verdiepingshoogte wordt met 3,54 -1,2 = 2,34 meter laag. 

UITVOERING 
Eenvoudig transport 

De gevelelementen kunnen aangevoerd worden als de rest van de gevel: 
één kolom van drie verdiepingen met aan elke ziide de aangelaste halve 
liggers. De inklemmende liggers kunnen per stuk aangevoerd worden. 

Eenvoudige montage 
De verbindingen kunnen met boutverbindingen gemaakt worden. Lassen 
kan op de werkplaats achterwege bliiven. 



4.4.5.5 Stijve hoek 

Schernatisatie 
De variant wordt geschematiseerd als in figuur 4.4.49. 

lF 

Figuur 4.4.49 Schema stijve hoek 

De variant bestaat uit twee delen die eigenliik één ziin. De elementen lopen in 
elkaar over als in figuur 4.4.49. De doorsneden verlopen als in figuur 4.4.50. De 
aansluitingen zijn zoals in aangegeven figuur 4.4.49 scharnierend uitgevoerd. 

tligger 
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Figuur 4.4.50 Profielgegevens stijve hoek 

De krachten die ontstonden met bovenstaande schematisering ziin opgenomen in 
figuur 4.4.51. 



Figuur 4.5.48 Krachten en momenten stijve hoek 



Beoordeling 

CONSTRUCTIEF 
m Krachten in kolommen 

Krachten in kolommen onder set-back 

Plaats (m) 

Figuur 4.4.52 Krachten stijve hoek 

De piekkrachten worden verkleind (zie figuur 4.4.52). De krachten in de 
kolommen in het veld worden vergroot, alhoewel ze niet de waarde 
aannemen van model A. 

De 'ligger' voldoet 

'S, - lS3O 'lo3 = 111 N l m m 2  
OV =-- 

A~ir 15 920 

u De 'kolom' voldoet 



De vervorming voldoet niet 
Vervormingen in liggers nivo set-back 

Figuur 4.4.53 Vervormingen stijve hoek 

De totale vervorming bedraagt 45,3 mm en bestaat uit 14,6 mm 
bijkomende doorbuiging en 30,7 mm elastische doorbuiging. 
O p  het eerste gezicht is het verwonderliik dat een set-back constructie 
onder elke kolom in de gevel toch een dergeliike grote vervorming geeft. 
Deze vervorming ontstaat door twee oorzaken. Ten eerste is de 
constructie door de scharnieren statisch bepaald. De extra stiifheid die 
ontstaat bii een statisch onbepaalde constructie is niet aanwezig. 
Ten tweede worden de krachten overgedragen door buiging. Buiging in 
een constructie zorgt voor grote vervormingen. 

Horizontale vervorming voldoet 
De horizontale vervorming aan de top van de toren bedraagt 240 mm 
en bliift daarmee ruim onder de eis van 280 mm. 

Eenvoudige detaillering mogeliik 
De detaillering (in figuur 4.4.54 conceptueel weergegeven) is eenvoudig. 
Aan de bovenziide kan een eenvoudige scharnierende verbinding 
gemaakt worden met de kolom. 



Aan de onderzijde moet de horizontale kracht via een betonnok de vloer 
ingeleid worden. De betonnok moet middels beugelwapening de kracht 
naar de vloer overbrengen. Hierdoor ontstaat een moment in de vloer. 
In de vloer ontstaat een moment ten gevolge van het verschuiven van de 
hartliin van de stiive hoek. 

I 
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Figuur 4.4.54 Detaillering stijve hoek 

Problematiek deels verholpen 
De variant hangt spreekwoordeliik 'tussen wal en schipf. De krachten in 
de hoeken worden verkleind, zii het niet voldoende. De krachten in de 
kolommen in de gevel tussen hoek D en hoek A worden vergroot, maar 
worden nooit zo groot als model A. De vervormingen in het veld worden 
verkleind; deze verkleining is echter ook niet voldoende. 

UITVOERING 
Eenvoudig vervoer mogelijk 

Het vervoer kan eenvoudig over de weg. De 'stijve hoeken' kunnen als 
één deel aangevoerd worden en eenvoudig gemonteerd worden op de 
bouwplaats. 

= Eenvoudige montage 
Alle verbindingen die gemaakt moeten worden op de bouwplaats 
kunnen eenvoudig scharnierend gemaakt worden. De verbindingen ziin 
eenvoudig te maken. 



4.4.5.6 Diagonalen 

Schematisatie 
De variant wordt geschematiseerd als in figuur 4.4.55. Een diagonaal in de 
kruisende gevel als staaf 4, wordt ook toegevoegd in de hoek waar staaf 1 en 2 
elkaar ontmoeten. 

Figuur 4.4.55 Schematisering diagonalen constructie 

De gedachte achter deze variant is het beperken van de doorbuiging doormiddel 
van een extra 'ondersteuning' te creëren in het midden van de overspanning van 
de set-back. Staaf 4 zorgt voor de afdracht van de geconcentreerde belasting in de 
hoekkolom. 
De staven 1 t/m 4 worden geschematiseerd als een koker K1 000/700/100. De 
eigenschappen zijn als in tabel 4.4.6. De overige kolommen en liggen zijn 
geschematiseerd overeenkomstig paragraaf 4.4.3. 

Tabel 4.4.6 Eigenschappen koker 



De krachten in de staven ziin als in tabel 4.4.7. 
I I I Gaf nui nmer 

1 

Tabel 4.4.7 Krachten in staven diagonalen 

De krachten in tabel 4.4.7 ontstaan ten gevolge van belastingcombinatie 6 uit 
paragraaf 4.4.3. Het verschil tussen de staven 2 en 3 is hoofdzakelijk te wijten aan 
de windbelasting. 
De trekbelasting in staaf 4 laat zien dat deze staaf ziin doel mist. De staaf was 
geplaatst met als doelstelling om de hoekkolom te ontlasten. Weer bliikt dat het 
raamwerk zich niet laat leiden. De staaf gaat als trekstaaf werken met als 
hoofdzakeliik doel het opnemen van windbelasting (3200 kN). Deze staaf kan 
verwiiderd worden. 



Beoordeling 

CONSTRUCTIEF 
Piekkrachten worden groter 

Krachten in kolommen onder set-back 

Figuur 4.4.56 Diagonalen 

De piekkrachten worden groter (zie figuur 4.4.56). Dit heeft twee 
oorzaken. Ten eerste: het grote eigen gewicht van de diagonalen 
steunt op de hoekkolommen. Het eigen gewicht van één staaf is 
ongeveer 1 000 kN. 
De tweede reden is het verstijven van het raamwerk door de 
diagonalen. Het raamwerk dat de set-back overspant wordt verstijfd 
door de diagonalen. Zoals in paragraaf 4.4.2.1 is uitgewerkt, zorgt 
een verstijving van het overspannende raamwerk voor een grotere 
belasting op de hoekkolom. 

De staven voldoen 

De staven voldoen dus ruim. Er is voor gekozen om de staven 
duidelijk groter te dimensioneren om er meer belasting naar toe te 
trekken en op deze wijze de vervorming te verkleinen. 



i De verticale vervorming voldoet niet 

Vervormingen in liggers nivo set-back 
Piaais (m) 

Model B 

Model A 

Figuur 4.4.57 Vervormingen met diagonalen 

De vervormingen nemen iets af (zie figuur 4.4.57). In de figuur is 
duideliik een knik te zien ter plaatse van het ophangpunt (1 23 m, 
gevel D-A), of wel het punt waar de staven 2 en 3 elkaar raken. De 
totale beperking van de vervorming bedraagt slechts 6 mm. 
De vervorming van het veld blijft groot doordat de belasting door de 
diagonalen naar een hoger punt in de toren gebracht wordt. Vanaf 
daar moet de belasting opnieuw een weg naar beneden zoeken en 
zal dit, zoals te zien is in figuur 4.4.57, vooral via de 
hoekkolommen doen. Het traiect dat de krachten moeten afleggen 
wordt verlengd. Alle elastische verlengingen en verkortingen van de 
staven, resulteren in een verdere doorbuiging van het veld. Zo is de 
extra verkorting van de hoekkolom (hoogte ophangpunt tot set- 
back) alleen al: 

F! 15.106 -6-3540 u=--= = 16,2 mm, wanneer 
EA 2,l- 105 93600 

aangenomen wordt dat de kolom een standaard kolom is. 
De hoekkolom boven de set-back zal dus ook verzwaard moeten 
worden. Afleiden van de krachten in deze hoekkolom is niet 
mogelijk (zie gebruik van staaf 4). 



De horizontale vervorming voldoet 
De horizontale vervorming aan de top van de toren voldoet met 277 
mm net aan de gestelde eis van 280 mm. Wanneer echter de 
fundering meegenomen wordt, voldoet deze niet meer. 

Problematiek niet opgelost 
De grote kmchten in de hoekkolommen bliiven bestaan of worden 
zelfs iets groter. De kmchten in de kolommen in het midden van een 
kolomveld bliiven laag. De vervormingen in de set-back ziin groot. 

Moeilijke detaillering 
De detaillering van deze variant is lastig. De grote diagonalen 
dienen aan de binnenzijde van de gevel te lopen, zodat het 
gevelaanzicht onverstoord kan bliiven. De diagonalen kunnen niet 
in de gevel geplaatst worden, omdat op die wijze veel lastige 
verbindingen gemaakt moeten worden. De diagonalen worden door 
de gevelkolommen als in figuur 4.4.58 excentrisch belast. 
Naast een koppeling met de gevel, moeten de diagonalen onderling 
ook gekoppeld worden. Een bijkomstig probleem is dat als de 
liggen binnen in het gebouw worden geplaatst, ze 6 vloeren door 
priemen. Wanneer de diagonalen buiten geplaatst worden, moet er 
rekening gehouden worden met optredende temperatuurvenchillen. 

Figuur 4.4.58 Principe detail diagonalen 



In de verbinding ontstaat een groot moment ten gevolge van de 
excentrische plaatsing van de diagonalen. Om dit moment niet op 
te laten treden, moeten de diagonalen in de gevel geplaatst worden. 
Voor de vervorming is hier kortstondig onderzoek gedaan (zie figuur 
4.4.59). Bii de variant van de diagonalen in de gevel, ziin er per 
sniipunt van de diagonaal met een kolom of ligger verbindingen 
gemaakt. Er is dus niet één ophangpunt (als bii de diagonalen 
achter de gevel) maar meerdere ophangpunten. 

Vervormingen in liggers nivo set-back 
Plaats (m) 
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Figuur 4.4.59 Vervormingen diagonalen in gevel 

De vervorming bliikt nauweliiks af te nemen. Als de excentrische 
verbinding voorkomen moet worden, kunnen de diagonalen in de 
gevel opgenomen worden. Gobaal veranderen de krachten en 
vervormingen en nauwelijks. 

UITVOERING 
Transportprobleem 

Door de lengte en het gewicht van de diagonalen, kunnen deze niet 
over de weg aangevoerd worden. De diagonalen zullen opgedeeld 
moeten worden. 
Naast het vervoer over de weg, is ook het vervoer op de bouwplaats 
een probleem. Door de enorme massa van de staaf, moet de staaf 
in delen opgetakeld worden, om vervolgens hoog in het gebouw 
aan elkaar gemonteerd te worden. 



4.4.5.7 Vakwerk met schuine kolommen 

Schernatisatie 
Deze variant (figuur 4.4.60) is samengesteld uit twee voorgaande varianten, te 
weten het vakwerk (paragraaf 4.4.5.1) en de schuine kolom (paragraaf 4.4.5.3). 
Het vakwerk wordt geschematiseerd als figuur 4.4.27 en de ondersteunende 
schuine kolom als in &uur 4.4.37. 

Figuur 4.4.60 Vakwerk en schuine kolommen 

In figuur 4.4.60 representeren de ciifers het volgende: 
1. Schuine kolom 
2. Diagonaal vakwerk 
3. Bovenrand vakwerk 
4. Onderrand vakwerk 
5. Hoekkolom 

De hart-op-hart afstand tussen de schuine kolommen (1) - in figuur 4.4.60 10,8 
meter - wordt gevarieerd. Er worden drie mogeliikheden vergeleken, nameliik: 

h.o.h. 2,7 meter (geen vakwerk nodig); 
h.o.h. 5,4 meter; 
h.o.h. 10,8 meter. 

De variant met de 2,7 meter valt direct om architectonische en indelingseisen af. 
De tweede variant met h.o.h. 5,4 meter zonder vakwerk is bekeken in paragraaf 
4.4.5.3. Tussen de krachtwerking en de vetvorming met of zonder vakwerk, bliikt 
weinig tot geen verschil te bestaan (zie figuren 4.4.61 en 4.4.62). In deze 
paragraaf wordt dan ook de nadruk gelegd op de variant als in figuur 4.4.60. 



De doorsnede van de schuine kolom ( l )  is een K550/28. Er is voor een koker 
gekozen omdat de kolom alleen normaalkracht draagt en de kniklengte in elke 
richting gelijk is. De staven van het vakwerk ziin als volgt: 

Diagonalen (2): K350/650/20 
Bovenligger (3): Standaard plaatligger PL1200/350/30/10 (h/b/tflen,/tweb) 
Onderligger (4): Standaard plaatligger PL1200/350/30/10 (h/b/tflenJtweb) 
Kolommen (5): als standaard kolom. 

De krachten en momenten die ontstaan zijn als in tabel 4.4.8. 

f nummt 

Tabel 4.4.8 Krachten in staven vakwerk met schuine kolom 

Set- backs 198 



Beoordeling 

CONSTRUCTIEF 
Sterke schommelingen 

Krachten in kolommen onder set-back 
Plaats (m) 

Figuur 4.4.6 1 Krachten vakwerk en schuine kolommen 

De grafiek van de schuine kolom volgt exact hekelfde pad als die 
van het vakwerk met de schuine kolom met een h.o.h. van 5,4 
meter (VW+SK 5,4) (zie figuur 4.4.61). De variaties blijven rond de 
lijn van model A bewegen. De amplitude van het VW+SK 10.8 is 
groter. De pieken zijn groter, terwijl de dalen slechts gering kleiner 
worden. 

De kolom (1) voldoet aan de eis: 

De bovenligger (3) voldoet aan de eis: 

"s;, - 622. 'O3 = 54,6 N / mm2 0" =-- 
A,, 10 -1140 



Zelfs a Is de standaardligger voor de boven regel wordt toegepast, 
kan deze nog lichter uitgevoerd worden. 

De onderligger (4) voldoet aan de eis: 

o,, =oN +oM =30,9+87,3=118 N/mm2 

De diagonalen (2) voldoen 

De verticale vervorming voldoet aan de eis 
In figuur 4.5.59 is de vervormingsgrafiek opgenomen van 
bovenstaande varianten. Wanneer de oorspronkeliike varianten 
("schuine kolom" en "vakwerk") gecombineerd zouden worden, 
ontstaat het "vakwerk met schuine kolom h.o.h. 5,4" ofwel VW+SK 
5,4. Deze variant ligt net boven de oorspronkeliike schuine kolom. 
Met figuur 4.5.58 was al geconcludeerd dat deze varianten 
samenvallen. Figuur 4.5.59 bevestigt dit. 
Wanneer er gekozen wordt om de schuine kolommen te plaatsen 
met een h.o.h. van 10,8 meter, ontstaat de blauwe grafiek in 
4.5.59. Hieruit blijkt dat de vervorming iets toeneemt. 

De horizontale vervorming voldoet 
De horizontale vervorming aan de top van het gebouw bedraagt 
196 mm terwiil maximaal 280 mm is toegestaan. 



Vervormingen in liggers nivo set-back 
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Figuur 4.4.62 Vervormingen vakwerk met schuine kolom 

Problematiek opgelost 
De krachten in de kolommen onder de set-back nemen toe, maar 
niet geliikmatig. Zeker met een hart-op-hart afstand van 10,4 meter, 
is de amplitude groot. De krachten in de hoekkolommen nemen af. 
De vervorming in het veld wordt teruggebracht tot een 
aanvaardbaar niveau. 

i Eenvoudige detaillering mogeliik 
De variant kan eenvoudig worden gedetailleerd volgens de principe 
details van de figuren 4.4.30 en 4.4.41. 

UITVOERING 
i Variant eenvoudig transporteerbaar 

De variant kan opgedeeld worden in veel kleine delen. Vervoer over 
de weg kan eenvoudig plaats vinden. 

i Eenvoudige verbindingen 
Alle verbindingen ziin eenvoudig te monteren. Alle verbindingen ziin 
boutverbindingen. 



CONCLUSIE 
Uit bovenstaande blijkt dat constructief gezien de variant "vakwerk met schuine 
kolom h.o.h. 5,4 meter" de beste keuze is. Het verschil met de schuine kolom is 
echter zo miniem, dat het toevoegen van extra staal in de vorm van het vakwerk 
niet economisch toelaatbaar is. 
De andere variant "vakwerk met schuine kolom h.o.h. 10,8 meter" is toepasbaar. 
Er worden minder kolommen gebruikt. 



4.4.6 Conclusie en keuze 

Vooraf 
In de bovenstaande paragraven zijn de 2D en 3D varianten uitgewerkt die 
architectonisch toepasbaar zijn. In de vorige paragraven is vooral de constructieve 
toepasbaarheid belicht. In deze pamgmaf wordt de keuze beargumenteerd. 

Krachten 
De krachten van de verschillende varianten ziin te zien in figuur 4.4.63. 

Krachten in kolommen onder set-back 

Plaats (m) 
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V a k w e r k  
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Figuur 4.4.63 Krochten set-bock varianten 

Uit figuur 4.4.63 bliikt dat de schuine kolom, de inklemming en het vakwerk met 
schuine kolommen h.o.h. 10,8 meter, het beste aan de gestelde problematiek 
beantwoorden: 

De krachten in de hoeken worden beperkt 
De kolommen tussen hoek D en hoek A worden functioneel benut 

De stiive hoek voldoet deels aan deze eisen. De bovengenoemde varianten 
voldoen beter. 
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Vakwerk - schuine kolom 10,8 meter Inklemming 

figuur 4.4.64 de drie varianten opgenomen. 

Figuur 4.4.64 De drie varianten 

S 
1 

n 

Schuine kolom 

- 

C 



Vervormingen 
De vervormingen van de varianten ziin samengevat in figuur 4.4.65. 

Vervormingen in liggers nivo set-back 
Plaats (m) 

M o d e l  B 

-Vakwerk 
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Figuur 4.4.65 Vervormingen varianten 

Uit figuur 4.4.65 blijkt ook dat het vakwerk met de schuine kolom h.o.h. 10.8 
meter. de inklemming en de schuine kolom het best aan de problematiek voldoen. 
Zii beperken de verticale vervorming het sterkst tussen de hoeken D en A. Het 
raamwerk en het vakwerk beperken de vervorming het minst. 
De vervorming (aan de top en in het veld van de set-back) van het gebouw wordt 
het sterkst beperkt door de variant met de schuine kolom (tabel 4.4.9). 
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Tabel 4.4.9 Vervormingen 

Ook in het geval van de horizontale vervorming aan de top van het gebouw, ziin 
de varianten met de schuine kolom, de inklemming, en het vakwerk met de 
schuine kolommen h.o.h. 10,8 meter het sterkst. De vervormingen worden door 
deze varianten het sterkst beperkt. 

Keuze 
Drie varianten steken in de figuren 4.4.63 en 4.4.65 duideliik boven de andere 
uit: de schuine kolom, de inklemming en het vakwerk met de schuine kolommen 
h.o.h. 10,8 meter. 
Uiteindelijk is gekozen voor de schuine kolom variant omdat deze in de figuren 
4.5.63 en 4.5.65, en tabel 4.4.9 als beste naar voren komt. Detailtechnisch is de 
inklemmingvariant niet toepasbaar. De ligger steekt boven de vloer uit en de vriie 
verdiepingshoogte wordt te laag. 
Het vakwerk met de schuine kolom h.o.h. 10,8 meter is niet gekozen omdat het in 
alle vergeliiken met de schuine kolom minder is. Daarnaast tast het de architectuur 
van het gebouw aan de buitenziide meer aan dan de schuine kolom variant. Aan 
de binnenzijde wordt de functionaliteit niet veel groter door het verwijderen van 3 
kolommen over een volledige gevel. 
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Hoofstuk 5: 

Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Probleem- en doelstelling 
De doel- en probleemstelling zijn gedefinieerd in hoofdstuk 1. In hef 
variantenonderzoek ziin aanbevelingen gedaan omtrent de overgangsconstructies 
en de set-back constructies. 

De overgangsconstructies zijn onderzocht in hoofdstuk 4.3. De verschillende 
varianten zijn vergeleken. De best toepasbare variant bleek de plaatliggervariant. 
Deze plaatligger is toegepost in het ontwerp van de toren als in de bijlagen is 
uitgewerkt. 

De set-backconstructies ziin onderzocht in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk ziin 
verschillende varianten vergeleken. Uit dit variantenonderzoek blijkt dat ingrepen in 
een gevelbuisconstructie niet eenvoudig zijn. De stijve gevelbuisconstructie bepaalt 
zelf hoe krachten afvloeien naar de onderliggende constructie. Varianten in het 
vlak van de gevelbuis hebben geen effect. 
Varianten uit het gevelvlak, lossen de problematiek grotendeels op. De 
vervormingen worden beperkt en de krachten gelijkmatig over de 
gevel buisconstructie verdeeld. 
Uiteindelijk is gekozen voor de schuine kolom variant. Deze variant resulteert in de 
kleinste vervormingen en de krachten in de kolommen bleven beperkt en redelijk 
geliik. De schuine kolom is toegepast in het ontwerp van de toren als in de 
bijlagen uitgewerkt. 
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5.2 Discussie 

5.2.1 Shear-lag 
Shear-lag is een fenomeen dat optreedt in buisconstructies. Het fenomeen is 
ontdekt en onderzocht aan de hand van dichte buisprofielen. Shear-lag speelt een 
grote rol in raamwerk gevelbuisconstructies. Normaalkrachten in kolommen 
worden vergroot en verkleind. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 
positieve en negatieve shear-lag verwijzend naar het teken van de normaalkracht 
in de hoekkolom ten opzichte van de verwachte normaalkracht (zie paragraaf 
2.2.6). 
In dit afstudeerverslag is uitgebreid verslag gedaan van de shear-lag. Door middel 
van verschillende methoden is onderzoek gedaan (zie paragraaf 2.2.6 en bijlage 
N) naar hoe de shear-lag optreedt en waar problemen ontstaan. 

Positieve shear-lag 
De positieve s hear-lag treedt in prismatische gevel buisconstructies op vanaf de 
fundering tot 25% van de hoogte van de toren. De normaalkrachten in de 
hoekkolommen worden (sterk) vergroot terwiil de normaalkrachten in de 
veldkolommen worden verkleind. 
Positieve shear-lag ontstaat uit de windbelasting. De perfecte buis wordt 
geperforeerd voor ramen. Er ontstaat een ligger- en kolomstructuur. De kolommen 
en liggers hebben een eindige stiifheid waardoor de krachten die zich 
concentreren in de hoeken niet meer verdeeld kunnen worden over de 
veldkolommen. 
De positieve shear-lag komt in het uiteindeliike ontwerp duideliik naar voren. De 
krachten in de hoekkolommen worden sterk vergoot (zie bijlage IV). 
In de literatuur ziin vele modellen en methoden beschikbaar tot bepaling van de 
positieve shear-lag. Een eenvoudige benadering kan gevonden worden met de 
ontwerpgrafieken van Connor. 
Echter, de handberekeningsmethoden ziin slechts bruikbaar voor zeer standaard 
gebouwen. De uitkomsten van de methode Connor ziin bruikbaar voor een eerste 
inschatting, maar niet voor een definitieve berekening. De definitieve berekeningen 
moeten gemaakt worden met een eindige elementen pakket (biilage IV.3.7). 
De positieve shear-lag kan beperkt worden door het gebruik van horizontale 
vakwerken in de gevels. Daarnaast kunnen de shear-lag krachten met 25% 
gereduceerd worden door het gebruik van verstijvingen (bijlage N.3.9). 

Negatieve shear-lag 
De negatieve shear-lag treedt in prismatische gevelbuisconstructies op vanaf 25% 
van de hoogte van de toren tot de top van de toren. De normaalkrachten in de 
hoekkolommen worden verkleind en kunnen zelfs van teken wisselen, terwiil de 
normaalkrachten in het veld vergroot worden. 
Negatieve shear-lag is een reactie op  positieve shear-lag. De positieve shear-lag 
ontstaat uit de reactiekrachten van de horizontale belasting. 
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De negatieve shear-lag is in het uiteindelijke model niet waarneembaar. Dit is het 
gevolg van de set-backs die voor een discontinuïteit in de gevels zorgen. Door 
voor een discontinuïteit in de gevel te zorgen (ter plaatse van de set-backs), kan de 
negatieve shear-lag zich niet hoger in het gebouw voordoen. 
De negatieve shear-lag is in het verleden door velen onderzocht. Een verklaring 
voor het ontstaan van de negatieve shear-lag is nog niet afdoende gevonden. 
Verschillende suggesties zijn gedaan, maar niemand heeft ooit zijn theorieën 
kunnen aantonen. Shushkewich [37] komt met zijn decompositie van een uniforme 
q-last met de meest aannemeliike verklaring (zie paragraaf 2.2.6). De 
scharnierende gevel, in dit geval een set-back, kan voor een nieuwe ingang zorgen 
in het onderzoek naar de negatieve shear-lag. 

5.2.2 Vervormingen 
Hoogbouw constructies worden vaak gedimensioneerd op de vervorming aan de 
top van de toren. In de Justitie toren gaat de vervorming van de top van de toren 
biina geliik op met de uitnutting van de profielen op sterkte. Slechts op enkele 
punten moet stiifheidsstaal toegevoegd worden. 
De vervorming van de toren bestaat uit: 

* vervorming van de fundering; 
buigvervorming van de gevelbuis; 
afschuifvervorming van de gevelbuis; 
vervorming ten gevolge van de set-backs. 

Vervorming van de fundering 
In de literatuur wordt geschreven dat 30% van de vervorming aan de top van de 
toren voort komt uit de rotatie van de fundering. In het geval van deze studie, komt 
biina 50% van de vervorming aan de top van de toren voort uit rotatie van de 
fundering. De gevelbuis vervormt dus bliikbaar minder (slechts 50% tegenover 70% 
uit literatuur) dan te verwachten uit de vuistregels uit de literatuur. 
De rotatie van de fundering wordt veroorzaakt door de horizontale windbelasting 
tegen de gevel. De vorm van de toren (bijna een driehoek) zorgt voor een relatief 
kleine stijfheid van de toren loodrecht op de lange ziide van de driehoek, 
waardoor de krachten in de hoeken groot worden en dus de rotatie van de 
fundering ook. 

Vervorming gevelbuis 
In figuur 3.1 1 is de vervorming van de toren opgenomen. De literatuur schrijft voor 
dat in een raamwerkconstructie de afschuifvervorming groter is dan de 
buigvervorming. In figuur 3.1 1 is duidelijk te zien dat de buigvervorming 
nagenoeg gelijk is aan de afschuifvervorming. Er ontstaat een rechte lijn. 
Gesteld kan worden, dat bij afschuiving van een 2D raamwerk, afschuifvervorming 
het grootst is, terwijl bii een 3D raamwerkconstructie de afschuifvervorming en 
buigvervorming aan elkaar geliik ziin. 
De vervorming bepaald met de eindige elementen methode en gepresenteerd in 
figuur 3.1 1, is bijna 3x  zo groot als de vervorming afgeschat door middel van 
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eerdere afschattingen (zie bijlage N). De oorzaak van dit verschil is grotendeels de 
oorzaak van de set-backs. 
De vervormingen bepaald met de handberekeningsmehtode ziin bijna 1 Ox zo klein 
als de vervormingen van het uiteindeliike model bepaald met de eindige 
elementen methode. De oorzaak van het verschil ligt bii de shear-lag. De 
concentratie van de krachten zorgt voor grote vervormingen aan de top. 

5.2.3 Vloersytemen 
In de hedendaagse bouwpraktiik worden zeer veel verschillende vloersystemen 
gebruikt met elk hun voor- en nadelen. Voor de Justitie toren is onderzoek gedaan 
naar het best toepasbare vloersysteem. 
De bollenvloer heeft als voordelen dat leidingen (tot 400 x 150 mm) in de vloer 
opgenomen kunnen worden. Het vloersysteem heeft geen eenduidige spanrichting. 
Hierdoor kunnen hoekproblemen door het vloersysteem eenvoudig opgelost 
worden. 
Door de plastic bollen wordt het gewicht gereduceerd. Deze bollen kunnen 
gemakkeliik verwiiderd worden op plaatsen waar leidingen geplaatst moeten 
worden, of op stroken waar de wapening meer beton nodig heeft. 

5.2.4 Overgangsconstructies 
De overgangsconstructies realiseren de constructieve overgang van een stramien 
van 2,7 meter van de bovenbouw, naar een stramien van 5,4 meter voor de 
onderbouw. O m  deze overgang te realiseren zijn 9 varianten ontwikkeld die allen 
beoordeeld ziin op  hun constructieve, architectonische en uitvoeringstechnische 
kwaliteiten. 
Uit deze afweging (hoofdstuk 4.2) bleek dat de problematiek het best opgelost 
wordt door de plaatliggervariant. Deze variant geeft slechts kleine vervormingen, 
past in het constructieve geheel en past in het bouwtechnische detail. Daarnaast 
heeft deze variant slechts een klein aantal extra kilo's staal nodig ten opzichte van 
de overige varianten. 
Naast de varianten voor de overgangsconstructies is ook een variant onderzocht 
met een schorende kern. Het voordeel van een schorende kern is dat de 
kolommen van de overgangsconstructies slechts als pendel normaalkrachten over 
moeten brengen. De horizontale vervormingen zouden beperkt bliiven en de 
kolommen kunnen slanker uitgevoerd worden. Deze variant is echter niet 
toegepast omdat er grote trekkrachten in de wand ontstonden. 
Overgangsconstructies worden vaak door een architect gewenst. Het is aan te 
bevelen om deze constructies te beperken tot 2 of 3 stramienen. Wanneer de 
architect nog meer kolommen wenst te verwiideren, wordt de stiifheid van de toren 
sterk aangetast. Daarnaast ontstaan in de resterende kolommen zeer grote 
krachten die om enorme constructies vragen. 
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5.2.5 Set-backs 
Set- backs ziin terugzettingen in de gevel naar verloop van hoogte. In hoofdstuk 4.4 
ziin 13 varianten bestudeerd. Voor de belangriikste varianten ziin de krachten en 
verticale vervormingen in de set-back berekend (zie figuren 4.4.63 en 4.4.65). 
De vervormingen van model B (toren met set-backs maar zonder set-back 
constructies) zijn veel te groot. De schuine kolom variant beperkt de vervormingen 
sterk totdat deze schommelen rond model A (uniforme model zonder set-backs). 
De hoekkolomkrachten worden door de schuine kolom sterk beperkt. De 
gevelkolommen worden goed benut. 
Varianten uit het gevelvlak hebben de voorkeur, met in het biizonder de schuine 
kolom variant die ook toegepast is in het ontwerp. Varianten in het gevelvlak 
beperken de vervorming nauweliiks. Het raamwerk, wat zich boven de set-back 
bevindt, is veel stijver een brengt de krachten over. 
In hoofdstuk 4.4 is verder aangetoond dat, een set-backconstructie een directe 
invloed heeft op  de vervorming van de toren aan de top. Hoe verder de verticale 
vervorming van de set-back beperkt wordt, hoe kleiner de horizontale vervorming 
aan de top van de toren. Aanbevolen wordt om constructies uit het gevelvlak te 
gebruiken, vooral de schuine kolom. 

De hoekkolommen bliiven zwaar belast. Eén oorzaak daarvan is de shear-lag. Een 
andere oorzaak zijn de set-backs. In figuur 4.4.63 is te zien dat de hoekkolommen 
ook met de schuine kolom variant zwaar belast bliiven. De oorzaak is hiervan dat 
de momenten en dwarskrachten uit de gevel boven de set-back, overgedragen 
moeten worden op de hoekkolommen en naast liggende gevels. Deze momenten 
en dwarskrachten zorgen ook voor axiale krachten in de hoekkolommen. 
Toch wordt aanbevolen om de verbinding scharnierend te maken. Dit heeft als 
voordeel dat de schuine kolom slanker uitgevoerd kan worden. Daarnaast kunnen 
de verbindingen eenvoudiger gemaakt worden. 
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5.3 Verder onderzoek 
Het onderzoek naar de set-backs en overgangsconstructies is met dit 
afstudeerverslag afgerond. Verder onderzoek moet plaats vinden naar de 
negatieve shear-lag. Het laatste onderzoek is gedateerd. De laatste jaren is 
middels eindige elementen pakketten onderzoek naar dergelijke problemen 
eenvoudiger geworden. 
Het ontwerp van gevelbuisconstructies in de praktiik zou in het voorontwerp 
eenvoudiger zijn en sneller kunnen verlopen, wanneer er betrouwbare en 
eenvoudige rekenmethodieken ontwikkeld worden om een eerste aanname van 
dimensies te verkriigen. Te denken valt aan ontwerpgrafieken of eenvoudige 
vuistregels. 
Er bestaan vele verbindingen van vloeren aan liggers. Een onderzoek naar de 
toepasbaarheid van deze verbindingen in hoogbouw zou gewenst zijn. De shear- 
lag zorgt voor vervormingen van de gevel. De vloer moet mee vervormen en 
neemt daartoe een deel van de belasting van de ligger over. Hoe groot is de 
invloed van de vloer op de beperking van krachten en vervormingen? Hoe groot is 
het moment in de vloer? Misschien moet een flexibele verbinding ontwikkeld 
worden. 
In de uitwerking van de toren, ontstonden problemen omtrent de gebruikte liggers 
en kolommen. De slankheid van deze profielen was soms 5 of kleiner. Het ziin 
gedrongen liggers en kolommen. In de moderne literatuur is hierover niets terug te 
vinden. De gebruikte literatuur is gebaseerd op onderzoek uit 1943. 
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