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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1s gebruikeliJk dat een afstudeerder van de vakgroep 
van de T.H.Eindh □ven zich tijdens ziJn afstudeerfase bezig houdt 

het maken van een ontwerp als met wetenschappelijk 
Het eerste deel van dit afstudeerverslag behandelt de 

ont ,•Jer"popg .::1 -.1e ., 
Bij het begin van mijn afstuderen stond er over het 

hiervan slechts een ding vast; ik wilde in staal afstuderen. Het 
leek daarom een zeer geschikte opdracht om een staalbouwcentrum 
te cin t 1t-J<-2r- p es-1" 

In zekere zin bestaat er in Nederland al een staalbouwcentrum. 
In februari 1982 betrokken het Staalbouwkundig Genootschap en de 
Stichting Staalcentrum Nederland een gemeenschappelijk kantoor 
in het Groothandelsgebouw te Rotterdam, waardoor er een centrum 
ontstond van waaruit de voorlichting, het onderzoek en de promo
tie van staaltoepassingen (in de bouw) qeaktiveerd en 

Docwdat dit kantoor een onderdeel is van het 
Groothandelsgebouw heeft het echter naar buiten toe een on □pval

Het valt niet op als staalbouwcentrum en 
geen visitekaartje van de staalwereld. 

verbetering in kunnen [tok zouden 
enkele andere organisaties die zich bezig houden met 
lichting op het gebied van, handel in, bescherming en toepassing 
van staal in dit centrum een plaats kunnen krijgen, zodat er met 
recht van een staalbouwcentrum gesproken zou kunnen worden. 

In de navolgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het pro-
gramma van eisen, de situatiekeuze, de architectonische en kon-
strukti~ve ontwerpen, 
ningen behandeld. In het hoofdstuk varia komen enkele onderwer-

aan de orde die niet bij andere hoofdstukken 

Het was de bedoeling om bij het maken van het ontwerp samen te 
werken met een architektuurstudent. Deze samenwerking is helaas 
in een vroeg stadium mislukt. Bij de beschrijving van architek-
ton:isch en konstruktief ontwerp zullen hierover enige opmerkin-
gen gemaakt worden. 

De begeleidingscommissie heeft bestaan uit de v□ !aende µ~• ~u-

F::• r· c:i f " I ,- • J " t.1J .. }::: a :r: er- :L i r: ç:; ~ 

~rot. W. Eijkelenboom: 

Prof.Ir.J. Vorenkamp: 

k □nstruktief ontwerpen 
architektonisch ontwerpen 
architekt □nisch ontwerpen 
kl i::,atist-2r-ir:~;: 
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HOOFDSTUK 2: PROGRAMMA VAN EISEN 

Na overleg met de heren Bijl en de Vries Robbé van resp. het 
Staalcentrum Nederland en het Staalbouwkundig Genootschap is een 
programma van eisen opgesteld. Behalve het Staalbouwkundig Ge
nootschap en het Staalcentrum Nederland zullen ook de Branche
groep Staalbouw en het Nederlands Corrosie Centrum een plaats in 
het nieuwe staalbouwcentrum krijgen. De Stichting Koudprofileurs 
krijgt indirect een plaats doordat het secretariaat van deze 
stichting is ondergebracht bij het Staalcentrum Nederland. Voor 
een beter inzicht in het programma van eisen zal nu eerst een 
beschrijving van de in het staalbouwcentrum te huisvesten orga
nisaties en hun aktiviteiten worden gegeven. 

2.1 BESCHRIJVING ORGANISATIES 

a) Stichting_Staalcentrum_Nederland 

De Stichting Staalcentrum Nederland (SN) is een instituut dat 
zonder enig winstoogmerk voorlichting geeft over de eigenschap
pen~ verwerking en toepassing van staal in de ruimste zin van 
het woord. Het maakt promotie voor staal in al z1Jn toepas
singen. Het zwaartepunt ligt. echter op de bevordering van 
staalgebruik in de bouw. 

Het SN geeft hiertoe publikaties uit (vaak in samenwerking met 
andere instellingen)~ geeft adviezen van technische aard en is 
nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
staal en staaltoepassingen. Verder neemt het SN deel aan con
gressen en beurzen en organiseert het symposia en de Nationale 
Staalprijzen. 

Het SN heeft een uitgebreide~ voor iedereen toegankelijke 
bibliotheek met literatuur over staal en staaltoepassingen uit 
binnen- en buitenland. 

Het SN wordt volledig door de industrie (Hoogovensgroep B.V. 
en Branchegroep Staalbouw) gefinancierd. 

b) Staalbouwkundig_Genootschag 

Het Staalbouwkundig Genootschap (SG) is een vereniging van be
langstellenden in de techniek van de staalbouw. Het stelt zich 
ten doel de ontwikkeling van de techniek van civiele en bouw
kundige constructies in staal in Nederland te bevorderen. De 
belangrijkste activiteiten van het SG zijn: 
- het organiseren van besprekingen~ lezingen en excursies voor 
de leden; 
- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe zijn 
een groot aantal werkgroepen ingesteld; 
- het initi~ren tot het voorbereiden c.q. opstellen van normen 
op het gebied van staalconstructies; 
- het organiseren van cursussen; 
- het uitgeven van het tijdschrift "Bouv,en met Staal" in samen-
werking met het SN. 
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De financiäle middelen van het SG zijn in hoofdzaak afkomstig 
uit contributies van de leden. 

c) Branchegroee_Staalbouw 

De Branchegroep Staalbouw 
structiebedrijven die tot 
belangen van haar leden op 
gebied. 

(BS) is een vereniging van staalcon
doel heeft het behartigen van de 
technisch en technisch-economisch 

De BS is lid van de Europese Conventie van Verenigingen van 
Staalconstructiebedrijven, waarin verenigd zijn de overkoepelen
de organisaties van staalconstructiebedrijven in de EEG-landen. 
In dit kader wordt meegewerkt aan het coördineren van akti
viteiten op Europees niveau. 

De BS ondersteunt de research die in Nederland door het SG 
wordt geïnitieerd en gecoördineerd, organiseert de Nationale 
Staalbouwdag, werkt mee aan de Nationale Staalprijzen en ver
zorgt de Nederlandse inzendingen voor de Europese Staalprijzen. 

Op het gebied van voorlichting en publiciteit werkt de BS 
nauw samen met het SN. 

d) Nederlands_Corrosie_Centrum 

Het Nederlands Corrosie Centrum <NCC) heeft tot doel het 
bevorderen van een effectieve bestrijding van corrosie. Daartoe 
verzamelt het NCC kennis en know-how op het gebied van de corro
siebestrijding. Het doet dit d.m.v. het initiären en coördineren 
van onderzoeken en door uitwisselingsprogramma's met buitenland
se zusterorganisaties. 

Het NCC geeft voorlichting over corrosiebestrijding d.m.v. 
congressen, symposia en praktijkdagen. Tevens verzorgt het de 
uitgave van een periodiek en diverse andere publikaties. 

e) Stichting_Kouderofileurs 

In de Stichting Koudprofileurs (SK) z11n producenten van koud
gevormde profielen verenigd. Doelstelling van de stichting is, 
naast het bevorderen van het toepassen van koudgevormde profie
len, het in ruime zin voorlichting geven omtrent het gebruik. 

De SK stelt richtlijnen en normen op, verricht onderzoek en 
volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Daartoe is er een nauwe 
samenwerking tot stand gekomen met diverse instellingen in bin
nen- en buitenland. Ten behoeve van de gebruiker van koudgevorm
de profielen wordt technisch-economische informatie gegeven. 

Het secretariaat van de SK is ondergebracht bij het SN. Ook de 
voorlichting van de stichting wordt door het SN verzorgd. 



2-3 

2.2 ALGEMENE EISEN 

Het staalbouwcentrum dient uiteraard in staal gebouwd te wor
den. Het gebouw moet een bijzonder representatief karakter krij
gen, het moet als het ware reclame maken voor de nieuwe staal
tijd, een voorbeeld zijn van wat er in staalkonstrukties zoal 
mogelijk is. Verder is een zekere flexibiliteit in de inde
lingsmogelijkheden van het gebouw gewenst en dient er naar 
gestreefd te worden de bouwkosten en het energieverbruik zo laag 
mogelijk te houden. 

Het staalbouwcentrum moet gesitueerd worden in een grote stad. 
Gezien de huidige vestiging van het SG, het SN en het NCC in 
Rotterdam is er een voorkeur voor deze plaats. Het gebouw moet 
gemakkelijk bereikbaar z1Jn, ook per openbaar vervoer, dus 
liefst dicht bij een station liggen. Ook moet er voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig zijn. 
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2.3 BENODIGDE RUIMTEN 

r-Lli mte :vloer-opper-vlakte: toelichting 
----------------:----------------:------------------------------
kantoor-r-Llimte 

4 gr-ote 
kantoorkamer-s 
3 kleine 
kantoorkamers 

:omdat er individLleel gewerkt 
:wordt en veel getelefoneerd 

4 x 25 = 100 mi :heeft een kamerkantoor de 
:voorkeLlr boven een kantoor--

3 >: 15 = 45 ml : tLli n. De vier grote kamers 
:zijn bestemd voor de directeLlr 
:van het SN~ de secretaris van 
lhet SG, het NCC en de BS. De 
\drie kleine kamers zijn be
:stemd voor personeel van het 
lSG en het SN (een administra
:teLlr~ iemand die zich bezig 
houdt met promotionele akti
viteiten en een technisch 
adviseur/bibliothecaris). 

----------------;---------------- ------------------------------
secretariaat 

SG/SN 
- NCC/BS 15 ml 

Het SG en het SN hebben een 
gemeenschappelijk secretariaat 

,bemand door twee secretares
:sen. Het NCC en de BS hebben 
'eveneens een gemeenschappelijk 
secretariaat~ slechts bemand 
door één secretaresse. 

----------------:---------------- ------------------------------
bibliotheek 60 ml De bibliotheek van het SN is 

voor iedereen toegankelijk. Er 
,worden geen boeken Llitgeleend, 
:de boeken kunnen alleen ter 
:plekke worden ingezien. Er 
\zullen daarom studietafels 
:aanwezig moeten zijn. De hui
: di ge bibliotheek telt ca. 15 m 
:boekenkast. Voor de toekomst 
\rekenen we op ca. 18 m. Enig 
:toezicht op de bibliotheek is 
:gewenst. 

----------------;----------------:------------------------------
vergadel""zaal 3(> rr, 2 :De vergaderzaal wordt gebt'"uikt 

:voor- (werkgroep)vergaderingen 
:van maximaal 12 personen. 

----------------:----------------:------------------------------
CLlrsusz aal 70 mi :Er moet gerekend worden op 

:maximaal 36 cur-sisten. De cur
:sisten moeten aantekeningen 
:kunnen maken. Er zijn dus niet 
:alleen stoelen maar ook tafels 
:benodigd. De zaal moet ge
:schikt zijn voor dia- en over
:head-projectie en ook 
:•s avonds te gebruiken zijn. 

----------------:----------------;------------------------------
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ruimte lvloeroppervlaktel toelichting 
----------------:----------------:------------------------------
ter.rtoonstel
lingsruimte/ 
1 Ltnchrui mte/ 
pauz erLli mte 

30 mi lDe tentoonstellingsruimte moet 
:tevens gebruikt kunnen worden 
lals lunchruimte en als pauze
lruimte bij cursussen en verga
!deringen. 

----------------:----------------;------------------------------
keLtken 10 m2 lDe keuken wordt gebruikt om 

!koffie e.d. te serveren aan 
:cursisten en om lichte lunches 
!te bereiden. 

----------------;----------------:------------------------------
toiletten !In een kantoor is ongeveer één 

:toilet per 15 mensen benodigd. 
lWe nemen aan dat er minstens 
léén dames- en één herentoilet 
lper verdieping moeten komen. 

----------------:----------------:------------------------------
archief/opslag
rLti mte 

SG/SN 
NCC/BS 

10 m2 
6 m2 

lHet SG en het SN hebben op
!slagruimte voor brochures no
!dig. Door de secretaressen 
!worden er jaarlijks ca. 20000 
:verstuurd. 

----~-----------:----------------:------------------------------
ruimte voor 
telex en printer: 6 m2 

lI.v.m. geluidoverlast wordt 
lvoor de telex en de printer 
leen aparte ruimte verlangd. 

----------------:----------------:------------------------------
installatie
ruimte ca. 15 m2 

!Een gebouw met lichte gevels 
!en scheidingswanden zal al 
lsnel een volledige klimaatin-
:stallatie nodig hebben. De ge
:noemde oppervlakte is een 
:voorlopige schatting. De exac
lte oppervlakte kan pas bepaald 
worden na het vaststellen van 
de benodigde installaties. 

----------------:---------------- ------------------------------
garderobe ca. 8 m2 Per persoon is ca. 0~15 m2 

garderoberuimte benodigd. We 
rekenen op maximaal 50 persa-

,nen. 
----------------:----------------:------------------------------
entree lDe benodigde ruimte is afhan

lkelijk van het ontwerp. 
----------------:----------------:------------------------------
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2.4 GROEPERING VAN RUIMTEN 

Gezien de beperkte omvang van het gebouw geven we geen rela
tieschema maar direkt een blokkenschema van de bij elkaar 
behorende ruimten. 

entree~ garderobe~ toiletten 

B ( 196 m2 ) 

:kantoorruimte SG/SN: 
:secretariaat SG/SN 
:bibliotheek 
:archiefruimte 
: tel e>: + printer 

installatieruimte 

C ( 71 mi ) 

:kantoorruimte NCC/BS: 
:secretariaat NCC/BS 
:archiefruimte 

A 

D 

:cursuszaal 
:vergaderzaal 
:tentoonstellings-: 

ruimte 
:keuken 

E 

De blokken A en D moeten ook "s avonds toegankelijk zijn. 

2.5 BRANDWERENDHEID 

Volgens de bouwverordening van de gemeente Rotterdam gelden 
voor de brandwerendheid van een niet tot bewoning bestemd gebouw 
waarin geen verdiepingsvloer hoger ligt dan 12~5 m boven peil de 
volgende eisen: 

brandwet-endhei d dragende bui teni,,anden > 3(> minuten 
dragende bi nnenl-'Jëmden } 60 minuten ' ' vloeren ::- 30 minuten 

!' ' 

' ~ 
liggers 2: 60 mi nLtten 

Voor de brandwerendheid van kolommen wordt alleen vermeld dat 
hieraan nadere eisen gesteld kunnen worden. 

In de brandverordening worden eisen gesteld 
constructie van bestaande gebouwen. Deze 
richtlijn gebruikt worden voor de volgens de 
stellen nadere eisen. 

aan de indeling en 
eisen kunnen als 
bouwverordening te 

Op grond van de in de brandverordening gestelde eisen 
schrijven we voor alle dragende konstruktiedelen (vloeren, 
liggers, kolommen en wanden) een brandwerendheid van 60 minuten 
voor. 
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2.6 SITUATIEKEUZE 

Voor het staalbouwcentrum hebben we een situering in Rotterdam 
gezocht~ zo dicht mogelijk bij het Centraal Station. Een pro
bleem bij het zoeken (in mei 1983) van een geschikte lokatie was 
het ontbreken van een recent bestemmingsplan voor het centrumge
bied. Pas eind 1984 heeft de gemeente Rotterdam het Binnenstads
plan als opvolger voor het Basisplan uit 1946 gepresenteerd. 

In eerste instantie gingen de gedachten uit naar een lokatie 
aan het Weena. Het Weena kent nog steeds grote lege plekken 
omdat het Basisplan nooit helemaal is uitgevoerd. Omdat de 
planontwikkeling van dit stedebouwkundig zeer interessante ge
bied wees in de richting van een stadsboulevard met straatwanden 
van zo'n 30 meter hoogte~ leek ons dit een minder geschikte 
keuze. 

Een mogelijke locatie is gevonden in een klein plantsoen op de 
hoek van Pompenburg en het Haagse Veer~ tegenover het station 
Hofplein (zie figuur 2.1). Er is parkeergelegenheid in de par
keergarage van het complex Delftsche Poort. Deze garage is 
eigendom van de gemeente en bestemd voor algemeen gebruik. Er 
kan ook geparkeerd worden onder het spoorwegviaduct~ maar deze 
gelegenheid kan in de toekomst verdwijnen wanneer de spoorbaan 
ondergronds moet worden aangelegd ten behoeve van de nieuw te 
bouwen spoorwegtunnel onder de Maas. 
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HOOFDSTUK 3: ARCHITEKTONISCH EN KONSTRUKTIEF ONTWERP 

3.1 SAMENWERKING MET ARCHITEKTUURSTUDENT EN UITGANSPUNTEN 

De samenwerking met de architektuurstudent Jos Ramakers begon 
met het opstellen van het programma van eisen en de situatie
keuze. Vervolgens maakte Jos een architektonisch schetsontwerp 
(zie figuur 3.1). Uitgaande van dit ontwerp is er een kon
struktief ontwerp gemaakt, waarbij het architektonisch ontwerp 
waar nodig werd aangepast. Het resultaat is te zien in figuur 
3.2. 

Over dit ontwerp kan het volgende worden opgemerkt: 
- Het gebouw is weinig flexibel. Elke functie is vertaald in een 
eigen vorm. 
- De onregelmatige plattegrond leidt tot een konstruktieve opzet 
met sterk variërende traveematen. Een regelmatig konstruktiesys
teem is niet toe te passen. In de gegeven oplossing valt het 
gebouw konstruktief gezien in drie delen uiteen. Dat is veel 
voor een klein gebouw. 
- Naar buiten toe heeft het gebouw geen representatief 
"staalgezicht". 

Geconcludeerd werd dat het staalbouwcentrum in deze vorm als 
minder geslaagd beschouwd moest worden. Een evaluatie van het 
gemaakte ontwerp en een herbezinning op de kenmerken van de 
moderne staalbouw en het gewenste uiterlijk van een staalbouw
centrum leidde tot de volgende uitgangspunten voor een nieuw te 
maken ontvJerp: 

De staalkonstruktie moet een belangrijk architektonisch ele
ment zijn. Dit kan alleen bereikt worden als het architektoni
sche en konstruktieve ontwerp als één geheel beschouwd worden en 
in een intensieve wisselwerking gelijktijdig worden gemaakt. 

Het staalbouwcentrum moet (vooral aan de buitenkant) duide
lijk als staalkonstruktie te herkennen zijn. Daarom geven we het 
gebouw een draagkonstruktie die gedeeltelijk buiten staat. De 
problemen die daardoor ontstaan (vervormingen en spanningen 
t.g.v. temperatuurverschillen in de konstruktie binnen en bui
ten, koudebruggen bij de doorvoer van de konstruktie van buiten 
naar binnen, corrosie) zijn in oplosbaar. 
- Voor de vrije indeelbaarheid van het gebouw hebben een kolom
vrije binnenruimte (overspanning van gevel tot gevel) en een 
eenvoudige rechthoekige of vierkante plattegrond de voorkeur. 
Een dergelijke plattegrond maakt ook een regelmatig konstruktie
systeem mogelijk. 
- Gezien de ruimtebehoefte van het st~albouwcentrum en de omvang 
van het bouwterrein moet er in twee lagen gebouwd worden. Om het 
staalbouwcentrum een meer representatief karakter te geven en 
een expressievere draagkonstruktie mogelijk te maken tillen we 
deze twee bouwlagen op boven de begane grond: het staalbouw
centrum komt op poten te staan. In het algemeen is het een dure 
oplossing om een gebouvJ op te ti 11 en. In ons geval kunnen ~•Je 
iets terugwinnen doordat de fundering heel eenvoudig kan worden 
uitgevoerd; vier poeren wanneer het gebouw op vier kolommen 
vmrdt gep 1 aat st. 

Het staalbouwcentrum zou er dus uit moeten gaan zien als een 
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"doos op poten" met de (hoofd)draagkonstruktie buiten en een 
kolomvrije binnenruimte. Omdat deze doos niet paste in de ideeän 
van Jos over architektuur was dit het einde van de samenwerking. 
Terugkijkend op het ontwerpproces kan gesteld worden dat deze 
samenwerking mede mislukt is door het feit dat de konstruktieve 
inbreng aan het begin van de ontwerpfase te beperkt was. Daar
door kon er geen geintegreerd architektonisch/konstruktief ont
werp onstaan maar slechts een konstruktief uitgewerkt archi
tektonisch ontwerp. 
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3.2 PLAATS VERTICAAL TRANSPORT 

Bij het ontwerpen van een doos op poten gaan is het een be
langrijk probleem hoe men boven komt in deze doos, m.a.w. waar 
de trappenhuizen en liften gesitueerd moeten worden. Gezien de 
vorm en afmetingen van het bouwterrein en de ruimtebehoefte van 
het staalbouwcentrum zijn we bij de ontwikkeling van de platte
gronden uitgegaan van een middengangsysteem. Vanuit het oogpunt 
van brandveiligheid is het de beste oplossing om aan beide 
uiteinden van het gebouw een trappenhuis te ontwerpen. Omdat het 
staalbouwcentrum op poten komt te staan en er op de begane grond 
alleen een ingangspartij komt zijn twee trappenhuizen aan de 
beide kopgevels architektonisch weinig aantrekkelijk. Bovendien 
heeft deze oplossing het nadeel dat de middengang over de volle 
lengte van het gebouw moet doorlopen, waardoor er geen moge
lijkheid is om aan de kopgevels ruimten met een grotere diepte 
dan de standaard kamerdiepte te situeren. Daarom zullen we de 
mogelijkheid onderzoeken om met één centraal gelegen trappenhuis 
te volstaan. 

Voor de ligging van dit trappenhuis zijn er nog verscheidene 
mogelijkheden (zie figuur 3.3). Een trappenhuis gesitueerd in 
het hart van het gebouw heeft het voordeel dat de ingang zo 
ontworpen kan worden dat alle gevels van de ingangspartij terug
springen t.o.v. de gevels van de doos, waardoor de vorm van de 
doos onaangetast blijft. In een middengangsysteem kost een der
gelijke oplossing echter veel ruimte. De oplossing is meer 
geschikt voor een kerngebouw of een gebouw met een dubbel corri
dorsysteem. Het trappent-!uis als een losse "puist" tegen de doos 
verstoort het eenvo~dige concept van een doos op poten. We 
zullen daarom het trappenhuis opnemen in de doos zó dat het 
direkt aan de middengang ligt. De vormgeving van de ingang onder 
de doos zal dan wel de nodige aandacht vragen. 

Is één trappenhuis toelaatbaar i.v.m. de brandveiligheid? De 
A.R.O.R [lit. 3.1] stelt t.a.v. uitgangen en vluchtwegen het 
volgende: 
- Bij niet brandgevaarlijke ruimten kan met één uitgang volstaan 
worden indien: 

het redelijkerwijs uitgesloten is te achten dat t.g.v. een 
brand in de ruimte, in de tijd die nodig is om het gebouw te 
verlaten, een situatie kan ontstaan welke het gebruik van 
die ene uitgang onmogelijk maakt, en 
de afstand die moet worden afgelegd om de uitgang te berei
ken niet meer dan 30 m bedraagt , en 
in de ruimte niet meer dan 100 personen gelijktijdig ver
blijven. 

- Vanaf een uitgang van een ruimte waarin personen plegen te 
verblijven moeten tenminste twee vluchtwegen beschikbaar zijn, 
tenzij: 

de ruimte nog andere uitgangen heeft, waarvandaan minstens 
twee vluchtwegen beschikbaar zijn, of 
in de ruimte niet meer dan 25 personen gelijktijdig verblij
ven en er doelmatige gelegenheden tot ontkoming aanwezig 
zijn. 

Deze richtlijnen dienen als leidraad. Van geval tot geval moet 
bezien worden of met de vermelde eisen kan worden volstaan, dan 
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wel de eisen verzwaard of versoepeld moeten worden. 
Volgens deze richtlijnen kan in alle vertrekken van het staal

bouwcentrum volstaan worden met één uitgang. Vanaf deze uitgang 
zouden minstens twee vluchtwegen (trappenhuizen> beschikbaar 
moeten zijn. We nemen echter aan dat deze laatste eis versoepeld 
mag worden. Uitgaande van een rechthoekige plattegrond van ca. 
12 m bij 24 men een trappenhuis in het midden van het gebouw is 
de maximale loopafstand tot dit trappenhuis ongeveer 12 m. Dit 
is een kleine afstand. Bij de grotere vertrekken met een hoge 
personenbezetting (bijv. de cursuszaal) kan de uitgang zo gesi
tueerd worden dat men bij het verlaten van de ruimte direct bij 
het trappenhuis uitkomt. M.a.w.~ als men de uitgang van het 
vertrek kan bereiken kan men ook het trappenhuis bereiken. De 
brandveiligheid van dit ene trappenhuis kan gewaarborgd worden 
door het aanbrengen van branddetectieapparatuur~ sprinklers~ 
brandwerende deuren~ etc. Daarom nemen we aan dat in het staal
bouwcentrum volstaan kan worden met één trappenhuis. In de 
praktijk z1Jn overigens vele (kantoor)gebouwen gebouwd die 
slechts één trappenhuis als vluchtweg hebben (zie figuur 3.4~ 
[lit. 3.2J). 
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3.3 RUIMTELIJKE INDELING 

Het staalbouwcentrum krijgt drie bouwlagen: de begane grond 
(entree) en twee verdiepingen in de doos. Als eerste moeten we 
bepalen hoe de verschillende ruimten over deze bouwlagen ver
deeld worden. 

Figuur 3.5 Groepering van ruimten 

:--------------------------------------------------------------: 
entree, garderobe, toiletten A 

:--------------------------------------------------------------; 
:-------------------: :--------------------: :-----------------: 

B (196 mi) 

:kantoorruimte SG/SNl 
:secretariaat SG/SN 
:bibliotheek 
:archiefruimte 
:telex+ printer 

C (71 mi) 

lkantoorruimte NCC/BS: 
:secretariaat NCC/BS 
:archiefruimte 

D (140 mi) 

:cursuszaal 
:vergaderzaal 
ltentoonstellings-: 

ruimte 
lkeuken 

:-------------------: :--------------------: :-----------------: 
:--------------------------------------------------------------: 

installatieruimte E 
:----------------. ---------------------------------------------: 
Gezien de groepering van de ruimten (zie figuur 3.5) wordt een 

verdieping in de doos gereserveerd voor het SG en het SN 
(blok B>. Op de andere verdieping krijgen de cursus- en verga
derzaal, tentoonstellingsruimte en keuken (blok D) een plaats, 
evenals het NCC en de BS (blok C). Omdat deze verdieping ook 's 
avonds gebruikt moet kunnen worden en omdat op deze verdieping 
het grootste aantal mensen gelijktijdig zal verblijven (brand
veiligheid) wordt dit de onderste verdieping. Elke verdieping 
krijgt een eigen.garderobe en eigen toiletten. Doordat de ruim
tebehoefte van de twee bouwlagen in de doos niet precies gelijk 
is blijft er op de bovenste verdieping wat ruimte vr1J. Deze 
ruimte kan beschouwd worden als een uitbreidingsmogelijkheid 
voor een extra kantoorkamer, of kan benut worden om de kamer van 
de directeur van het SN te vergroten. Omdat we, om de doosvorm 
zoveel mogelijk intakt te laten, een dakopbouw voor de installa
ties willen vermijden, wordt de installatieruimte ondergebracht 
op de begane grond. Op de begane grond komen verder alleen de 
entree en wat bergingsruimte. Omdat op de begane grond geen 
mensen werken moeten bezoekers van het staalbouwcentrum aanbel
len, waarna de deur op afstand geopend kan worden vanuit het 
secretariaat van het SG/SN of van het NCC/8S. 

In verband met de toegankelijkheid voor gehandicapten en de 
grote hoeveelheid te versturen boeken en brochures wordt het 
gebouw voorzien van een hydraulische lift. Hiervoor is geen 
dakopbouw nodig. Om het mogelijk te maken dat men, komend vanuit 
de lift of van de trap, direkt terecht komt in de receptie-
achtige 
dieping 

ruimte van het secretariaat van het SG/SN of, een ver
lager, in de tentoonstellingsruimte, wordt de lift naast 
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het trappenhuis en niet er tegenover gesitueerd. Deze opstelling 
van lift en trap leidt ook op de begane grond tot goede moge
lijkheden voor het ontwerp van de entree. 

In de lengterichting van het gebouw blijkt voor de ruimtelijke 
indeling een moduulmaat van 3 m goed te voldoen. In de dwars
richting van het gebouw zijn er twee mogelijkheden voor de 
moduulmaten: een moduulmaat van 2.40 m (d.w.z. een kamerdiepte 
van 4.80 men een gangbreedte van 2.40 m) of een moduulmaat van 
1.50 m (d.w.z. een kamerdiepte van 4.50 men een gangbreedte van 
3.00 m). Aan de kopgevels kan de gangbreedte eventueel voor een 
extra kantoorvertrek benut worden. In beide gevallen is de 
gebouwbreedte 12 m. Uiteindelijk is er gekozen voor de laatste 
oplossing, omdat dan zowel in de langsgevel als in de kopgevel 
een moduulmaat van 1.50 m kan worden aangehouden. 

Tot slot zij nog opgemerkt dat het de bedoeling is dat het 
gebouw flexibel in te delen is. De ontworpen plattegronden (zie 
figuur 3.6) kunnen beschouwd worden als een voorbeeld van de 
indelingsmogelijkheden. Grote wijzigingen in de indeling en de 
personenbezetting van ruimten zullen echter wel aanpassingen van 
de klimatiseringsinstallaties noodzakelijk maken. 
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3.4 KONSTRUKTIEF ONTWERP 

We kunnen de ontwerpopgave formuleren als het ontwerpen van 
een draagkonstruktie voor een rechthoekig bouwvolume, bestaande 
uit twee bouwlagen en ondersteund door vier kolommen, met als 
belangrijke eis dat er van buiten af een expressieve staalkon
struktie zichtbaar moet zijn. Omdat de esthetica in deze opgave 
een belangrijke rol speelt zijn we begonnen met het schetsen van 
enkele mogelijke verschijningsvormen van de staalkonstruktie 
buiten (zie figuur 3.7), om de aldus gevonden varianten pas 
daarna op hun konstruktieve merites te beoordelen. Er zijn 
natuurlijk veel meer varianten mogelijk. We zijn er echter van 
uit gegaan dat de konstuktie buiten een zo rustig mogelijk beeld 
moet opleveren. De konstruktie moet niet al te kleinschalig zijn 
en mag niet teveel kleine details hebben. 

Al in een vroeg stadium hebben we, vooral om esthetische 
redenen, besloten om te kiezen voor een "rondlopend" vakwerk. 
Dit houdt in dat de stabiliteit van de doos in dwarsrichting 
verzorgd wordt door de vakwerken in de kopgevels, en niet door 
ingeklemde kolommen en/of portalen. Konstruktief gezien kan 
gesteld worden dat de windkrachten weliswaar niet via de kortst 
mogelijke weg worden afgeleid (zie figuur 3.8) maar dat het 
vakwerk (windverband) een economische manier is om de wind
krachten af te voeren. De omweg in de krachtsafleiding gebeurt 
via schijfwerking van de vloeren en vraagt geen extra materiaal. 

Voor de vorm van het vakwerk buiten hebben we uiteindelijk 
gekozen voor variant 4C. Over de keuze voor deze variant kan 
opgemetkt worden dat in feite alle varianten met hetzelfde 
cijfer dezelfde krachtswerking en konstruktie hebben en alleen 
verschillen in het gedeelte van de konstruktie, en dus de 
krachtswerking, dat buiten getoond wordt. De varianten A en B 
hebben een zekere willekeur in het tonen van de krachtswerking. 
Bovendien zijn er problemen te verwachten op de plaatsen waar de 
konstruktie van buiten naar binnen loopt, zowel wat b~treft het 
doorbreken van de gevel en het ontstaan van temperatuurspanning 
als wat betreft het introduceren van excentriciteiten in de 
belastingafdracht. Deze problemen kunnen zoals we zullen zien 
bij de varianten C gedeeltelijk vermeden worden. Over de keuze 
voor variant 4 kan gesteld worden dat alleen variant 1 kon
struktief gezien duidelijk minder gunstig is. Bij deze variant 
worden de krachten op het vakwerk door buiging i.p.v. door trek
en drukkrachten opgenomen. De varianten 2C, 3C, en 4C zullen 
elkaar qua staalgebruik weinig ontlopen. De varianten 2C en 3C 
hebben iets minder verbindingen dan 4C. Om esthetische redenen 
hebben we echter gekozen voor variant 4C. Bij deze variant is 
iets terug te zien van de geleding van het bouwvolume in twee 
bouwlagen. Het vakwerk wordt uitgevoerd in buisprofielen die 
voor het realiseren van de vereiste brandwerendheid gevuld wor
den met 1,-Jater. 

De vloeren (en het dak) worden uitgevoerd als staalplaat
betonvloer. Deze vloeren kunnen met de ondersteunende liggers 
gecombineerd worden tot staalbetonliggers. De vereiste brandwe
rendheid van 60 minuten kan eenvoudig gerealiseerd worden door 
wapening bij te leggen in de vloer. 



J-13 

A B ( 

1 
~ 

2 

3 

4 

_ konstruktie buiten 
Figuur 3. 7 



bovenrand 
vakwerk 

• dakl igger 

- • -L-- ! __ . 

- ----

/ e J 
1 1 

1 1 

; l dakligger 

Figuur 3.8 

Figuur 3.9 

1 



J-15 

Voor de konstruktie van de dakvloer en de vloer van de eerste 
verdieping wordt gebruik gemaakt van liggers, h.o.h. 3 m (dit is 
de moduulmaat voor de ruimtelijke indeling), die van vakwerk tot 
vakwerk overspannen en dus een kolomvrije binnenruimte mogelijk 
maken. Als de vloeren op deze manier ondersteund worden is er 
geen aparte raveelkonstruktie voor de trap nodig. Deze kon
struktie zal gunstiger zijn dan een konstruktie met moer- en 
kinderbinten. De liggers worden scharnierend opgelegd op de 
boven- en onderrand van het vakwerk, omdat anders door de grote 
overspanning van 12 m de inklemmingsmomenten van de liggers een 
te grote momentbelasting op het vakwerk geven. Omdat er om 
esthetische redenen voor gekozen wordt om de aansluiting van de 
liggers aan de randen van het vakwerk achter deze randen te 
laten verdwijnen (zie figuur 3.9) ,is een zekere excentriciteit 
in de aansluiting en daardoor een belasting van het vakwerk op 
buiging uit het vlak van het vakwerk niet te vermijden. Deze 
belasting blijkt van grote invloed op de dimensionering van de 
staven van het vakwerk te zijn. Voor de aansluiting van de 
liggers aan de randen van het vakwerk zijn geen geveldoorbre
kingen nodig. 

Voor de konstruktie van de tussenvloeren zijn er verschillende 
mogelijkheden. De vloerliggers kunnen bevestigd worden aan de 
stijlen van het vakwerk buiten. Omdat deze stijlen een h.o.h. 
afstand van 6 m hebben en de vloerliggers een h.o.h. afstand van 
3 m is er een hulpkonstruktie nodig voor de tussenliggende 
vloerligger (zie figuur 3.10). De gekozen oplossing, waarbij we 
dit vermijden en tevens het probleem van de geveldoorbreking 
kwijt zijn, is het ophangen van de vloerliggers van de tussenver 
dieping aan de dakliggers. Als we de hangst~ven door laten lopen 
tot de vloerliggers van de eerste verdiéping, dan kunnen deze 
hangstaven tevens funktioneren als gevelstijlen. Om zeker te 
weten dat de hangstaven geen drukstaven worden (en uitknikken> 
moeten de hangstaven glijdend bevestigd worden aan de vloerlig
gers van de eerste verdieping. Door deze glijdende bevestiging 
worden tevens problemen veroorzaakt door temperatuuruitzetting 
van het vakwerk buiten voorkomen. Deze oplossing heeft als 
nadeel dat ook de hangstaven tegen brand beschermd moeten wer
den. Zowel de hangstaven als de liggers kunnen een brandwerend
heid van 60 minuten krijgen door bespuiting af bekleding met 
isolerend materiaal. 

Om te voorkomen dat de momenten in de gevelstijlen t.g.v. de 
windbelasting te groot worden, wordt de vloer van de tussenver
dieping in de vier hoekpunten vastgemaakt aan de stijlen van het 
vakwerk buiten. De windbelasting wordt dan via de schijfwerking 
van de vloer overgebracht naar het vakwerk in de kapgevels en 
van daar af verder afgevoerd. Voor het maken van deze verbinding 
zijn weliswaar geveldaarbrekingen noodzakelijk, maar deze gevel
doorbrekingen vallen samen met de hoekoplossing van de gevel en 
hebben verder geen invloed op de standaard geveldetaillering. 
Bij het maken van deze verbinding moet de nodige aandacht be
steed worden aan de temperatuuruitzetting van het vakwerk. 

Om de voordelen van de beperkte fundering (slechts vier poe
ren) zoveel mogelijk uit te buiten, wordt de entree op de begane 
grond opgehangen aan de vloerliggers van de eerste verdieping. 
Voor de verdere kontruktie zie figuur 3.11. Het heen en weer 
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• vakwerkstijl 
o hangs taaf 

Figuur 3.10 kon~truktievarianten vloer 

tweede verdieping 

Figuur 3.11 kans truk tie entree 
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zwaaien van de entree kan voorkomen worden door schijfwerking 
van de wanden. 

Bij het ontwerpen van het vakwerk krijgen we te maken met het 
probleem dat het onmogelijk is om zowel het gebouw als het 
vakwerk op de moduulmaten te ontwerpen. We hebben er voor geko
zen om het interieur van het gebouw precies modulair te laten 
zijn. Voor het vakwerk houdt dit in dat de hoektraveeän groter 
zijn dan de middentraveeän. Dit verschil zal echter in praktijk 
nauwelijks zichtbaar zijn. 

Vanuit architektonisch oogpunt is het een interessante vraag 
of het vakwerk op de hoek een of twee stijlen moet hebben. Beide 
oplossingen z1Jn te verdedigen. Omdat vanuit konstruktief 
oogpunt één hoekstijl het gunstigste is kiezen we hiervoor. 
Door het opnemen van de windbelasting en door de verticale 
belasting op het vakwerk in de kopgevel ontstaan verticale 
reactiekrachten in de hoekstijlen van dit vakwerk~ die afgevoerd 
moeten worden via de hoekstijlen van het vakwerk in de langsge
vel. 
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3.5 GEVEL VAN DE DOOS 

Omdat alle aandacht moet vallen op het stalen vakwerk dient de 
achterliggende gevel een rustig karakter te hebben. Het was een 
groot probleem om een zodanige maat van borstwering en ramen te 
vinden dat dit aan de buitenkant een regelmatige gevelindeling 
opleverde. Uiteindelijk is dit opgelost door het gebouw een 

·reflecterende glasgevel te geven, die ononderbroken voor de 
ramen en borstweringen doorloopt. Doordat het vakwerk vrij voor 
de gevel staat wordt het hierin weerspiegeld. Overdag zullen de 
ramen vrijwel onzichtbaar zijn. 's Avonds worden de ramen als 
lichtgevende vlakken zichtbaar. 

Door het glas te lijmen zijn er geen glaslatten nodig zodat de 
horizontale en verticale geleding van de gevel beperkt blijft 
tot kitvoegen. De breedte van de ruiten is 1.50 m, de hoogte is 
3.5 m. De mogelijke ruitafmetingen worden beperkt door de ver
krijgbaarheid en de montagemogelijkheden. De ruiten moeten van 
buiten af gemonteerd worden en moeten dus door de openingen in 
het vakwerk kunnen. De horizontale kitvoeg halverwege de doos
hoogte draagt bij tot de herkenbaarheid van het feit dat de doos 
uit twee bouwlagen bestaat. 

De stramienmaten van de gevel vallen samen met de stramienma
ten van de konstruktie omdat een hangstaaf tevens de funktie 
van gevelstijl heeft. Aanvankelijk is de mogelijkheid overwogen 
het gevelstramien te verschuiven t.o.v. het konstruktiestramien 
(zie figuur 3.12) teneinde de verticalen van het vakwerk buiten 
en de hangstaven tegen brand te kunnen beschermen door dichte 
gevelpanelen. Omdat de diagonalen van het vakwerk dan toch met 
water gevuld zouden moeten worden voor de brandwerendheid, en 
omdat bij een laag glaspercentage (dat vanwege het binnenklimaat 
gunstig bleek te zijn) een kijkstrook meer gewaardeerd wordt dan 
een smal en hoog raam (zie figuur 3.13)~ is van deze variant 
afgezien. 
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Figuur 3.12 

Figuur 3.13 gevelaanzicht vanuit vertrek 
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3.6 INGANG 

Om duidelijk te maken dat de ingang hangt is de entree ver
hoogd boven het maaiveld. De ruimte tussen de begane grond en 
het maaiveld wordt afgesloten door een terugliggende, donker ge
verfde en daardoor nauwelijks zichtbare betonnen bak. Omdat het 
hele gebouw streng symmetrisch van vormgeving is wordt dit voor 
de ingang zo goed mogelijk volgehouden. De eigenlijke ingang 
ligt beschut onder de doos en wordt geaccentueerd door een 
bordes dat tot buite~ de doos uitsteekt. 

Om de doos zoveel mogelijk als een zelfstandig volume te laten 
werken moeten de gevels van de ingang duidelijk anders zijn dan 
de spiegelende gevels van de doos. De gesloten gevelgedeelten 
worden uitgevoerd als metaalgevels. De stalen binnendozen over
spannen van vloer tot vloer. Tegen de isolatielaag komt een 
geprofileerde staalplaat waarvan de profileringen in verticale 
richting lopen. Deze stalen beplating is kwetsbaar voor bescha
digingen. Omdat de beplating niet doorloopt tot maaiveldhoogte 
en omdat door een goede inrichting van de ruimte rondom de 
ingang het gevaar van beschadigingen door omvallende fietsen 
e.d. zeer beperkt blijft, nemen we aan dat toepassing van deze 
beplating toch aanvaardbaar is. Aanvankelijk is gedacht aan de 
toepassing van sandwichpanelen. Door de grote rookontwikkeling 
van deze panelen bij brand zijn ze voor deze situatie (de ingang 
is de enige vluchtweg bij brand) echter minder geschikt. De open 
gevelgedeelten worden uitgevoerd in gewoon glas. 

Om te zorgen dat de achtergevel van de ingang vrij ligt van de 
ondersteunende kolommen voor het vakwerk en om de zelfstandig
heid van de doos te accentueren, ligt de achtergevel van de 
ingang iets terug t.o.v. de langsgevel van de doos. Deze afstand 
wordt beperkt door het feit dat het trappenhuis tegen de achter
gevel van de ingang ligt en door moet lopen in de doos. 
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3.7 HET GEBOUW IN DE SITUATIE 

In tegenstelling tot het door de architektuurstudent gemaakte 
ontwerp staat het uiteindelijke ontwerp betrekkelijk los van de 
situatie. De gekozen situatie biedt weinig mogelijkheden om te 
spelen met de situering van het gebouw op het terrein. De 
gevonden oplossing is echter acceptabel (zie figLtLir 3.14). In 
een iets ruimere omgeving zou het gebouw waarschijnlijk beter 
tot zijn recht komen. Omdat het gebouw onafhankelijk van de 
gekozen situatie is~ zou het gemakkelijk in een andere situatie 
overgeplaatst kunnen worden. Het blijft overigens de vraag in 
hoeverre er in het centrum van Rotterdam~ dicht bij het CS~ een 
geschikte en betaalbare locatie kan worden gevonden voor een 
dergelijk klein kantoorgebouw. 

Figuur 3.14 
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HOOFDSTUK 4: KLIMATISERING 

4.1 INLEIDING 

De functie van een gebouw is het scheppen van een geschikte, 
(voldoende) duurzame omgeving voor de aktiviteiten van de mens. 
De geschiktheid wordt bepaald door fysiek-ruimtelijke, fysio
logische en psychologische factoren. In dit hoofdstuk zal vooral 
aandacht besteed worden aan de fysiologische omgeving, ·verder 
aan te duiden als het binnenmilieu. 

Onder het binnenmilieu verstaat men de gezamenlijke invloed 
van binnenklimaat, luchtkwaliteit, verlichting en akoestiek op 
de kwaliteit van de werkplek en de omgeving daarvan. Met binnen
klimaat bedoelt men de fysische parameters die bepalend z1Jn 
voor het thermisch comfort (lucht- en stralingstemperatuur, 
relatieve vochtigheid van de lucht en luchtsnelheid). 

De eisen waaraan het binnenmilieu moet voldoen worden bepaald 
door behaaglijkheidscriteria voor de mens (gewenst comfort) en 
bedrijfseisen (condities waarbij de te huisvesten bedrijfs
processen optimaal verlopen). 

Het binnenmilieu wordt doorlopend beinvloed door de buitenom
standigheden (klimaat en geluid) en door het binnengebeuren 
(vocht-, geluid- en warmteproduktie van mensen en machines). Om 
het gewenste binnenmilieu tot stand te brengen en te handhaven 
zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen nodig 
(zie figuur 4.1). Deze voorzieningen hebben een complementair 
karakter. Gebouw en installaties kunnen daarom ook niet los van 
elkaar ontworpen worden (zie figuur 4.2). Een extra complice
rende factor bij het ontwerpen is dat ook de installaties onder
ling elkaar beinvloeden (zie figuur 4.3). 

buitenomstandigheden----► 

binnengebeuren 

gebouw 

+ 

installaties 

---~~~binnenmilieu 

Figuur 4.1 
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INSTALLATIES 

O") 
C u ~ 'ë 

~ ~ en ~ i C 

i u 
~ ·-~ ~ ~ 0 ~ ~ > ~ > > 

GEBOUW 
afmetingen~vorm en oriëntatie---------•----•----•----•-

'schil'eigenschappen 
warmtegeleiding--------------------•----•----:----:
warmteaccumulatie------------------•----•----:----:
warmtestraling abs./refl./doorl.---•----•----:----:
licht abs./refl./doorl.------------:----:----:----•
geluid abs./refl./doorl.-----------:----:----:----:
luchtdoorlatendheid----------------•----•----•----:-

Figuur 4.2: Invloed van gebouw op installaties 

Figuur 4.3: Onderlinge beinvloeding van installaties 

Bij het vaststellen van de comforteisen moet men er rekening 
mee houden dat strengere eisen zullen leiden tot hogere inves
teringskosten voor gebouw en installaties en/of een groter ener
gieverbruik. Het te realiseren binnenmilieu zal daarom steeds 
een compromis zijn tussen kosten en comfort overwegingen. 

In dit hoofdstuk zullen de benodigde klimatiseringsinstalla
ties van het te ontwerpen kantoorgebouw worden bepaald, in 
samenhang met het ontwerp van de gebouwschil. Daartoe zal eerst 
een verlichtingsontwerp gemaakt worden. Vervolgens wordt een 
overzicht gegeven van de in beschouwing genomen gevelvarianten. 
Aan de hand van een warmtebehoefte- en koellastberekening en een 
beschouwing over comfort en onderhouds- en investeringskosten 
van de gevel, zal een keuze gemaakt worden voor een geveltype en 
een bijbehorend installatiesysteem. Tenslotte worden de benodig
de installaties verder uitgewerkt. De bepaling van de installa-
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ties zal slechts zo nauwkeurig z1Jn als nodig is om de bouw
kundige consequenties te kunnen overzien (hoeveel ruimte moet er 
voor de installaties gereserveerd worden, aan welke eisen moeten 
gebouwonderdelen voldoen?). 

Van het te ontwerpen kantoorgebouw liggen al een aantal 
eigenschappen vast: 
- De afmetingen~ vorm en situering van het kantoor zijn als 
aangegeven in figuur 4.4. 
- Door de relatief dunne staalplaat-betonvloeren, lichte gevel 
en lichte scheidingswanden heeft het gebouw een geringe werk
zame massa (ca. 35 kg/m2 , zie bijlage 4.1). 
- Het gebouw krijgt een reflecterende glazen gevelbekleding 
(ramen en borstweringen zien er hetzelfde uit) 
- Er mag (om architectonische redenen) geen buitenzonwering aan
gebracht worden. 
- In verband met de eisen aan verkeersgeluidisolatie, de be
tere beheersbaarheid van het binnenmilieu en de toepasbaarheid 
van energiebesparende technieken wordt er mechanisch geventi
leerd. 
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4.2 VERLICHTING 

Als eerste zal de verlichtingsinstallatie nader uitgewerkt 
worden. Dit is mogelijk omdat de verlichtingsinstallatie niet 
door andere installaties beïnvloed wordt. Er zal een verlich
tingsontwerp voor de nachtsituatie gemaakt worden. Overdag wordt 
er een combinatie van dag en kunstlicht gebruikt. De bijdrage 
van het daglicht hangt vooral af van de raamgrootte. Omdat de 
raamgrootte een zeer grote invloed heeft op de warmtebehoefte en 
de koellast zullen de raamafmetingen pas vastgelegd worden bij 
het bepalen van de benodigde verwarmings- en koelinstallaties. 
Op dat moment zal ook bepaald worden welk gedeelte van de ver
lichting overdag moet branden om de vereiste verlichtingsniveaus 
te bereiken. Om optimaal gebruik van daglicht te kunnen maken is 
het van belang de kunstverlichting zo te ontwerpen dat deze in 
zones evenwijdig aan de gevel geschakeld kan worden. 

4.2.1 Keuze verlichtingssysteem en armaturen 

Gezien het grote aandeel van de verlichting in het elektrische 
energieverbruik van een kantoorgebouw en de verhoging van de 
koellast t.g.v. de door de lampen geproduceerde warmte verdient 
het aanbeveling het te installeren vermogen zoveel mogelijk te 
beperken. Uitgaande van een gewenst verlichtingsniveau wordt het 
benodigde vermogen van de verlichting in hoofdzaak bepaald door 
het toegepaste verlichtingssysteem (algemene verlichting, gelo
caliseerde algemene verlichting of werkplekverlichting) en het 
aantal en type armaturen en lampen. Door (geautomatiseerde) 
schakelmogelijkheden kan de brandduur van de lampen beperkt 
worden. 

Volgens de aanbevelingen voor binnenverlichting [lit. 4.1] is 
voor normaal kantoorwerk (klasse II, normaal) een verlichtings
sterkte van 500 tot 1000 lux vereist. In het rapport "Energie
zuinig ontwerpen utiliteitsbouw' [lit. 4.2] wordt aanbevolen de 
ondergrens van 500 lux aan te houden. Deze 500 lux is een nomi
nale verlichtingssterkte, d.w.z. de verlichtingssterkte die 
gemiddeld over het werkvlak en gemiddeld over de onderhouds
periode van de installatie aanwezig moet zijn. 

In principe is werkplekverlichting het energiezuinigst ver
lichtingssysteem; het licht wordt daar gebracht waar het nodig 
is. Om een zekere uniformiteit in de verlichting van de ver
schillende ruimten (kantoorvertrek, bibliotheek, vergaderzaal en 
voordrachtszaal) te verkrijgen en een maximale vrijheid in de 
opstelling van de werkplekken te houden, wordt toch gekozen voor 
algemene verlichting. De te installeren verlichtingssterkte van 
500 lux is aan de lage kant. Vooral bij langdurige oogtaken van 
oudere mensen kan een aanvullende werkplekverlichting gewenst 
zijn. Er wordt aangenomen dat deze aanvullende verlichting niet 
brandt op de tijdstippen waarop de koellast maximaal is. De 
aanvullende werkplekverlichting heeft dan geen invloed op de 
koellast en zal daarom ook niet uitgewerkt worden. 

Met als randvoorwaarden een kleurtemperatuur van 4000 Ken een 
kleurweergaveindex van minstens 80 Ra (aanbevelingen voor kanto
ren met langdurige combinatie van dag- en kunstlicht [lit. 4.2]) 
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hebben fluorescentielampen met een doorsnede van 26 mm de hoog
ste specifieke lichtstroom. De keuze tussen de lampen van 36 W 
en 58 W zal gebaseerd worden op de mogelijke patronen van ar
maturen aan het plafond. 

Bij de keuze van een armatuur spelen lichtverdeling en lumi
nantiebegrenzing een grote rol. Voor het werken met beeldscher
men (in de toekomst steeds belangrijker) wordt een zeer sterke 
luminantiebegrenzing geëist; de zijwaartse luminantie voor hoe
ken groter dan 50° mag niet hoger zijn dan 200 cd/m2 Clit. 4.2]. 
Dit is een zware eis •• De (Philips) armaturen die hiervoor op de 
markt zijn hebben als nadeel dat ze (in verband met de gelijk
matigheid van de verlichting) alleen in gesloten lichtlijnen 
toegepast mogen worden en dat de h.o.h. afstand van de rijen 
binnen nauwe grenzen moet liggen. Volgens de catalogus Clit. 
4.3] is een hogere zijwaartse luminantie toelaatbaar in ruimten 
waarin met beeldschermen van goede kwaliteit wordt gewerkt. Het 
is voor de toekomst een redelijke aanname dat de beeldschermen 
van goede kwaliteit zijn. Een geschikt armatuur is dan TBN 284. 

4.2.2 Berekening aantal armaturen en geïnstalleerd vermogen 

Te installeren verlichtingssterkte: 500 lux 
Er is geen gevaar voor verblindingshinder (zie fig. 4.5 
Clit.4.4J ). 
Reflectiefactoren: plafond 

wanden 
werkvlak 

rp 
rw 
rm 

= 
= 
= 

0,7 
0,5 
o, 1 

Te verwachten vervuiling: gering} 
depreciatiefactor d= 0,8 

Onderhoudsperiode : 2 jaar 

Neem aan dat 
(fv = 1.(>) 

Li cr,tpunthoogte 
l,iJerkvl akhoogte 
Nuttige hoogte 
F:ui mteï nde:-: 

de armaturen natuurlijk 

p = 2, 7 CTt 

q = C>, 8 m 
h = p - q = 1,9 m 
k=_J__.!__Q_ 

h < l +b) 

geventileerd i,mrden 

Verlichtingsrendement 1: zie figuur 4.5 [lit. 4.4] 

Benodigd aantal armaturen n= __ E_._l_~_b __ : zie tabel 4.1 
2a. rt· d .fv 

Gemiddelde verlichtingssterkte met n armaturen 
Egem. = n_._1a_._q_._d_._fv 

l • b 
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TBN 284 1 .n·o 311 w 
.,_~•·spiegeloptiek 

1 .n.•D 51 W 
"low ~• ■piegeloptlek TBN 284 

UCHTSTERKTEDIAGRAM CONTROLE VERBllNDINGSHINOER 
1------------------------ UCKTSTERKTEDIAGRAM CONTROLE VERBUNDINGSHINDER 

klasse I en Il klasse III en rv klasse I en Il klasse III en IV 

E kleur 33/84 ! E ' kleur 33/84 ' E ' kleur 33/84 E ' kleur 33/84 , 

1 ' 
lux par. dwars: ~ar ~dwars1 lux : par :dwars! lux ! par. dwarsi 

500 i : 250 i 500: 250 i 

750 ! 375' 750 i 375; 

1000, 

1500 .., 
2000 ! 

500; 
-~--1 

'. 7~ J__L__j 
' 1000: . """""'"' 

1000 · 500 ! 

1500 750 

2000 1000. 

VERUCHTINGSRENOEMENTEN n- loe■t- VERUCHTINGSRENDEMENTEN nieuwe toestand 

' r plafond 8 .7 7 7 7 .5 .5 5 5 .3 .3 0 ri,iatond 8 ' .7 7 .7 .7 5 5 5 5 3 3 / 0 
rWWlden 5 .5 .5 .3 3 5 .5 3 3 .3 .1 0 r wanden 1 .5 .5 5 3 .3 .5 5 .3 .3 3 1 0 
r-rkYlak 3 .3 1 3 .1 3 .1 .3 .1 1 1 , 0 

------ ------- I _______ 
r werkvlak 3 .3 1 3 .1 3 1 3 1 1 1 0 

0.5 : .31 .31 29 26 .25 .30 29 26 25 .25 .23 22 0.5 ' 31 30 .29 .26 25 30 29 25 25 25 22 21 
V 0.6 .37 .36 34 31 .31 .35 .34 31 30 30 .28 .27 
'Ir. 0.8 .46 .45 43 .40 39 44 42 .40 39 .38 .36 35 

1.0 52 51 .48 47 45 .50 47 .46 .44 44 .42 .41 
@ 

1 

12 56 55 .51 .51 .48 53 50 50 48 47 45 .44 

f k=l.5 60 59 .54 55 .52 57 .53 54 .51 50 49 48 

[§1 1 2.0 65 63 57 60 .55 61 56 58 54 .54 52 51 

' 2.5 68 66 .59 63 58 63 58 61 57 .56 55 53 
i 3.0 70 .68 61 .65 59 65 60 62 .58 57 56 55 

V 0.6 : .36 36 .34 .31 30 35 34 31 30 30 27 26 
'Ir. 

0.8 45 45 .42 40 39 43 41 39 38 38 36 35 
' ! 

1.0 52 

i 

.51 48 .47 .44 .49 47 46 .44 .44 42 1 
41 

@ 1.2 .56 55 .51 50 .48 53 50 49 47 47 45 44 
1 

f ! k=1.5 .60 .59 54 55 51 .56 53 53 50 50 48 
j 

47 

~ ' 2.0 .64 63 57 .59 55 60 .56 57 54 53 52 51 
i 2.5 i 67 66 .59 62 57 62 58 60 56 55 54 53 

t i 
3.0 69 .68 60 65 59 64 59 62 58 57 56 54 

@ 1 4.0 73 71 62 68 61 57 61 65 60 59 58 57 @ 40 . 72 70 62 68 50 66 61 64 59 59 58 56 

' 5.0 .75 72 63 70 62 68 62 67 .61 60 59 58 5.0 , 74 .72 63 70 62 68 62 66 61 60 59 57 

DEPRECIATIEFACTOREN VENTILATIE GEWKMATIGHEID DEPRECIATIEFACTORl:N VENTILATIE 
FACTOREN 

GELIJKMATIGHEID ~--- ----
FACTOREN 

~----

vervwling genng, matig sterk 

1 zaar .85 .80 
! 

X 

in open : geslo1en 

'• =0.99 patroon lichtlijnen 

t.=1.00 

2- 80 70 )( f') = 100 
a..; 1.4h a < 1 7h 

31aar 70 65 )( 

Tabel 4.1 :benodigd aantal armaturen 

ver,uiling 

1 1aar 

2 jaar 

3 ,aar 

! gering· matig 

85 80 

ao 70 

.70 .55 

---

sterk 

X 

X 

X 

1, =097 
,. = 100 
f,,= 1.01 

1n open 
patroon 

a < 1 4 h 

Figuur 4.5 

benodigd aantal 
armaturen n 

---------------------------------------- -----------:-----------
type armatuur 
met •• lampen, 
2a 

type 
TBN 284 
1 TLD 36W 
3450 lm 

TBN 284 
1 TLD 58 

lm 5400 
w 

---------------------------------------- -----------:-----------
klein 
kantoorvertrek 

lengte 1 = 4.5 m 
breedte b = 3,0 m 
ruimteindex k = 0~95 
verl. rendement~= 0,47: 

----------------------------------------:-----------:-----------
groot 
kantoorvertrek 

lengte 1 = 6 1 0 m 
breedte b = 4 1 5 m 
r Lt i m t ei r1 de:-: !·· = 
verl. rendement 

1, 35 
rt, = ()~ 52; 

61 (l 

----------------------------------------:-----------:-----------
CL\Y-SL\SZ aal lengte 1 = 9 1 0 m 

breedte b = 7 1 5 m 
15 r Lti mt einde>: f·· = 

ver 1. rendement r~ = 0 1 58: 

211 1 13,5 

----------------------------------------:-----------:-----------

gesloten 
lichtlijnen 

a < 1.7 h 



Lengte TBN 284 met TLD 36 w 
met TLD 58 l,tJ 

*F'atr-onen met TLD 36 l,tJ 

gesloten lichtlijnen a 
open patr-oon a 

15" 1,5" 15 1,S 15 

î î J\ i{ r î î 1 1 

1 
1 1 1 i • 1 1 , 

~l ! ! ! -- 1 

i 

"" ! 1 
' -- i ...... 1 

V 

1 
1 

"' - -""' 1 1 
✓ 

~ -,---- 1 

.. . 

'Il\ 1 -1-·-~ i i 

577 lux 577 lux 
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1260 mm 
1560 mm 

< 1, 7h a 
< 1, 4t-, a 

1.5 1,5 1,5 ,s 

î 
,· r ,. 
i 1 1 

1 

- - - -
- - - -
- - - -! 1 1 

638 lux 
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Gesloten lichtlijnen, a = 1,5 m, goede gelijkmatigheid. 
De ver-lichting is modulair. 
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Open lichtlijnen 
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De verlichting is niet modulair-. 
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Gekozen wordt voor de TLD 36 W lampen. Weliswaar zijn er dan 
meer armaturen nodig, maar de verlichting is modulair, er zijn 
meer schakelmogelijkheden om de kunstverlichting aan te passen 
aan de daglichtsituatie en de gelijkmatigheid van de verlichting 
is groter. 

Per TLD 36 W lamp is er een voorschakelapparaat nodig met een 
verliesfactor van 8,5 W Clit.4.5]. 

Geïnstalleerd vermogen: 
~é_±_ê~~= 19,8 W/m2 

3 • 4, 5 
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4.3 VARIANTEN GEBOUWSCHIL 

De hoofdtaken van de gebouwschil bestaan, energetisch gezien, 
uit het buitenhouden van ongewenste koude c.q. ongewenste warm
te, met daarnaast het toelaten van daglicht waardoor het gebruik 
van elektrisch kunstlicht beperkt kan worden. Het is van belang 
de gebouwschil zo te ontwerpen dat deze taken zo goed mogelijk 
vervuld worden. Tekortkomingen van de schil moeten gecompenseerd 
worden door energievragende installaties. 

Voor de dichte geveldelen wordt gesteld dat dek-waarde min
stens 0,5 w/m2 K moet zijn. Volgens het rapport •Energiezuinig 
ontwerpen utiliteitsbouw' [lit. 4.2] is een lagere k-waarde 
moeilijk en meestal slechts tegen hoge kosten te realiseren. 

Voor de daglichtopeningen bestaan er nog diverse mogelijkheden 
(zie tabel 4.2). 

Tabel 4.2: raamvarianten 

zonder 

omschrijving ZTA 

reflectielaag 

CF k LTA 

met refl. 
laag 

ZTA 
--------------------:-------:-------:-----:---------:------------
A dubbelblank met 

bi nnenj al OLlZ ie 
B dubbelblank" met 

tussenjalouzie 
C drievoudig glas, 

dubbel buiten met 
jalouzie in spouw 
met afzuiging* 

D drievoudig glas, 
dubbel buiten met 
jalouzie in spouw 
zonder afzuiging 

E drievoudig glas, 
dubbel binnen met 
jalouzie in spouw 
zonder afzuiging 

ter vergelijking: 

F dubbel glas met 
bui tem: onwer i ng 

0,36 

0,26 

o, 12 

o, 12 

o, 12 

0,36 

o, 17 

0,09 

0,15 

0,07 

0,06 

..,. ,.., 

._ ... , 4 (>, 10 

3,0 1 o, 11 

2, 1 0. 10 

1, 9 0,10 

o, 10 

3,2 0,10 

* :De vermelde waarden hangen af van het afzuigdebiet en 
zijn momenteel in onderzoek. 

0,32 

0,23 

o, 11 

0,15 

0,11 

0, 11 

De gegevens voor de gevelvarianten zonder reflektielaag z1Jn 
ontleend aan het diktaat Klimatiseringsinstallaties [lit. 4.6]. 

Wat is het effect van de reflectielaag? Wanneer een zon
weringsconstructie aangevuld wordt met een extra element zal 
de resulterende ZTA-waarde lager worden dan de laagste ZTA
waarde van de beide afzonderlijke elementen. Deze resulterende 
waarde zal echter nooit lager zijn dan het produkt van de ZTA
waarde van de oorspronkelijke zonweringsconstructie en die van 
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het aanvullend element. De ZTA-waarde van aanvullende elementen 
(zoals vitrage, binnen- of buitenzonwering) komt overeen met de 
ZTR-waarde van deze elementen in combinatie met enkel blank glas 
van de referentie dikte [lit. 4.7]. Nemen we aan dat de 
buitenste, reflecterende glasschijf bestaat uit LHR clear met 
een dikte van 6 mm en een ZTA-waarde van 0,618 (o.a. toegepast 
bij het kantoor van de Zwolsche Algemene in Nieuwegein) dan kan 
de reflectielaag op dit glas beschouwd worden als een aan
vullend element met een ZTA-waarde van 0,618/0,80=0,77 (=de ZTR
waarde van de reflecterende laag in combinatie met enkel blank 
glas 6 mm, gerefereerd aan enkel blank glas 6 mm). Door toevoe
ging van de reflecterende laag zijn de ZTA-waarden van de begla
zingsvarianten dus hoogstens gelijk aan de ZTA-waarden uit de 
tabel en minstens gelijk aan 0,77 keer de ZTA-waarden uit de 
tabel. Als schatting zullen we aannemen dat de reflectielaag de 
ZTA-waarden met een factor 0,9 verkleint. Dit is een pessimisti
sche schatting maar enige voorzichtigheid is op zijn plaats 
omdat we al met zeer lage ZTA-waarden rekenen. 

Gegeven het feit dat er geen buitenzonwering toegepast mag 
worden wordt er, om een lage ZTA-waarde te verkrijgen gekozen 
voor drievoudig glas. Er moet dan nog een keuze gemaakt worden 
tussen raamtype C, Den E. Raamtype Cis een zogenaamd klimaat
raam of klimaatgevel, een geveltype dat de laatste tijd steeds 
meer in de belangstelling staat om z1Jn (vermeende?) goede 
eigenschappen. De ZTA- enk-waarden van dit raamtype zijn afhan
kelijk van het afzuigdebiet. Omdat raamtype D beschouwd kan 
li'Jor-den als een speciaal J}eval van raamtype C (klimaat raam met 
een afzuigdebiet van O ~h) kunnen we volstaan met een verge
lijking van raamtype C (bij verschillende afzuigdebieten) en 
raamtype E. 

We zullen proberen om aan de hand van de warmtebehoefte, de 
koellast, het comfort en enkele kwalitatieve opmerkingen over de 
investeringskosten van de gevel en het onderhoud een keuze te 
maken voor een van deze twee geveltypen. Eigenlijk zou de keuze 
gemaakt moeten worden op grond van een vergelijking van investe
ringskosten en onderhoudskosten van gebouw(schil) en installa
ties, energieverbruik en het in geld gewaardeerde comfort. Dit 
is echter te complex in het kader van dit afstudeerwerk. 

Voor we de warmtebehoefte en koellastberekeningen opstellen 
zullen we eerst een korte toelichting geven op de werking van de 
klimaatgevel. 
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4.4 DE KLIMAATGEVEL 

De klimaatgevel is een gevelsysteem waarbij de glasstrook be
staat uit twee bladen met daartussen een royale spouw waardoor 
de vertreklucht wordt afgezogen. Het buitenblad wordt in dubbel 
of drievoudig glas uitgevoerd. Het binnenblad bestaat uit enkel 
glas en moet geopend kunnen worden om de raamvlakken en de 
eventueel in de spouw aangebrachte zonwering te kunnen reinigen. 
Met het ventileren van de spouw tracht men het volgende te 
verwezenlijken: 

a)Energiebes~aring. 
- Doordat de spouw wordt geventileerd met vertreklucht wordt het 
verschil tussen de vertrekluchttemperatuur en de oppervlakte
temperatuur van het raam aan de vertrekzijde kleiner. Het raam 
krijgt in de winter dus een hogere binnenwandtemperatuur waar
door volstaan kan worden met een lagere luchttemperatuur. 
- In winterse situaties bestaat het warmteverlies van het ver
trek via het raamsysteem uit de transmissie van de vertrekruimte 
naar de spouw en de afkoeling van de ventilatielucht in de 
spouw. Het transmissieverlies wordt bepaald door het verschil 
tussen de vertrekluchttemperatuur en de oppervlaktetemperatuur 
van het raam aan de vertrekzijde en is dus laag. 
In een stationaire sitL1atie wordt de warmtetransmissie QT door 
een konstruktie gegeven door QT = k.A.T. 
Bij een klimaatgevel kan een equivalente k-waarde gedefinieerd 
worden: keq. =ai (Tl - Topp.)/(Tl - Tu). 
Deze keq. is evenals de afkoeling van de ventilatielucht in de 
spouw afhankelijk van het afzuigdebiet per m2 raam. Of de af
koeling van de ventilatielucht als warmteverlies moet worden 
gerekend hangt af van het ventilatiesysteem (wordt een gedeelte 
van de lucht gerecirculeerd~ wordt uit de afzuiglucht warmte 
teruggewonnen of gaat deze verloren). 
- Een groot gedeelte van de opvallende zonnestraling wordt door 
de zonwering in de spouw geabsorbeerd~ waardoor deze in tempe
ratuur stijgt. De opgenomen warmte wordt vervolgens convectief 
aan de afzuiglucht afgestaan. Hierdoor heeft de geventileerde 
constructie een verbeterde ZTA-waarde t.o.v. de ongeventileerde 
konstruktie en wordt er dus in de zomer bespaard op koelenergie. 
De door de afzuiglucht opgenomen warmte kan afhankelijk van de 
behoefte voor het verwarmen van andere delen van het gebouw 
gebruikt worden. 

b)Comfortverbetering. 
- In de winter heeft men geen last van koudeval~ koudestraling 
en condensvorming op het raam. 
- T.g.v. de gelijkmatigheid van de stralingsbelasting en het 
kleine verschil tussen lucht- en stralingstemperatuur vlakbij de 
gevel kan de leefzone vergroot worden. 

c)BesQaring_oQ_installaties. 
- Er kan bespaard worden op verwarmings- en koelinstallaties 
t.g.v. de verminderde warmtebehoefte en koellast. 

Een verwarmingselement onder het raam is niet noodzakelijk. 
- Een zonwering in de spouw is goedkoper en minder kwetsbaar dan 
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buitenzonwering. 

Een bijkomend voordeel van de konstruktie (mee~laags met brede 
spouw) zou de goede geluidisolatie zijn. De nadelen van de kli
maatgevel (die eigenlijk voor alle gevelkonstrukties met meer
voudig glas met een open spouw daartussen gelden> z1Jn de 
duurdere gevelkonstruktie (extra glasvlak) en het extra onder
houd (meer glasvlakken te reinigen, n.l. behalve de glasvlakken 
binnen en buiten ook de glasvlakken in de spouw). 

Over het nachtbedrijf van de klimaatgevel kan het volgende 
worden opgemerkt: 

Wanneer de nachtverwarming van het vertrek door additionele 
verwarmingselementen geschiedt (bijv. radiatoren) kan de venti
lator "s nachts uitgeschakeld worden. De klimaatgevel gedraagt 
zich dan als een gewone gevel met drievoudig glas. 
- Wanneer het vertrek geen additionele verwarmingselementen 
heeft moet de ventilator ook "s nachts blijven draaien. Omdat er 
geen lucht voor ventilatiedoeleinden benodigd is kan alle lucht 
gerecirculeerd worden. Het warmteverlies van de afzuiglucht 
t.g.v. afkoeling in de raamspouw moet daarom volledig meegeteld 
worden. 
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4.5 BEREKENING WARMTEBEHOEFTE KANTOORVERTREK 

1)Uit9an9sQunten 

Voor het berekenen van de warmtebehoefte gaan we uit van ISSO 
publikatie no. 4 Clit. 4.8J. 
We berekenen de warmtebehoefte van een standaard kantoorvertrek. 
In het vertrek werkt één persoon. Omdat er op een à twee bezoe
kers gerekend moet worden gaan we uit van een ventilatiebehoefte 
van 60-~per uur (verse buitenlucht). 
Opmerking: volgens de huidige inzichten neemt men hiervoor 
liever 120 à 150 m per uur, mede in verband met roken. 
De ontwerp-binnentemperatuur ti = 20 °C 
De minimale aan te houden buitentemperatuur tu = -10 °C 
We nemen aan dat de temperaturen ta in de belendende ruimten 
gelijk zijn aan ti . 

2)Geometrie_kantoorvertrek 

Het 
(of 

kantoorvertrek grenst met één 
vloervlak) aan de buitenlucht. 

gevelvlak en met het dakvlak 
Een hoekvertrek grenst met 

twee gevelvlakken aan de buitenlucht. 
Voor het glaspercentage in de gevel beschouwen we twee 
varianten~ n.l. 33% en 66% (t.o.v. het gevelvlak tussen vloer en 
verlaagd plafond). De raambreedte is voor beide gevallen 3 m. 
Bij een laag glaspercentage dient het raam vooral voor het 
uitzicht. Het raam wordt daarom vorm gegeven als kijkstrook. 

Figuur 4.8 

3m 

3 rn 

1 

Io,9m 
l0,9m 
i0,9 rn 
To 9m 
7 / 

33% glas 
Fglas = 3. 0~9 = 2,7 m2 
Fgesloten gevel = 8,1 ml 

lllllllllllllllll 
verlaagd plafond 

vlakken grenzend aan 
de bui ten 1 Ltcht 

Fgevel = 3.3,6 = 10,8 m2 
Fdak = 3.4,5 = 13,5 m2 
EF = 2(3+4,5).3~6 +2.3.4~5 = 81 m2 
V = 3.4~5.2,7 = 36~45 m2 

3m 

66% glas 

Io,9m 
: 1,8 m 

~ 0,9m 
-r-

Fglas = 3 1~8 = 5,4 ml 

Fgesloten gevel = 5,4 m2 
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3) ~,:-waarden 

kgesloten gevelgedeelte= 0~5 W/m2K 
kvloer =kdak = 0~5 W/m2K 
Voor het raam beschouwen we twee varianten, namelijk raamtype C 
(klimaatraam) en raamtype E (drievoudig glas: dubbel glas bui
ten, enkel glas binnen zonder afzuiging van de spouw) 
kglas raamtype E = 1,9 W/m2K 
Bij het klimaatraam moeten we, om in de warmtebehoefteberekening 
met het ontwerptemperatuur-verschil ti-tu te kunnen rekenen, ge
bruik maken van de equivalente k-waarde keq. De grootte van keq, 
afhankelijk van de raamafmetingen en het afzuigdebiet per m2 
raamoppervlakte, is nog in onderzoek. Voor onze berekeningen 
maken we gebruik van tabellen uit de literatuurstudie van S. 
Renes [lit. 4.9]. We b~alen kglas voor verschillende afzuigde
bieten: 60, 100 en 200 m/h, d.w.z. 20, 33 en 66 ilhm raambreedte 
(zie figuur 4.9). Bij toepassing van een inductiesysteem kan 
volstaan worden met een afzuigd~biet dat gelijk is aan de venti
latiebehoefte van 60 ilh. Als er een "al 1-air" systeem wordt 
toegepast kunnen (voor het bereiken van een goede ruimtedoor
spoeling en voor het verkrijgen van een voldoende koelcapaci
teit) qrotere luchtdebieten noodzakelijk zijn. Een afzuigdebiet 
van 1ÓO resp. 200 n?/h komt overeen met een circulatievoL1d van 
ca. 3 resp. 6. 
koevel =kglas.Fglas_+_koesloten_gevel.Fgesloten_gevel 

Fgevel 
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4)Berekening_transmissiewarmtebehoefte_QT 

QT = :E C k. F ( t i -t a > J ( 1 + Z > 
=(kgevel.Fgevel + kdak.Fdak) (ti-tLd (1+2) CWJ 

Z is een toeslagfactor voor koude wandoppervlakken, de be
drijfswijze en de oriëntatie. Voor de bepaling van Z gaan we uit 
van de ongunstigste oriëntatie van de buitenwand (tussen WNW en 
ONO) en van een ononderbroken bedrijfswijze met nachtelijke 
beperkingen van de warmtetoevoer. Z is afhankelijk gesteld van 
de D-waarde. 
D = :E_Ck.F. (ti-ta)J = kgevel.Fgevel_+_kdak.Fdak CW/m2KJ 

:E F. ( t i -t u ) :E F 
Voor de optredende D-waarden geldt dat Z gelijk is aan 0,13. 

5)Berekening_ventilatiewarmtebehoefte_QV 

De ventilatiebehoefte is 603 m/h 

QV = p.c. èQ • (tl-tLI) = 1350_._60 • (ti-tu) (1 + o, 13D) 
3600 3600 

QV = 22, 5 ( t i -t u) ( 1 +0, 13D) [ W J 
Er is nog geen bevochtiging in rekening gebracht. 

6)Berekening_recirculatiewarmtebehoefte_QR 

Bij de klimaatgevel wordt de vertreklucht afgezogen door de 
raamspouw. Daardoor koelt de lucht af. Een gedeelte van de 
afgezogen lucht zal, afhankelijk van het gekozen installatiesys
teem, als recirculatielucht gebruikt kunnen worden. De energie 
nodig om de recirculatielucht weer op vertrekluchttemperatuur te 
brengen moet bij de warmtebehoefte worden opgeteld. 
De afkoeling van de afzuiglucht is afhankelijk van het afzuigde
biet per m2 raamoppervlakte. Er kan worden afgeleid (zie bijlage 
4.2) dat bij benadering geldt: 

t = tl - tafzl = (ti_-_tu) (1_+_0~13D) C°CJ 
(0, 12V' + 1, 40) 

waarbij V' het afzuigdebiet per m2 raamoppervlak is. cm
3
/hm2 J 

We nemen aan dat het recirculatiedebiet gelijk is aan het af
zuigdebiet verminderd met het ventilatiedebiet. Uit de afgezogen 
ventilatielucht geen warmte teruggewonnen. Dan geldt: 

QR = p.c. t. ~~ = 1~~Q. 
3600 3600 

t.V" = 0,375 .t.V" [WJ 

Voor raamtype E geldt dat QR = 0 (De afzuiglucht koelt niet af). 
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7)Berekening_extra_transmissieverlies_van_een_hoekvertrek_QT 

Fzijgevel = 4,5. 3,6 = 16,2 m2 kzijgevel = 0,5 W/m2K 
QT = kzijgevel .Fzijgevel • (ti - tL1) (1 + Z) 

= 0, 5 • 16, 2 • 30 • ( 1 + 0, 13 > = 275 C W J 

8)BerekeningsresL1ltaten 
Zie tabel 4.3. 

9H~onk1Llsie 
Met de klimaatgevel kan een besparing van 10% op de 
warmtebehoefte verkregen worden t.o.v. de niet afgezogen 
gevelvariant, als alleen het ventilatiedebiet wordt afgezogen en 
er geen !Licht gerecircLtleerd hoeft te worden. Wanneer de 
afzLligdebieten groter gekozen worden en een gedeelte van de 
!Licht gerecircLtleerd moet worden dan wordt de besparing kleiner. 
Door een glaspercentage van 66% i.p.v. 33% te kiezen neemt de 
warmtebehoefte met ongeveer 10% toe. 
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r~p~ é C ( ~t5JZ,vel) 
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Tabel 4.3 : \./armtebehoefteberekening 
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4.6 BEREKENING KOELLAST KANTOORVERTREK 

l)Uitgangseunten 

Voor het berekenen van de koellast gaan we uit van ISSO publika
tie 8 Clit. 4.10]. We berekenen alleen de voelbare koellast. We 
gaan uit van een standaard kantoorvertrek met een werkzame massa 
van 35 kg/m2 (zie bijlage 4.1). In het vertrek werkt één per
soon. Omdat er op een à twee bezoekers gerekend moet worden gaan 
we voor de koellastberekening uit van de aanwezigheid van twee 
personen. 
Voor een kantoor met een gesloten gevel gelden als grenswaarden 
voor de binnenluchttemperatuur Clit. 4.11]: 
- Een binnenluchttemperatuur van 25,5 °C mag, op jaarbasis, in 
maximaal twee à drie procent van de werkperiode overschreden 
worden. 
- Een binnenluchttemperatuur van 28 °C mag niet overschreden 
worden. 
Voor onze grove koellastberekening zullen we uitgaan van een 
nominale vertrekluchttemperatuur van 24 °C en geen tijdelijke 
stijging toestaan. 
Voor de geometrie van het kantoorvertrek zie de warmtebehoefte
berekening. 

2)ZTA-waarden 

De ZTA-waarde van de klimaatgevel is afhankelijk van het afzuig
debiet en de toegepaste glassoorten (absorberend, reflecterend 
of gewoon glas). Uit de literatuurstudie van S. Renes Clit. 4.9] 
blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat de ZTA-waarde van de 
klimaatgevel lager is dan de ZTA-waarde 0,11 van raamtype E (zie 
de figuren 4.10 en 4.11). Bij lage afzuigdebieten zal de ZTA
waarde vermoedelijk hoger zijn. Vanweg~ de grote onzekerheid 
over de ZTA-waarde van de klimaatgevel zullen we de koellast 
aleen berekenen voor raamtype Een aannemen dat toepassing van 
de klimaatgevel eenzelfde koellast zal opleveren. Bij toepassing 
van raamtype E kan echter nog een besparing op de koellast 
verkregen worden door de vertreklucht over de lampen af te 
zuigen. Bij toepassing van een klimaatgevel is het omslachtiger 
om de vertreklucht eerst door de lampen en vervolgens door de 
raamspouw af te zuigen. 

3)Koellastbildrage_t.g.v._de warmteafoifte_door_eersonen_QQ 

Uitgaande van zittend algemeen kantoorwerk bij een vertrek
luchttemperatuur van 24 °C en een Icla van 0,6 (d.w.z. lichte 
werkkleding bij mannen) is de voelbare warmteafgifte Qp 80 W per 
persoon. 

4)Verlichtingswarmte_Ql 

Ql = 11 . 12. Nl 
- Nl is het totaal geïnstalleerd aansluitvermogen van de ver
lichting, inclusief voarschakelapparatuur. In het vertrek zijn 
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zes TL buizen van 36 W met elk een voorschakelapparaat van 8,5 W 
geïnstalleerd. Omdat we ervan uitgaan dat de verlichting in de 
gevelzone de hele dag uitgeschakeld blijft rekenen we voor Nl 
4. (36 + 8,5) = 178 W 
De verlichting brandt van 7.00-17.00 uur MEMT. In zomertijdre
kening is dit van 8.00-18.00 uur. 
- 11 is de reduktiefaktor i.v.m. eventuele afzuiging over de 
armaturen. Bij niet afgezogen armaturen is 11 = 1,0. Bij afgezo
gen armaturen is 11 afhankelijk van het armatuur, de uitvoering 
van het afzuigsysteem en het afzuigdebiet. Gaan we uit van een 
af z ui gdeb iet van 60, 100 en 200 m3/h dat over de zes 1 ampen ~-Jordt 
afgezogen (spiegeloptiekarmaturen met afvoer via ongeisoleerde 
kanalen) dan is het afzuigdebiet per 100 W resp. 22, 37 en 75 
m3/h en zijn de \o'Jaarden voor 11 r-esp. 0.50, 0,41 en 0,31. [lit. 
4. 12] 
- 12 is de vereffeningsfactor voor het verlichtingsvermogen. 
12 = CF + (1 - CF) slv 
- CF is de convectiefactor van het verlichtingsarmatuur. Voor 
een inbouwarmatuur zonder afzuiging geldt CF f 0,5. Voor arma
turen met een afzuigdebiet van 22, 37 en 75 m/h zijn de waarden 
voor CF resp. 0,38 0,27 en 0,13 [lit. 4.12]. 
- slv is de accumulatiefactor voor de verlichtingswarmte. 
slv(WM) = slv(O) + {slv(100) - slv(O)}.WM/100 
De slv waarden behorende bij WM = 0 zijn fictief: deze zijn 
ontstaan door extrapolatie van de rechte benaderingslijnen door 
berekende punten. In werkelijkheid heeft een vertrek zonder 
massa geen accumulerend vermogen zodat slv(O) gelijk aan 1 zou 
moeten zijn. In verband hiermee is de geldigheid van bovenstaan
de formule beperkt tot vertrekken met een WM vanaf 50 kg/m2 . 
Voor vertrekken met een WM lager dan 50 kg/m2 kunnen we slv als 
volgt benaderen: (zie figuui~ 4. 12) 

1,00 

S[v(O) 
S[v(SO) 

s l v (100) 

0 50 100 

slv(WM) = 1 + {slv(50) - 1}.WM/50 

fig. 4.12 :Bepaling slv bij 
een 1,<JM k 1 ei ner 
dan 50 kg/m2 

(d.w.z. een lineaire interpolatie tussen slv = 1,00 bij een WM 
van O kg/m2 en slv = slv(50) bij een WM van 50 kg/m2. 
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5)Koellastbijdrage_t.g.v._warmteafgifte_door machines_en iQQ§C§= 
!:§!J_QE'. 

Voor de optredende warmtebelasting t.g.v. apparatuur e.d. houden 
we een belasting aan van 5 W/m2 
Dit is volgens Clit. 4.11] een gebruikelijke waarde voor kanto
,.-en. 

6)Zonnewarmte_via_ondoorzichtige_wanden_en_daken_Qzt 

Qzt = a.Ad.qzt CWJ 
De reflecterende glasgevel heeft een absorptiecoäfficiint a van 
0,15. <Dit is de waarde die door de fabrikant van het glas wordt 
opgegeven. Bij vervuiling van het glas zal de absorptiecoäffi
ciänt groter worden.) Voor een wandkonstruktie van de kategorie 
III (massa buitenblad< 70 kg/mi, massa binnenblad< 50 kg/m2) 
geldt voor de oriäntaties NO, NW, ZO en ZW dat qzt maximaal 15 
W/m2 bedraagt. Qzt bedraagt dus ma>:imaal O, 15 • 15 = 2, 25 W/m2 
gesloten geveloppervlak. 
Voor een dakkonstruktie van de kategorie 2+ (beton met plafond) 
geldt dat qzt (en dus Qzt) negatief is voor alle berekenings
tijdstippen. 
We maken dus maar een kleine fout in de berekening van de 
koellast als we Qzt verwaarlozen. 

7)Warmtetransmissie_door_glasvlakken_Qtg 

Qtg= kg.Ag. (Te - Tv,nom) 
Te,max = 28,5 °c kg= 1,9 W/m2K 
Qtg,max = 1,9 (28,5 - 24) = B,55 W/m2 raamoppervlakte 
Voor de eenvoud van de berekening zullen we Qtg konstant 
veronderstellen met een waarde van 8 W/m2 raamoppervlakte. 

B>Zonnewarmte_via_ramen_Qzg 

Qzg = ZTA.Ag.qzg<WM) 
qzg(WM) = qzg(O) + {qzg(100) - qzg(O)}.WM/100 
De waarden van qzg(O) zijn fictief: deze zijn ontstaan door 
extrapolatie van de rechte benaderingslijnen door berekende 
punten. Daarom is de geldigheid van bovenstaande formule beperkt 
tot vertrekken met een werkzame massa vanaf 50 kg/mi. 
De waarden van de opvallende zonnestraling die aan de tabellen 
voor de bepaling van qzg(O) en qzg(100) ten grondslag liggen 
zijn ontleend aan tabel A uit ISSO publikatie nr.3 Clit 4.13]. 
Deze tabel geeft de totale straling op horizontale en vertikale 
vlakken. Bij een WM van O kg/m2 wordt geen warmte geaccumuleerd. 
qzg(O) zou dus eigenlijk gelijk moeten zijn aan de in deze tabel 
gegeven waarden. 

(Dit is niet helemaal waar. De norm is eigenlijk gebaseerd op 
het gebruik van keramisch materiaal waarvan de verschillen in 
de temper atuurveref fen i ngsf actor ( '>yp c ) en de warmtepenetr a-
t i ef akto,.- <V Xpc 1 

) in hoofdzaak af ha.ngen van de soortelijke 
massa • Bij andere materialen (hout, kunsstoffenl spelen de 
warmtegeleidingscoäfficiänt ~ en de soo,.-telijke warmte c wel 
degelijk een rol mee. De handberekeningen moeten in ons geval 
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dus met voorzichtigheid worden toegepast. Een computerbereke
ning zal betrouwbaarder resultaten kunnen geven.> 

Voor vertrekken met een WM lager dan 50 kg/m2 kunnen we qzg als 
volgt benaderen (zie figuur 4.13): 

QzglA) 

Qzg(O) 

Qzg(SO) 

qzgMOO) ---1-
1 

fig. 4.13 

qzg î o ___ __.:______ ► 
50 100 WH[kg/m2

] 

qzg(WM) = qzg(A) + {qzg(50) - qzg(A)}.WM/50 

Bepaling qzg bij 
een WM kleiner 
dan 50 kg/m2 

waarbij qzg(A): waarden voor totale straling uit tabel A van 
ISSO publikatie 3 [lit. 4.13]. 
Het tijdsverschil tussen MEMT en de zonnetijd wordt verwaar
loosd. 
Bij het bepalen van qzg wordt onderscheid gemaakt tussen ven
ster-combinaties met en zonder binnenzonwering. Dit onderscheid 
berust op verschillen in de convectiefactor: voor systemen met 
binnenzonwering ca. 0,50, voor systemen zonder binnenzonwering 
slechts 0,05 à 0,10. Ge~ien de convectiefactor van 0,07 van het 
toegepaste raamsysteem wordt dit beschouwd als een venstercombi
natie zonder binnenzonwering. 

9)Koellastbiidrage_t.g.v._infiltratie_van_buitenlucht 

De koellastbijdrage t.g.v. infiltratie is in het algemeen klein 
doordat onder de ontwerpcondities de windsterkte gering is, 
evenals het verschil tussen binnen- en buitenlucht temperatuur. 
Bovendien kan aangenomen worden dat de gesloten glasgevel weinig 
spleten en kieren heeft. De koellastbijdrage t.g.v. infiltratie 
wordt daarom verwaarloosd. 

10)Tiidstie_met_maximale_koellast 

Voor de berekening van de koellast gaan we uit van: 
Q = Qp + Ql + Qm + Qtg + Qzg 
We nemen aan dat het tijdstip waarop de maximale koellast 
bereikt wordt samenvalt met het tijdstip waarop de zoninstraling 
maximaal is. (Een betere aanname zou zijn geweest dat de 
maximale koellast ca. één uur later optreedt.) 
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11)Berekening_koellast_van_een_kantoorvertrek_oQ_het_ZO 

* ma>: i male 
qz g ( 0) 

qz g ( 100) 
qz g ( A) 

zoninstraling in september om 10 uur 
= 673} 
= 264 qzg<35>=827 + <èZ]±6è1 -827) 
= 827 2 

=576 [W/m2J 

* 33'ï. glas Ag = 2, 7 m.2 Q:z g = 2, 7. 0, 11 • 
Qtg = 2,7. 8 

576 = 171 [WJ 
= __ 66_I~1+ 

193 [WJ 

66'ï. glas Ag = 5, 4 m2 

* om 10 uur geldt slv(O) 
sl v ( 100) 
slv(35) 

Q:z g = 5,4. o, 11. 576 
Qtg = 5,4. 8 

= O, 795 1-- sl v (50) = 
= o, 561 J 
= 1 + <0,678 - 1> J~ = 

50 
zonder afzuiging 1 1 = 1, 00 

= 342 [WJ 
= __ 11_1~1+ 

385 [WJ 
0,678 

0,775 

12 = 0,5 + ( 1 - 0,5) 0,775 = 0,888 
Ql = 0,888. 178 = 158 [ LiJ J 

met afzuiging 1 1 = 0,50 
3 12 0,38 ( 1 0,38) 0,775 0,861 (60 m/h) = + - = 

Ql = 0,50. 0,861. 178 = 77 [WJ 
met afzuiging 1 1 = 0,41 

(100 n-flh) 12 = (>~ 27 + ( 1 - 0,27) 0,775 = 0,836 
Ql = 0,41. 0,836. 178 = 61 [WJ 

met afzuiging 1 1 = 0,31 
( 200 rrt/h) 12 = o, 13 + ( 1 - 0' 13) 0,775 = 0,804 

Ql = 0,31. 0,804. 178 = 44 [WJ 

* Qp = 160 W Qm = 3. 4,5. 5 = 68 [WJ 

12)Berekeningsresultaten 

66ï. glas 

lQraaml Ql lQp+m lQtot. :oraam: Ql : Qp +m : Qt ot . : 

geen afzuiging 
over lampen 193 158 228 579 385 158 228 771 

afzuiging over 
lampen: 

60 J/h 193 77 228 498 385 77 228 690 
100 m-l/h 193 61 228 482 385 61 228 674 
200 nflh 193 44 228 465 385 44 228 657 

Tabel 4.4 : Berekening koel last. 

13)1<onklusie 
Door het ventilatiedebiet (60 1Tt/h) af te zuigen over de lampen 
wordt bij een glaspercentage van~~% de koellast met 14% 
gereduceerd en bij een glaspercentage van 66% met 10%. 
Door een glaspercentage van 66% i.p.v. 33% te kiezen wordt de 
koellast ongeveer 35% groter. 
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4.7 COMFORT 

Het comfort zal bepaald worden door de stralingstemperatuur 8i 
van de binnenglasschijf. 

8i = Ti - Ri. 
Ti = 20 [°CJ 

kglas (Ti- Te) [°CJ 
Ri = 0,13 [m2K/WJ 

Tabel 4.5: Temperatuur 8i van de binnenglasschijf 

kglas Te= - 10 [°CJ : Te= O C°CJ raamtype 
------;----------------:-------------:-------------------------..,. ,.., _,, ~ 7,5 11,7 dubbelglas 
1, 9 12,6 15,1 raamtype E 

(3-voudig glas) 
1, 0 16, 1 17,4 klimaatraam 
0,8 16,9 17,9 

' ' o, 6 17,7 18,4 
' !' 

0,4 18,4 19,0 !' !' 

Qua comfort is de klimaatgevel het gunstigste. Ook toepassing 
van raamtype E geeft t.o.v. dubbel glas een grote verbetering. 
Men kan het comfort kwantificeren door uit te rekenen op welke 
afstand van de gevel het binnenklimaat (onder bepaalde uitgangs~ 
condities) nog acceptabel is. Hoe kleiner deze afstand, des te 
groter is de le~fzone in het vertrek. Gaan we er van uit dat een 
bepaalde gr9otte van de leefzone geäist wordt dan zou met een 
kleiner vertrek volstaan kunnen worden. Het is echter zeer de 
vraag of de grootte van een vertrek op deze manier bepaald 
wordt. Veelal zal een vertrek op grond van psychologische be
hoeften groter zijn dan de zuiver funktioneel benodigde ruimte. 
Ook de inrichting van het vertrek is van belang. Wanneer de 
raamzone als verkeersruimte dient is in deze raamzone het com~ 
fort veel minder kritisch dan wanneer er een bureau tegen het 
raam aan staat. Het is daarom moeilijk om vast te stellen hoe
veel waarde bij een vergelijking van raamtype Een de klimaatge
vel moet worden toegekend aan het extra comfort van de klimaat
gevel. 
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4.8 INVESTERINGS- EN ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE GEVEL 

De exacte bepaling van de investerings- en onderhoudskosten 
van de gevel is een complexe zaak. We kunnen echter wel enkele 
tendensen aangeven. We gaan ervan uit dat de gevel aan de bui
tenzijde geheel bekleed wordt met reflecterend glas. Dit glas 
loopt ononderbroken door voor de borstweringen en ramen. Voor de 
klimaatgevel zijn er dan twee uitvoeringen mogelijk (varianten 1 
en 2, figuur 4.14), voor geveltype Eis er één mogelijkheid 
(variant 3, figuur 4. 14). 

== = = 

, / 

0 

-= 

0 
fig. 4.14: Uitvoeringsmogelijkheden klimaatgevel en geveltype E 

1 2 
..,. 
..:, 

------------------------------------:-------:-------:-------: 
aantal te reinigen glasvlakken * 4 / 4 0 

aantal beweegbare ramen 1 2 1 
rr,.2 dubbel glas per m gevelbreedte **l 3. 5() 0,90 
mi enkel glas per m gevelbreedte :u: 0,90 5!' 3(> 3, 5(> 

* De glasvlakken aan de buitenzijde van het gebouw en aan de 
vertrelzijde moeten het vaakst gereinigd worden. De glasvlakken 
in de raamspouw hoeven aanmerkelijk minder vaak schoongemaakt te 
worden. 
** Bij een glaspercentage van 33 % t.o.v. de gevel binnenwerks. 

De varianten 1 en 3 zullen gelijke onderhoudskosten hebben 
(gelijk aantal te reinigen glasvlakken). Omdat bij variant 1 
meer dubbel glas benodigd is, zal deze variant duurder zijn. 
Deze variant heeft ook de hoogste verzekeringspremie. Een verge
lijking van de varianten 2 en 3 laat zien dat variant 3 de 
laagste onderhoudskosten zal hebben. Over de investeringskosten 
is moeilijker een uitspraak te doen. De te openen ramen van 
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variant 2 kunnen uitgevoerd worden als twee ruiten gewoon glas 
met twee raamlijsten of als twee ruiten voorgespannen glas 
zonder raamlijsten Dit moet dan vergeleken worden met de 
dubbelglas ruit met raamlijst van variant 3. Waarschijnlijk zal 
variant 3 het goedkoopste zijn. In dat geval zal variant 3 ( en 
dus geveltype E> zowel qua onderhoudskosten als qua investe
ringskosten het gunstigste zijn. 
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4.9 KEUZE GEVELSYSTEEM 

We constateren dat het moeilijk is om op grond van de warmte
behoefte, de koellast, het comfort en de onderhouds- en investe
ringskosten van de gevel, met overtuigende argumenten voor een 
van de beide gevelsystemen te kiezen. De klimaatgevel biedt de 
grootste besparing in de warmtebehoefte (10%) wanneer het af
zuigdebiet zo laag gekozen wordt dat er geen lucht gerecir
culeerd hoeft te worden. Voor een goede ZTA-waarde van de kli
maatgevel ( en dus een 1 age koel 1 ast) is echter een groter af
z ui gdeb iet gewenst. De koellast kan met minstens 10% gereduceerd 
worden door over de lampen af te zuigen. Bij afzuiging over de 
lampen wordt het toepassen van een klimaatgevel omslachtiger. 
Qua comfort biedt het drievoudige glas van raamtype E al een 
belangrijke verbetering t.o.v. dubbelglas. De klimaatgevel biedt 
nog meer comfort. Het is de vraag of dit grotere comfort beno
digd is en wat dit waard is. Wat betreft de onderhouds- en 
investeringskosten van de gevel zal raamtype E het gunstigste 
zijn. Bij raamtype E kunnen we er zeker van zijn dat er "s 
winters geen condensatie tegen de ramen plaatsvindt. Bij de 
klimaatgevel zou dat wellicht een enkele keer kunnen voorkomen, 
vooral wanneer de lucht "s winters bevochtigd wordt. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor raamtype E. Hoewel niet 
vermeld in de tabel 4.2 met ZTA-waarden, moet de gevelspouw 
"s zomers geventileerd worden met buitenlucht. Dit om te voor
komen dat de temperaturen in de spouw te hoog oplopen. 

In wezen is de keuze van de raamgrootte een optimaliserings
probleem. Ook de opdrachtgever zal wensen omtrent de raamgrootte 
en -vorm kunnen hebben. We kiezen voor een glasperientage van 
33% (t.o.v. de gevel binnent--Jerks). Door deze ke"uze t--mrdt voor 
een kantoormoduul de warmtebehoefte gereduceerd met ca. 10 %, de 
koellast met ca. 35 %. 
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4.10 INSTALLATIESYSTEEM KANTOORKAMERS 

De kantoorkamers worden voorzien van induktieapparatuur. Dit 
systeem is waarschijnlijk het gunstigste omdat de koellast en de 
warmtebehoefte zo laag zijn dat volstaan kan worden met een 
primaire luchthoeveelheid die gelijk is aan het benodigde venti
latie debiet: d.w.z. er wordt een minimale hoeveelheid lucht 
getransporteerd. Bovendien is er een goede individuele regel
baarheid mogelijk. Als er geen ventilatie wordt verlangd (buiten 
kantooruren) kan de centrale primaire luchtventilator worden 
gestopt. Het induktieapparaat werkt dan als convector en kan een 
beperkte warmtebehoefte dekken. Een nadeel van een induktieappa
raat is dat het nogal veel ruimte inneemt in het vertrek. 

Doordat de vloer gedragen wordt door raatliggers is er in de 
ruimte tussen vloer en verlaagd plafond genoeg ruimte 
beschikbaar om desgewenst een "all-air" systeem aan te leggen. 

* Voorbeeld van een mogelijk toe te passen induktieapparaat, 
bedoeld om aan te tonen dat volstaan kan worden met een primaire 
luchthoeveelheid die gelijk is aan het ventilatiedebiet (zie 
figuur 4.15). 

We gaan uit van het standaard kantoorvertrek. 
Primaire 1 uchthoeveel heid 60 m3/h (volgens de huidige inzichten 
neemt men hiervoor liever 120 à 150 ~3 /h) 
Primaire luchttemperatuur 12° C 
Secundaire luchttemperatuur 's zomers 24 °C 

's winters 20 °C 
33 'ï. glas, geen afzuiging over lampen~ koellast Q = 579 W (zie 
blz. 4-23) 
Primaire koelcapaciteit 60/3600. 1200. (24 - 12) = 240 W 
Benodigde secundaire koelcapaciteit 579 - 240 = 339 W 
Koelwaterintrede 15 °C 
Capaciteitsfaktor koeling 339/(24 -15) = 37,7 W/K 

Warmtebehoefte QT = 540 W (zie tabel 4.3 blz. 4-17) 
QV = 60/3600. 1200. (22 - 12) = 200 W 
Q= QT +QV = 740 W 

Warmwaterintrede 55 °C 
Capaciteitsfaktor verwarming 740/(55 -20) = 21,1 W/K 
Hoekvertrek: extra transmissieverlies van 275 W (zie blz. 4-16) 
Capaciteitsfaktor verwarming (740 +275)/(55 -20) = 29,0 W/K 
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Secundaire capaciteit in W per K temperatuur-
verschil tussen secundaire luchttemperatuur 
en waterintredetemperatuur (capaciteitsfactor) 
W/K) 

Secundaire capaciteit in kcal/h per °C tempe-
ratuurverschil tussen secundaire luchttempe-
ratuur en waterintredetemperatuur { capaci-
teits factor Q/ °C) 
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* Benodigde ruimte voor luchtkanalen bij een all-air systeem. 
Voor een standaard kantoorvertrek geldt: koellast Q= 579 W 
Vertrekluchttemperatuur 24 °C 
Inblaastemperatuur 12 °C 
Benodigde luchthoeveelheid 579/1200.1/(24-12)= 0,04 

= 145 
Neem aan een verzorgingsgebied van 8 standaard kantoorvertrek
ken (zie figuur 4. 16). 
Toelaatbare luchtsnelheid in kanalen 6 m/s (bij toepassing van 
een goed gelLtidisolerend plafond) ~ Benodigde doorsnede aan
en afvoerkanalen 8. 0,04/6 = 0,053 m2 
Grootte openingen in raatliggers: zie figuur 4.17. 
Beschikbaar voor kanaal ~ rr 0,32 = 0,071 m2 
Er kan volstaan worden met één afvoer- en één toevoerkanaal. 

"r .J 

80 220 80 

1 

J r-

0 
N rn 

Figuur 4.17 
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4. 11 INSTALLATIESYSTEEM CURSUSZAAL~ VERGADERZAAL EN TENTOON
STELLINGSRUIMTE 

De cursuszaal~ vergaderzaal en tentoonstellingsruimte worden 
voorzien van een variabel volume systeem. Bij dit systeem wordt 
de lucht centraal voorbehandeld en gedistribueerd via een één
kanaal-systeem. Er wordt per vertrek zoveel lucht afgenomen als 
nodig is om de koelbehoefte (en ventilatiebehoefte) te dekken. 
Omdat een grotere personenbezetting van een vertrek zowel tot 
een grotere ventilatiebehoefte als tot een grotere koelbehoefte 
leidt is dit systeem bij uitstek geschikt voor vertrekken met 
een sterk wisselende bezetting. Om bij een verminderd debiet 
ongewenste stromingspatronen en de daardoor veroorzaakte tocht
klachten te voorkomen moet bijzondere aandacht besteed worden 
aan de luchtarmaturen. De warmtebehoefte moet opgevangen worden 
door afzonderlijke voorzieningen. We kiezen daarvoor radiatoren, 
zodat de ventilatie kan worden uitgeschakeld wanneer een ruimte 
niet in gebruik is. 

*CLtrsuszaal. 
36 mensen. 'v'enti latie behoefte 30 J1h per persoon --4 1080 rr?/h 
Dit komt overeen met een ventilatievoud van 6 
Vertrekluchttemperatuur 24 °c 
Inblaastemperatuur 12 °C 
Koelcapaciteit 1080/3600. 1200 (24-12)= 4320 W 
Voor een globale controle van de koellast beschouwen we de 
cursuszaal als opgebouwd uit vier standaard kantoorvertrekken 
met raam en een standaard kantoorvertrek zonder raam. Omdat de 
cursuszaal een grotere WM heeft is dit een veilige benadering. 
Qp = 36. 80 = 2880 W 
Qr aam = 4 . 1 93 = 772 W J_ 
Olampen = 5. 158 = 316 W zie blz. 4-24 
Q= 2880 + 772 +316 = 4442 W 
De koelcapaciteit en de koellast komen dus vrijwel overeen. 

*Vernaderzaal. -~ 
-::i _, :l 

12 mensen. Ventilatiebehoefte 30 m/h per persoon~ 360 m/h 
Dit komt overeen met een ventilatievoud van 5 
Vertrekluchttemperatuur 24 °C 
Inblaastemperatuur 12 °C 
Koelcapaciteit 360/3600. 1200 (24- 12)=1440 W 
Voor een globale kontrole van de koellast beschouwen we de 
vergaderzaal als opgebouwd uit twee standaard kantoorvertrekken 
met raam. 
Qp = 12. 80 = 960 W 
Qraam = 2. 193 = 386 W 
Qlampen = 2. 158 =316 W 
Q = 960 + 386 + 316 = 1662 W 
De koellast is dus iets groter dan de koelcapaciteit. 
Door ook voor de vergaderzaal een ventilatievoud van 6 te kiezen 
( 430 nt/h--+-36 nllh pe~ persoon) wordt de koel capaciteit verhoogd 
tot 430/3600. 1200 (24 -12) =1720 Wen kan de koellast gedekt 
worden. 
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*Expositieruimte. 
Voor de expositieruimte nemen we, evenals voor de vergaderzaal 
en de cursuszaal. een ventilatievoud van 6 aan. d.w.z een venti
latiedebiet van 3· 720 rr~/h. Bij een bezetting v~n 36 mensen komt 
dit neer op 20 m/h per persoon. Omdat de maximale bezetting van 
de expositieruimte kortdurend zal zijn is dit ventilatiedebiet 
voldoende. 
Door de sterke dynamische belasting van de expositieruimte is de 
gebruikte koellastberekeningsmethode minder goed toepasbaar. 
Voorlopig nemen we zonder ·verdere berekeningen aan dat de 
ontstane situatie aanvaardbaar is. 

*Benodigde ruimte voor kanalen. 
We nemen aan dat de cursuszaal en de vergaderzaal tot een 
verzorgingsgebied behoren. 
Ventilatiedebiet = 1080 +430 =1510 m/h = 0,419 m/s 
Toelaatbare luchtsnelheid 4 m/s~Benodigde doorsnede aan- en 
afvoerkanalen 0,419/4 = 0,105 m2 

Maximale kanaalafmetingen i.v.m. doorvoer door kanalen 0,07 m2 
Er zijn dus twee afvoer- en toevoerkanalen nodig. 
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4.12 BENODIGDE INSTALLATIERUIMTE 

Om een globale indruk te krijgen van de benodigde installatie 
ruimte maken we gebruik van de tabellen uit (lit. 4.1SJ. De 
benodigde installatieruimte wordt bepaald als funktie van de 
warmtebehoefte, de koellast en het ventilatiedebiet van het 
gebouw. Omdat de tabellen zeer globaal zijn heeft een 
nauwkeurige bepaling van de warmtebehoefte, koellast en het 
ventilatiedebiet weinig zin. Een indruk van de orde grootte is 
voldoende nauwkeurig. 

BeQaling_warmtebehoefte_van_het_gebouw 
Voor het berekenen van de transmissie-warmtebehoefte beschouwen 
we het gebouw als opgebouwd uit twee keer 20 standaard kantoor 
vertrekken, waarvan 8 vertrekken hoekvertrekken zijn (zie figuur 
4.18). We verwaarlozen de entree op de begane grond. 
QT= 2. 20. 540 + 8. 275 = 23800 W 
Voor het berekenen van de ventilatie-warmtebehoefte gaan we uit 
van 40 -10 (cursuszaal, vergaderzaal en expositieruimte) = 30 
standaard kantoorvertrekken. Bij de berekening van de ventila
tie-warmtebehoefte van een standaard kantoorvertrek is uitoegaan 

'3 -
van een ventilatiedebiet van 60 m/h. De cursuszaal heeft een 
venti latiedebiet var~ 1080 ilh, de vergaderzaal 430 rri/h en de 
expositieruimte 720 m/h. 
QV= 30. 692 + (1080 +430 +720)/60. 692 = 20760 + 25719=46479 W 
Q = 23800 W +46479 W = 70279 W =60481 kcal/h 
Volgens tabel 4.6 [lit. 4.15] moet voor de verwarmingsketel een 
ruimte van ca. 1~t5.m2 gereserveerd worden. 
(Er is nog geen rekening gehouden met het eventueel bevochtigen 
van de lucht "s winters.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 1 18 19 120 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Figuur 4.18 

BeQaling_koel_last_van_het_gebouw 
Voor de koellast berekening gaan we uit van 30 standaard kan
toorvertrekken. Deze benadering zal aan de veilige kant zijn 
omdat het maximum van de vertrekken met verschillende oriänta
ties niet gelijktijdig zal optreden en omdat de koellast bere
kend is voor het vertrek met de ongunstigste oriäntatie. De 
koellast van de cursuszaal, vergaderzaal en expositieruimte 
wordt apart in rekening gebracht. 
Q = 30 • 579 + ( 1080 +430 +720) /3600 . 1200. (28 -12) 

= 17370 + 11893 = 29263 W =25183 kcal/h 
In de berekening is nog geen rekening gehouden met de extra 
koellast t.g.v. de temperatuurstijging van de inblaaslucht door 
het ventilator vermogen en door opwarming in de kanalen. 
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Wärme- Heizraum Brennstofflager für 
leistung 

feste Brennstoffe flüssige Brennstoffe 
(Vorrat für 3-4 Monate) (Vorrat für 1 Jahr) 

AuBentanks kellergeschweiBte Tanks 
(nach DIN 6608, 6616, (nach DIN 6625) 

ober- und unterirdisch) 

Grund- Raum- Koks- Grund- Schütt- ÖI- AuBen-
fläche höhe menge fläche höhe menge lnhalt (/; Länge 

[kcal/h] [m2) [m] [t] [m2] [m) [ml] [ml] [m] [m) 

2,4 
5 2,82 Aus der zu bevorratenden 

20000 6,5 > 2,2 4 4,8 Ölmenge Vo1 ergibt sich h1 nach 7 3,74 

40000 10,5 4,7 7 9,6 10 1,6 5,35 hi = 2 · Vo1 
> 2,5 13 6,96 · 3F 

60000 13,5 7,0 10 14,4 16 8,57 Kontrolle der Mindest-

20 6,96 
abstandsmaBe gemäB Abbil-

80000 15,5 9,4 14 19,2 dung anhand der möglichen 
25 2,0 8,54 TankabmaBe, andernfalls 

100 000 17,0 11,7 17 24,0 30 10,12 
andere Raumabmessungen 
wählen. 

>3,0 
40 8,80 200000 27,0 24,0 26 48,0 Maxima! zulässige Lagermenge 

1,5 50 2,5 10,80 im Gebäude: 100 ml 

250000 30,0 29,0 30 60,0 60 12,80 

300000 33,0 35,0 37 72,0 80 12,75 
m 2,9 

400000 38,0 47,0 47 96,0 100 15,95 F" 5 ,ooan 
i __._ 6 
A i 

500000 44,0 >4,0 58,0 57 120,0 [:! 6 ', T 
1 

IJ h. 
Kombination ' ~ li,w.... 750 000 55,0 88,0 85 180,0 mehrerer Tanks 

1 

' 
F ~ a b 

1000000 68,0 117,0 100 240,0 

Tabel ~.6 

Kälte- Platzbedarf [m2] 

leistung 

1 000 Kompressionsanlage 1 

[kcal/h] Kolben- Turbo- Dampt- Absorp-
Kom- Kom- strahl- tiens-

presser presser anlage anlage 

3 - - - -
4 5 - - -
5 6 - - -

10 7 - 4 -
20 8 - 5 -
30 10 - 6 -
40 12 - 7 -
50 13 - 8 -
60 14 - 9 -
70 15 - 9 - ! 
80 16 - i 10 -

1 

90 17 - 12 -
100 18 

1 

13 - ! -
200 30 - 1 18 25 1 

1 

300 36 50 24 27 

400 i 42 52 1 30 29 Tabel 4.7 
500 ! 50 

1 
53 35 30 1 
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Volgens tabel 
F"Llimte nodig 
kompr-essor-) 

4.7 
van 

[lit.4.15] is voor- de koLtde-centr-ale een 
ca. 10 m2 (bij toepassing van een zL1iger--

BeQaling_ventilatiebehoefte_geboLtw 
De ventilatiebehoefte wordt geschat op J 
30.60 + (1080+430+720>= 1800 +2230 = 4039 m/h 
Volgens tabel 4.8 [lit. 4.15] is voor- de klimaatcentrale een 
r-Llimte benodigd van 4,7 x 2,4 = 11 mi. 

Lüftungszentrale Klimazentrale 
Luftleistung 

Länge X Breite Fläche Länge X Breite Fläche Höhe 
[m3/h] 

[m] [m2] [m] [m2] [m] 

5 000 4,0 X 2,0 8 4,7 X 2,4 11 2,4 

10000 4,7 X 2.4 11 5,8 X 2,9 17 2,4 

20 000 5,8 X 2,9 17 6,8 X 3,4 23 2,6 

30000 6,8 X 3.4 23 7,7 X 3,9 30 2,8 

50 000 7,7 X 3,9 30 8,6 X 4,4 38 3,0 

75 000 8,6 X 4,4 38 10,2 X 5,1 52 3,0 

100 000 10,2 X 5,1 52 12,0 X 6,0 72 4,0 

150 000 11,2 X 5,7 64 13,4 X 6,6 88 4,5 

Tabel 4.8 

' 

1 

1 
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HOOFDSTUK 5: VLOERKONSTRUKTIE 

5.1 KEUZE VLOERKONSTRUKTIE 

Als vloerkonstruktie wordt gekozen voor een staalplaat-beton
vloer. Dit is een vloer waarbij een buigstijve geprofileerde 
staalplaat behalve als verloren bekisting tevens als wapening 
fungeert voor de op de staalplaat te storten betonvloer. De 
staalplaat-betonvloer wordt met de ondersteunende stalen liggers 
gecombineerd tot staalbeton-liggers. De ribben van de staalplaat 
staan loodrecht op de liggers. Er wordt gekozen voor dit vloer
type omdat het een zeer goed voorbeeld is van een moderne, 
economische staaltoepassing in de bouw. 

Enkele goede eigenschappen van een staalplaat-betonvloer zijn: 
De staalplaten kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden. 
Na het leggen van de staalplaten vormt de vloer een veilige, 
direct beloopbare werkvloer. 
De staalplaten kunnnen na bevestiging reeds in het montage
stadium dienst doen als horizontale stabiliteitsschijf en als 
kipsteun voor de liggers. 
De vloer kan zo ontworpen worden dat er geen tijdelijke 
onderstempeling nodig is. Dit maakt een snelle en flexibele 
uitvoering mogelijk. 
Een staalplaat-betonvloer kan in vergelijking tot een mas
sieve betonvloer een geringer eigen gewicht hebben. 

Slanker en lichter konstrueren gaat echter veelal ten koste 
van de bouwfysische aspekten, met name de geluidisolatie en de 
warmte-accumulatie. Er zal daarom eerst onderzocht worden of er 
vanuit de bouwfysica eisen gesteld moeten worden aan de vloer
dikte en/of vloermassa. 
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5.2 BENODIGDE VLOERMASSA I.V.M. GELUIDISOLATIE 

Voor voldoende geluidwerendheid zal een vloer veelal zwaarder 
moeten worden uitgevoerd dan konstruktief noodzakelijk is. Bij 
een woningscheidende vloer leidt dit (in Nederland) afhankelijk 
van de aansluitende konstrukties tot een massa van 400 à 500 
kg /m2 • 

Omdat er in Nederland geen normen bestaan voor geluidisolatie 
in kantoren zullen we voor het bepalen van de benodigde 
vloermassa de Duitse ontwerp norm DIN 4109 gebruiken [lit.5.1J. 
Deze norm geeft behalve richtlijnen voor de vereiste lucht- en 
kontaktgeluidisolatie ook een rekenmethode om de gerealiseerde 
geluidisolatie van bouwdelen te bepalen. 

5- 2. 1 Vereiste geluidwering 

a) Vereiste_luchtgeluidisolatie 

Tabel 5.1: Vereiste luchtgeluidisolatie volgens DIN 4109 

bewertete 
:Schalldämm-Ma0 R'w 

[dBJ 

bouwdeel minimum : voorkeur: 
-------------------------------------------:---------:---------: 
wanden tussen vertrekken met normale kan
toorwerkzaamheden* 

wanden tussen vertrekken waarbij grotere 
privacy gewenst is* 

wanden tussen kantoorvertrekken van ver
schillende kantoren* 

vloeren (zowel tussen eigen als tussen 
verschillende kantoorvertrekken) 

37 ~42 

45 

~55 

52 

* De vereiste luchtgeluidisolatie van wanden is van belang voor 
de vloeren omdat deze mede bepaald wordt door de flankerende 
geluidoverdracht via de vloeren. 

In tabel 5.2 worden de praktijkeisen voor luchtgeluidisolatie 
tussen kantoorvertrekken volgens Jellema [lit. 5.2] gegeven. 
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Tabel 5.2: Vereiste luchtgeluidisolatie volgens Jellema 

isolatieklasse gewogen luchtgeluid- omschrijving 
i sol ati e F:w [dBJ 

IIa 37 normale eisen, geen eisen 
aan vertrouwelijkheid 
(administratie, diensten
ruimten) 

IIb 42 normale eisen, vertrouwe-
lijkheid gewenst 
(vergaderkamers) 

III 47 hoge eisen, grote vertrou-
welijkheid vereist 
(ruimten voor direktie en 
afdelingsleiders) 

Een vergelijking tussen de luchtgeluidisolatie eisen volgens DIN 
4109 en Jellema laat zien dat de Duitse norm erg hoge eisen 
stelt aan de vloeren. 

b) Vereiste_kontaktgeluidisolatie 

Tabel 5.3: Vereiste kontaktgeluidisolatie volgens DIN 4109 

:Trittschallschutzmat: 
TSM [dBJ 

bou\l'Jdeel minimum : voorkeur 
------------------------------------------:---------:----------: 
vloeren tussen kantoorvertrekken van het
zelfde kantoor 

vloeren tussen kantoorvertrekken van ver
schillende kantoren 

10 ** 

10 * 

~17 ** 

~17 ** 
* De invloed van de vloerbedekking mag niet meegerekend worden. ** De invloed van de vloerbedekking mag wel meegerekend worden. 

In [lit. 5.3J wordt een overzicht gegeven van de fysische bete
kenis van een bepaalde TSM. 

Tabel 5.4: Betekenis TSM 

TSM [dBJ lopen schuiven met meubelen 
-----------:----------------:-----------------------------------
-10 

0 
+10 
+20 

goed hoorbaar 
hoorbaar 
zv-,ak hoorbaar 
onhoorbaar 

goed hoorbaar 
goed hoorbaar 
hoorbaar 
Zli'Jak hoorbaar 
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5.2.2 Berekening geluidisolatie 

Volgens 
moet voor 

Rw ~ 

de vereerivoudigde rekenmethode 
de luchtgeluidisolatie gelden: 
R"w erf+ 5 dB 

~ R'w erf+ 5 dB 

van DIN 4109 deel 

RL,wi 
waarbij 

Rw : rekenwaarde voor de gewogen luchtgeluidisolatie, 
zonder flankerende geluidoverdracht 

RL,wi : rekenwaarde voor de gewogen flankerende geluidiso
latie van het i-de bouwdeel 

R"w erf: vereiste gewogen luchtgeluidisolatie 

De kontaktgeluidisolatie kan berekend worden volgens: 
TSM = TSMeq + VM 

waarbij 
TSMeq: equivalente kontaktgeluidisolatiemaat 
VM : verbeteringsmaat 

7 

De zo berekende TSM moet minstens 2 dB hoger liggen dan de 
vereiste TSM. 
Rw, RL,wi, TSMeq en VM kunnen bepaald worden uit de tabellen van 
DIN 4109 (delen 3 en 7). 

Bij de bepaling. van de geluidisolatie van de vloer gaan we uit 
van de aanwezigheid ~an een verlaagd plafond. De horizontale 
geluidoverdracht tussen twee vertrekken wordt dan niet alleen 
bepaald door de geluidisolatie van de scheidingswand maar ook 
door de "overlangs" gelLtidoverdracht via de plafondspouw (zie 
figuur 5.1). Voor een goede overlangsisolatie moet er een geslo
ten plafond toegepast worden met extra absorptiemateriaal in de 
~lafondspouw (een mineraalwoldeken op het plafond) en/of een 
barrière van minerale wol boven de scheidingswand. Als het 
plafond op zich een gewogen luchtgeluidisolatie van minstens 15 
dB heeft, de plafondspouw groter is dan 200 mm en over het hele 
plafond een mineraalwoldeken van minstens 50 mm dikte wordt 
aangebracht, dan mag zowel voor de lucht- als de kontaktgeluid
isolatie een verbetering van 10 dB gerekend worden (DIN 4109 
deel 7 artikel 5.2.2). 
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5.2.3 Benodigde vloermassa 

a) Benodigde_vloermassa_i.v.m._luchtgeluidisolatie 

Tabel 5.5: Benodigde vloermassa i.v.m. luchtgeluidisolatie 
volgens DIN 4109 

Rw 2 R'w erf+ 5 10 

minimaal benodigde vloermassa m [kg/m2J 
;------------------------:------------------------

R'w erf Rw 
: vloer met zwevende 
: dekvloer (VM 2 25 dB) 

vloer zonder zwevende 
dekvloer 

--------:-----:------------------------:------------------------
45 
52 
55 

40 
47 
50 

150 * 
150 * 
175 

* Een vloermassa van 150 kg/mi voldoet. 
vloermassa's zijn niet beschikbaar. 

150 * 
250 
7~~ 
~~J 

Gegevens over kleinere 

b) Benodigde_vloermassa_i.v.m._kontaktgeluidisolatie 

Tabel 5.6: Benodigde vloermassa i.v.m. kontaktgeluidisolatie 
volgens DIN 4109 

TSMeq > TSM + 2 - 10 

TSM : VM TSMeq : minimaal benodigde vloermassa m [kg/m2J 
----:--------:---------:----------------------------------------
10 25 * -23 17~ 

~~ 

17 ~~ 
~J * -16 270 

10 16 ** -14 320 
17 16 ** - 7 490 

* Zwevende dekvloer of tapijt ** PVC op kurkment of op schuimlaag 

c) Benodiqde_vloermassa_i.v.m._flankerende_geluidisolatie 

Tabel 5.7: Benodigde vloermassa i.v.m. flankerende geluidisola
tie volgens DIN 4109 

minimaal benodigde vloermassa wanneer geen 
R'w erf RL~w zwevende dekvloer wordt toegepast [kg/m2J 
--------:--------:----------------------------------------------
42 47 180 
45 50 220 
~~ 57 375 ~~ 
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Wanneer wel een zwevende dekvloer wordt toegepast* geldt (zie 
figLlLlr 5.2) 

bij een doorlopende dekvloer: RL,w = 38 dB 
- bij een dekvloer met voeg ter plaatse van 

de scheidingswand: 
bij een scheidingswand die doorloopt tot 
de konstruktievloer: 

* Bij een vloermassa van 300 kg/m2. 
zijn geen gegevens beschikbaar. 

Figuur 5.2 

I,' , ,'/ ,' r / / / V 

Over 

doorlopende zwevende 
dekvloer 

voeg t,p.v, scheidings
wand 

5.2.4 Berekening vloermassa 

RL,w = 55 dB 

RL,w = 70 dB 

andere vloermassa's 

/, / '·/~ 
sche idings\.,'and doorl.opend 
tot cp konstruk tie vloer 

Als de bovenflensbreedte van de staalplaat niet al te groot is 
mag voor de geluidisolatie de totale vloermassa gerekend worden 
i.p.v. alleen de massa van de betonlaag boven de bovenflens van 
de staalplaat. De massa van een direkt op de vloer aangebrachte 
dekvloer mag worden meegerekend. 

5.2.5 Konklusie 

Wanneer een vloer met een zwevende dekvloer wordt toegepast 
kan volstaan worden met een zeer lage vloermassa (bijv. 150 
kg/m2). Voor een voldoende flankerende geluidisolatie moet de 
zwevende dekvloer voorzien worden van voegen ter plaatse van de 
aansluiting van scheidingswanden. 

Wordt er geen zwevende dekvloer toegepast, dan moet voor een 
voldoende flankerende geluidisolatie de vloermassa toch tenmin
ste 200 kg/m2 zijn. Er kan dan niet voldaan worden aan de (hoge) 
luchtgeluidisolatie eisen volgens DIN 4109. Aan de minimale 
kontaktgeluidisolatie eis kan alleen voldaan worden met een 
zachte vloerbedekking (tapijt). 

In Engeland worden staalplaat-betonvloeren toegepast met een 
deklaag van lichtbeton, een totale dikte van 14 cm en een massa 
van ongeveer 230 kg/m2. De vloeren worden niet voorzien van een 
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zwevende dekvloer. Er wordt wel een verlaagd plafond aange
bracht. Deze vloeren schijnen geen problemen te geven ten aan
zien van de geluidisolatie. 

Voor het staalbouwcentrum zullen we uitgaan van een minimale 
vloermassa van 200 kg/m2 • Voor de vloer van de eerste verdieping 
en voor het dak is deze massa groot genoeg om een voldoende 
geluidwerendheid te garanderen. Bij vloeren die aan de bui
tenlucht grenzen worden namelijk lagere eisen gesteld aan de 
luchtgeluidisolatie en vervallen de kontaktgeluidisolatie eisen. 
De vloer van d~ tweede verdieping (tussenvloer) zal voorzien 
worden van een zwevende dekvloer, om ook met een hardere vloer
bedekking (linoleum of PVC) te kunnen voldoen aan de eisen van 
DIN 4109. Wanneer de eisen volgens DIN 4109 aan de hoge kant 
blijken kan deze zwevende dekvloer eventueel vervallen (verge
lijk met de Engelse vloeren). 
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5.3 BENODIGDE VLOERMASSA I.V.M. WARMTEACCUMULATIE 

Een grote massa van de vertrekbegrenzingen is gunstig omdat de 
temperatuurpiek t.g.v. zoninstraling en buitenluchttemperatuur 
vertraagd en gedempt wordt. Belangrijk is wel dat de massa in 
direkt kontakt staat met de lucht in de ruimte en niet daarvan 
gescheiden wordt door isolatielagen of bekledingen met isoleren
de werking. 

Bij de berekening van de koellast van een gebouw volgens de 
verkorte globale berekeningsmethode mag voor het bepalen van de 
werkzame massa van vertrekbegrenzingsvlakken bij tussenvloeren 
een totale dikte van hoogstens 12 cm in rekening gebracht wor
den. Hieruit zou men kunnen afleiden dat voor de warmteaccumula
tie een vloerdikte van 12 cm, d.w.z. bij gewapend betonvloeren 
een vloermassa van 288 kg/m2 , optimaal is. Aan dit optimum moet 
echter niet te veel waarde gehecht worden. Een gebouw met een 
zware vloer, maar met lichte scheidingswanden en gevels is in 
thermisch opzicht nog steeds een licht gebouw, waarin veelal een 
koelinstallatie benodigd zal zijn. Een lichtere vloer zal dan 
slechts een marginale stijging van de koellast ten gevolge 
hebben. 

Het heeft eigenlijk pas zin om de massa van de vloer groter 
dan konstruktief benodigd te kiezen wanneer ook zware gevels en 
scheidingswanden toegepast worden en de warmteaccumulerende 
massa door een zwaardere vloer te kiezen zo groot gemaakt kan 
worden dat hierdoor een koelinstallatie uitgespaard kan worden. 
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5.4 EISEN AAN STAALPLAAT 

De staalplaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1) In het uitvoeringsstadium moet de staalplaat voldoende stijf 
en sterk zijn om zonder onderstempeling het eigen gewicht van de 
staalplaat en van de betondruklaag en de stortbelasting te 
dragen. In de RSBV 1984 (lit. 5.4] wordt een minimale plaatdikte 
van 0.75 mm geëist. In verband met de beloopbaarheid van de 
plaat tijdens de Llitvoering heeft een minimale plaatdikte van 
0.88 mm echter de voorkeur. 

2) De staalplaat-betonvloer moet voldoende stijf en sterk zijn. 
Maatgevend is in het algemeen de schuifkracht die ter plaatse 
van het kontaktvlak van de staalplaat en het beton kan wordn 
overgebracht (afschuifdraagvermogen). De profilering van de 
staalplaat moet een voldoende samenwerking tussen staal en beton 
mogelijk maken. De samenwerking kan verkregen worden door: 

indeukingen in lijf en/of flens 
aanhechting (zwaluwstaartprofilering) 

- eindverankering 
- mechanische verbindingen (bijv. opgelaste wapeningsstaven) 

3) De staalplaat-betonvloer vormt samen met de ondersteunende 
stalen ligger een staalbeton-ligger (met de ribben van de staal
plaat loodrecht op de ligger). Doordat de voor samenwerking 
benodigde deL1vels geplaatst worden in relatief smalle betonrib
ben is het draagvermogen van deze deuvels kleiner dan dat van 
deuvels in een vlakke betonvloer. De staalplaat moet een zoda
nige profilering hebben dat de opneembare deuvelkracht niet te 
sterk wordt gereduceerd, d.w.z. de ribben mogen niet te smal 
zijn. 

4) Wanneer er meerveldsplaten worden toegepast (wat gunstig is 
voor de sterkte en doorbuiging) moet de staalplaat een zodanige 
dikte en profilering hebben dat de deuvels gelast kunnen worden 
volgens de doorlastechniek. Voor het lassen gelden de volgende 
eisen: 

- De dikte van de verzinkte platen mag niet groter zijn dan 
1.25 mm en de dikte van de zinklaag mag maximaal 30 µm (aan 
iedere zijde) bedragen. 

- In het dal van de plaat moet voldoende ruimte zijn om het 
laspistool te kunnnen plaatsen. Daarom moet de dalbreedte 
minimaal 50 mm zijn bij een hoek van de opstaande zijden van 
minimaal 20°. 

- Er kan niet gelast worden in de overlap van staalplaten. 
- Er kan niet door een dimpel gelast worden. 

In plaats van gelaste stiftdeuvels kunnen ook geschoten ver
bindingsdeuvels (HVB-deuvels) worden toegepast. Geschoten mon
tagesystemen hebben het voordeel dat ze onafhankelijk zijn van 
stroomvoorzieningen en ongevoelig voor weersinvloeden. Een na
deel is dat de geschoten verbindingsdeuvel slechts in twee 
hoogten leverbaar is, n.l. 80 mm en 105 mm, waarbij de HVB 80 
alleen toegepast kan worden in geprofileerde platen met een 



5-11 

hoogte kleiner dan 45 mm en de HVB 105 alleen in geprofileerde 
platen met een hoogte kleiner dan 80 mm. Dit omdat er moet 
gelden: hd-hs > 35 mm. Bij toepassing van gelaste deuvels zijn 
er meer mogelijkheden om de deuvelhoogte op de vloerkonstruktie 
af te stemmen. 

De totale kosten per geschoten HVB deuvel komen op ongeveer de 
helft van een gelaste stiftdeuvel Clit. 5.5]. Bij een betonkwa
liteit B30 geldt als rekenwaarde voor de deuvelsterkte Sum van 
de HVB 105: Sum = 28 kN. Voor een opgelaste deuvel met 0d = 19 
mm is de rekenwaarde voor de deuvelsterkte Sum gelijk"aan 81 kN. 
Er moeten dus meer dan twee keer zo veel geschoten deuvels als 
gelaste deuvels aangebracht worden om dezelfde schuifkracht over 
over te kunnen brengen. Er kan daarom niet zondermeer gesteld 
worden dan de geschoten deuvel goedkoper is dan de gelaste 
deuvel. We kiezen voor toepassing van de gelaste deuvel. 

5) De staalplaat moet economisch zijn. De economie van de 
staalplaat moet gezien worden in het totaal van de vloerkon
struktie (staalplaat +beton+ deuvels+ ondersteunende lig
gers). 

De in de handel zijnde geprofileerde staalplaten blijken 
slecht of in het geheel niet te voldoen aan de eerder genoemde 
eisen. De staalplaten hebben dimpels op de plaats waar deuvels 
gelast zouden moeten worden, de ribben zijn zo smal dat de 
opneembare deuvelkracht sterk gereduceerd wordt, of de staalpla
ten zijn niet sterk en/of stijf genoeg om zonder onderstempeling 
tijdens de uitvoering te worden toegepast. Daarom hebben we 
geprobeerd een nieuwe staalplaat te ontwerpen die beter aan de 
gestelde eisen voldoet. 
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5.5 ONTWERP VAN DE STAALPLAAT 

We nemen aan dat de samenwerking tussen beton en staal verze
kerd wordt door indeukingen en dat het afschuifdraagvermogen 
niet maatgevend is. De profilering van de plaat wordt dan be
paald door sterkte- en stijfheidseisen tijdens de uitvoering en 
door de voorwaarden met betrekking tot het lassen van de deuvels. 

Figuur 5.3: Betekenis gebruikte symbolen 

,----------------------~ - - - - - - -)-
C C:::" " 0 

1 0 ' -:: 
C t" 

e 0 C c C ____ · --1 0 r . V 
ç O 0 C C C :' 1 

0 br ~ 0 ' i-,~s hd 
0 C: ç 

iht 
1 ' 

,r- --+- - - -~ 
--,f--+-

--r 
bo bb ~d 

In principe z1Jn er oneindig veel verschillende plaatprofile
ringen mogelijk. Om het probleem te vereenvoudigen gaan we uit 
van een geprofileerde plaat die keersymmetrisch is t.o.v. de 
zwaartelijn. 

Figuur 5.4 

bo = bb = br - hs/tane 

Voor een dergelijke plaat geldt dat Msu = Mvu. Voor een meer
veldsplaat zou het gunstiger zijn als Msu > Mvu. Dit omdat bij 
meerveldsplaten het steunpuntsmoment groter is dan het veldmo
ment en omdat boven het steunpunt het toelaatbare moment vaak 
kleiner is dan Msu. Boven het steunpunt kan immers bezwijken 
optreden door een interactie van het steunpuntsmoment en de 
oplegreactie; er moet gelden Ms/Msu + Rs/Rsu i 1.25. Een grotere 
Mvu zal echter samen gaan met een groter traagheidsmoment in het 
midden van de overspanning en daardoor leiden tot een kleinere 
doorbuiging in het uitvoeringsstadium. 
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Bij ribben loodrecht op de ligger geldt als reduktiefactor 
voor de deuvelsterkte: 

--~C- _b~=b§ 1 1,0 
hs.~nr hs 

waarbij 
nr = aantal deuvels in een rib t.p.v. de liggerdoorsnede 

Aannemende dat de deuvels niet als eindverankering van de 
staalplaat-betonvloer dienen maar alleen om de vloer schuifvast 
met de ligger te verbinden, geldt dat bij een gegeven hd en hs 
de totale schuifkracht die per strekkende meter ligger kan 
worden overgebracht konstant is~ mits de reduktiefaktor kleiner 
is dan één. Immers~ de reduktiefaktor voor de opneembare deuvel
kracht is dan evenredig met bren het aantal mogelijk te plaat
sen deuvels omgekeerd evenredig met br. 

Het is economisch om de schuifkracht met zo weinig mogelijk 
deuvels over te brengen. Daarom proberen we een staalplaat te 
ontwerpen zó dat de opneembare deuvelkracht niet gereduceerd 
wordt als er t.p.v. de liggerdoorsnede één deuvel per rib 
geplaatst wordt. (Deze staalplaat hoeft echter niet tot de meest 
ideale staalplaat-betonvloer te leiden. Zie de opmerkingen op 
blz. 5-20.) 

Volgens de RSBV 1984 [lit. 5.4] moèt gelden: 
hd -hs 2 30 mm 
12.mm i 0d i 19 mm 
ht - hd ? 20 mm 
ht - hd? 1.3 0d ]

-we nemen ht -hd? 25 mm. dan kunnen alle 
deuvels toegepast worden. 

Voor het ontwerpen van een staalplaat-betonvloer waarbij de 
deuvelsterkte niet gereduceerd hoeft te worden zijn drie strate
gieän mogelijk: 
1) Uitgaande van een minimale deuvellengte hd = hs + 30 mm kan 

de benodigde ribbreedte bepaald worden. Dit resulteert in 
een vloer met minimale dikte en dus massa. 

2) Uitgaande van de minimaal benodigde onderflensbreedte bo be
nodigd voor het lassen van de deuvels kan de benodigde 
deuvel lengte bepaald worden (br = br min). Dit resulteert 
in een vloer met een grotere massa. 

3) Een combinatie van boven genoemde methoden 
(br > br min en hd -hs > 30 mm). 

Behalve in massa en dikte verschillen de vloeren in de maxi
male schuifkracht die overgebracht kan worden tussen de vloer en 
de staalbeton-ligger. Naarmate br kleiner is zal er een groter 
aantal deuvels per strekkende meter ligger geplaatst kunnen 
worden. Ook zal, doordat de staalplaat meer lijven per breedte
eenheid heeft, het afschuifdraagvermogen van de vloer 
gemakkelijker verzekerd worden. 

Aannemende dat de vloer om bouwfysische redenen niet zwaarder 
hoeft te worden uitgevoerd dan konstruktief noodzakelijk is 
zullen we de eerste strategie volgen. 
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Uitgaande van een staalplaathoogte hs en een lijfhoek 8 kan nu 
bepaald worden wat br~ bo en bb moeten z1Jn opdat de 
reduktiefaktor gelijk aan één is (zie tabel 5.8). 

r.f. = 0~85 _Q!:_ ___ !:19.=!:lá = OJ..85_._30._br_---+ br = bá:. 
hs • .Jnr hs hs2 25~ 5 

bo = bb = br - hs/tane 

Tabel 5.8: Benodigde ribbreedte en flensafmetingen 

bo = bb 
hs br e = 60° : e = 75° 
----:------:---------:---------: 
50 
60 
70 

98 
141 
192 

69 
106 
152 

85 
125 
173 

De benodigde flensbreedtes (boen bb) z1Jn zo groot dat zonder 
dimpels grote delen van de doorsnede niet effectief zullen zijn. 
Wanneer dimpels toegepast worden moeten i.v.m. de deuvelplaat
sing steeds twee dimpels worden aangebracht (i.p.v. één dimpel 
in het midden van de flens). 

Figuur 5.5: Aangenomen minimale maten voor de vlakke gedeelten 
van de flenzen. 

-,.,._L ___ 'lt. ---.t---_,.,._v +-+ 
20 50 20 

Figuur 5.6: Aangenomen maten voor de dimpels 

10 10 

De minimale breedte van een flens met twee dimpels is dus 130 
mm. 
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We onderzoeken de volgende plaatvormen (zie ook figuur 5.7): 

Tabel 5.9: Te onderzoeken plaatvormen 

bo=bb 
hs br 8 = 60 ° : 8 = 75° 
----:-----:----------:---------:------------------
50 
60 
70 

l 98 
l 146* 
: 192 

69 

152 

85 
130 
173 

geen dimpels 
twee dimpels per flens 
twee dimpels per flens 

* Deze br is gecorrigeerd omdat de minimale flensbreedte voor 
een flens met twee dimpels 130 mm is. 
De plaat met een hoogte van 60 mm en een lijfhoek van 60° wordt 
niet onderzocht omdat de benodigde flensbreedte va~ 106 mm te 
groot is om zonder dimpels te worden toegepast en te klein om er 
twee dimpels in aan te brengen. 

Tabel 5.10: Verdere veronderstellingen 

plaatdikte [mm] l staalkerndikte [mmJ r [mm] ** 
----------------:---------------------:----------

0,88 0,83 4, 15 
1 , 00 0,95 4,75 
1, 25 1, 20 6,00 

**rit= 5 
vloeigrens 280 of 320 N/mm2 
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Figuur 5.7: Te onderzoeken plaatvormen 

PROFIEL CODE 

196 

60° Jso 50/196/69/69 
1 

29 69 19 69 29 

196 
1 

T 
150 50/196/85/85 
i -r 

85 13 85 13 

292 
+ 
!60 60 /292 /130.R 2 /130 .R2 

...._ 
J 

16 130 16 130 16 
1 1 

2020 50 20 2d 

-

70 70/384/152.R 2 /15 2 .R2 
-+-

1 

40 152 40 152 . 40 . 

1

31 ~0
1so ~01311 

384 
+ 

70 70/384/173 .R2/173 .R2 
T 

173 173 
1 1 , ' 1 i 
415 201 50 20'415 
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5.6 STERKTE•EN DOORBUIGINGSKONTROLE VAN DE STAALPLATEN 

5.6.1 Maatgevende momenten, oplegreacties en doorbuiging 

Drie-veldsQlaat 
Ms = ( o, 100 qp + 0,117 qv } L2. 1, 4 
Rs = ( 1,100 qp + 1,200 qv } L . 1, 4 
Mv = ( 0,080 qp + 0,100 qv ) L2. 1, 4 

Vier-veldsQlaat 
Ms = ( 0,107 qp + 0,121 qv L2 . 1, 4 
Rs = ( 1,143 qp + 1,223 qv L . 1, 4 
Mv + ( 0,077 qp + 0,099 qv L2. 1, 4 

Doorbuiging(vo
4
or drie- en vier-veldsplaten) : 

t, = -~-.!..-9Q.!..b,;_ 
384.E.Ieff. 

qp eigen gewicht van beton en staalplaat 
qv montagebelasting= 1,5 kN/m2 

Het eigen gewicht van de staalplaat wordt geschat op 0,15 kN/mi. 

Staalelaat_50_mm_hoog 

qp = (50/2 + 55) 24/1000 + 0,15 = 2,07 kN/m2 
Ms= (0,107 2,07+0,121 1,50). 32. 1,4=5,08kNm/m 
Rs = <1,143. 2,07 + 1,223. 1,50) 3. 1,4 = 17,64 kN/m 

4 
< Ieff in mm/mm) 

Staalelaat_60_mm_hoog 

qp = (60/2 + 55) 24/1000 + 0,15 = 2,19 kN/m2 
Ms= (0,107 2,19+0,121 1,50). 32_ 1,4=5,24kN/m 
Rs = (1,143. 2,19 + 1,223. 1,50) 3. 1,4 = 18,22 kN/m 

-3 4 
8 = 3_._2~19_._10 __ .3000 = è~î2 mm ( I ef f i n mrro/1 mm) 

384 . 2, 1 • 10 5 • I ef f I ef f 

Staalelaat_70_mm_hoog 

qp = 
Ms = 
Rs = 

8 = 

(70/2 + 55) 24/1000 + 0,15 = 2,31 kN/m2 
(0,107 2,31 + 0,121 1,50) . 32. 1,4 = 5,40 kN/m 
(1,143. 2,31 + 1,223. 1,50). 3. 1,4 = 18,79 kN/m 

-3 4 
3_._2~31_._10 __ .3000 = è2è1 mm 
384 . 2, 1 . 10>. Ieff Ieff 

4 
(Ieff in mm/mm) 
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5.6.2 Sterkte-en doorbuigingskontrole 

Sterktekontrole Ms i Msu 
Rs i RSLI 

(Mv i Mvu) 
(Re i F:eu) 

Ms/Msu + Rs/Rsu i 1,25 

Door bui gi nskontrol e : 8 i L/ 150 ___. 8 < 20 mm 

Voor het berekenen van Msu en Rsu wordt gebruik gemaakt van 
het pr-ogramma "sheeting" van ir-. A. W. A. van den Bogaard (be-
rekening volgens de ECCS"83, [lit. 5.6]). Rsu wor-dt bepaald 
onder de aanname dat de oplegbreedte ls 150 mm is. Nemen we een 
eigen gewicht van de vloer aan van 2,3 kN/mz, dan geldt dat het 
moment in de gebr-uikstoestand (tijdens de uitvoering) 

_!_ ·--~~] __ = 0,43 
1,4 2,3 + 1,5 

keer- het moment in de bezwijktoestand is. De stortbelasting 
wordt niet meegerekend bij het bepalen van de door-buiging. Het 
veldmoment in de bezwijktoestand van de plaat zal kleiner z1Jn 
dan het maximaal toelaatbare veldmoment omdat de plaat bezwijkt 
bij het steunpunt. Er- kan daarom aangenomen w6r-den dat bij het 
optr-edende veldmoment in de gebruikstoestand de gehele doorsnede 
effectief zal zijn. De door-buiging kan dus berekend worden met 
een onger-educeerd traagheidsmoment. 

De resultaten van de berekening worden gegeven in tabel 5.11. 
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5.7 KEUZE STAALPLAAT 

Keuzecriteria: 

- Eigen gewicht van de staalplaatbetonvloer. 
Des te lichter de vloer, des te lichter kan de draagkonstruktie 
van het gebouw uitgevoerd worden. Alle beschouwde vloeren hebben 
een zodanige massa dat ze voldoen aan de eisen van geluidwe
rendheid. 
- Kostprijs. 
Voor het berekenen van de kostprijs wordt aangenomen dat de 
sendzimir verzinkte plaat f2,-/kg kost en betonmortel f120~-/m~ 
- Dikte van de staalplaat. 
Naarmate de staalplaat dunner is zal het doorlassen van de 
deuvels gemakkelijker gaan. 

Uit tabel 5.11 blijkt dat de plaat 60/292/130.R2/130.R2 de 
enige plaat is die met een plaatdikte van 0~95 mm toegepast kan 
worden. Alle andere platen hebben een plaatdikte van 1,20 mm 
nodig. De plaat 60/292/130.R2/130.R2 leidt ook tot de goedkoop
ste vloer. Daarom wordt er voor deze plaat gekozen. Er kan 
volstaan worden met een vloeigrens van 280 N/mm2 • 

Het is niet aannemelijk dat de gekozen staalplaat(-betonvloer) 
de meest optimale staalplaat(-betonvloer) is. De staalplaat is 
geoptimaliseerd naar de deuvelsterkte reduktie. Het is mogelijk 
dat .door een reduktiefaktor van bijv. 0,75 te accepteren er een 
betere vloer ontworpen kan worden. Doordat we zijn uitgegaan van 
een keersymmetrische plaat is de plaat overgedimensioneerd wat 
betreft het veldmoment en de stijfheid. De mogelijkheden van een 
staalplaat-betonvloer met een deklaag van lichtbeton zijn niet 
onderzocht. Ook hebben we geen aandacht geschonken aan het feit 
of de plaat uit een standaard coil breedte gewalst kan worden en 
of de geprofileerde plaat een economische breedte heeft (past er 
bijv. een geheel aantal platen in de breedte van een vracht
auto). 

We kunnen konkluderen dat het optimaliseren van een staal
plaat(-betonvloer) een zeer complexe zaak is. Het voert te ver 
om hier in dit verslag verder op in te gaan. Daarom stellen we 
ons tevreden met de plaat 60/292/130.R2/130.R2. 
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5.8 STERKTE-EN DOORBUIGINGSKONTROLE STAALPLAAT-BETONVLOER 

De vloer, die doorgaand over het steunpunt wordt uitgevoerd 
mag worden berekend als een vrij opgelegde vloer. Ter plaatse 
van het steunpunt moet wapening worden aangebracht ter beperking 
van de scheurvorming. 
L= 3 m 
De berekening geschiedt volgens de RSBV 1984 [lit 5.4]. 

5.8.1 Belastingen 

eigen gewicht vloer 
plafond+ installaties : 
vloerbedekking 
4 cm (zwevende) dekvloer: 
scheidingswanden : 
veranderlijke belasting: 

2, 15 kN/m2 
O, 30 kN/m2 
0, 10 kN/m2 
0, 80 kN/m2 
0, 50 kN/m2 
4, 00 kN/m2 

J- permanente belasting 
1, 70 kN/mi 

5.8.2 5.8.2 Sterktekontrole 

Figuur 5.8 

( 0 • 0 +--+ , 
i lss 1 

û C 

00a c:~ C 

C• 1 ! jZa=BS -..1 0 
C 

0 

t c- ! 60 - ,',:-
c' 1 

1 +-----

16 130 ~ 130 16 

Aa= (62_+130). 0,95. 1000 = 1250 mm2/m 
146 

Na= As. ~e = 1250. 280 = 350000 N/m 
B30 ➔ f'b = 24 N/mm2 
N' b = 0, 8. f ' b. Ab = 0, 8. 24. 1000. ] 

Na = N' b 
- >! = 18 rr1m 

x = 19200 x N/m x < za/2 
t 

Mu= Na (za- x/2) = 350000 (85- 9) = 26,6. 1C~Nm/m 
Md = 1/8 (2,15 +1,70+ 4,00) 32. 1,7 = 15,0. 10 Nm/m 

Md < Mu dus akkoord. 

b) Af schui \li ng 
We nemen aan dat in de lijven van de geprofileerde plaat zoda
nige deformaties kunnen worden ingewalst dat het afschuifdraag
vermogen niet maatgevend is. 

c) D~•Jarskracht 
Dwarskrachtbreuk is alleen maatgevend bij hoge staalprofielen 
met smalle ribben bij een relatief kleine overspanning en hoge 
belasting, en is in ons geval dus niet van belang. 
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5.8.3 Doorbuigingskontrole 
We veronderstellen volledige samenwerking tussen staal en 

beton. Voor de buigstijfheid van de vloer mag gerekend worden 
met het gemiddelde van de buigstijfheid van de gescheurde en de 
ongescheurde doorsnede. Voor het berekenen van de buigstijfheid 
wordt het betonoppervlak getransformeerd naar een equivalente 
staaldoorsnede. De invloed van de vertraagd optredende doorbui
gingen mag in rekening gebracht worden doorn= Ea/Eb gelijk aan 
15 te stellen voor zowel de langdurige als de kortstondige 
belastingen. 

De zakking in de eindtoestand mag niet groter zijn dan 
0,004 .L = 0~004. 30002 = 12 mm 
De bijkomende doorbuiging mag niet groter zijn dan 
0,003 .L = 9 mm 
De zakking van de vloer o.i.v. het eigen gewicht hoeft niet 
meegerekend te worden. Dit omdat deze doorbuiging aan de 
bovenkant van de vloer gemaskeerd wordt door een vlakke 
vloerafwerking aan te brengen tijdens de uitvoering en aan de 
onderkant door een verlaagd plafond. Voor de doorbuiging in de 
eindtoestand hoeft dus alleen gerekend te worden met de 
veranderlijke en de rustende belasting. 

Berekening van de doorbuiging in de eindtoestand: 
q = 4,00 + 1,70 = 5,70 kN/m2 
Voor een vloerstrook van 1 m breedte geldt: 
q = 5,70 kN/m = 5,70 N/mm 

<EI)o = 14,09 
(EI)s = 10,12 

jj 

10 Nmmi / m J <zie b 1 z. 5-23) . · 
10" Nmm2;m 

4 4 
Seind = 5/384 g~b = 5/384 . 5~70. 3000 = 5,0 mm< 

!1 ( 14, 09 + 10, 12). 10" E. I 
12 mm 
akkoord 

De bijkomende doorbuiging is gelijk aan de doorbuiging in de 
eindtoestand verminderd met de direct optredende doorbuiging 
t.g.v. de permanente belasting. Om de direct optredende doorbui
ging t.g.v. de permanente belasting te bepalen moeten we de 
buigstijfheid van de vloer berekenen met n = Ea/Eb = 8. 
De bijkomende doorbuiging is hoogstens gelijk aan de doorbuiging 
in de eindtoestand, dus hoogstens 5,0 mm< 9 mm. 
De bijkomende doorbuiging is toelaatbaar. 
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5.9 BRANDWERENDHEID STAALPLAAT-BETONVLOER 

De vloeren moeten een brandwerendheid hebben van 60 minuten. 
De brandwerendheid van een staalplaat-betonvloer kan bepaald 
worden volgens [lit. 5.7]. Voor de brandwerendheid moeten de 
vloeren aan drie criteria voldoen: 

1) Thermische_isolatie 
De temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde mag gemid

deld niet meer dan 140 °C bedragen. Hieraan wordt voldaan als de 
effectieve plaatdikte he minimaal 70 mm bedraagt. 

Figuur 5.11 

+ 
C " 

1 

C ~- 0 1 
0 

0 0 1 h1 0 

1 
1 

r~, v 
0 J i 

fl -;,f ~" 

1 

1 

C < 
" 

j h2 c,o 
~ 
V 

+ 

l2 13-
~- ---------· -. ;~ 

l1 

Met: hl = 55 mm, h2 = 60 mm, 1 1 = 162 mm, 12 = 13 = 130 mm volgt 

he = hl + b~ 1.1±_1.~ = 55 + 60/2 = 85 mm '•· 70 mm akkoord. .•· 

2 11+ 13 

2) Vlamdichtheid_en_gasdichtheid 
We mogen aannemen dat aan dit criterium wordt voldaan zolang 

voldaan wordt aan het criterium van de thermische isolatie. 
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7.1 INLEIDING 

In dit verslag beperken we ons tot de ontwerpberekening van de 
vakwerken in de langsgevels. Omdat de dakliggers en vloerliggers 
excentrisch aangrijpen op de bovenrand resp. onderrand van het 
vakwerk worden de staven van het vakwerk niet alleen belast door 
normaalkrachten~ maar ook door buigende en wringende momenten. 
De grootte van deze momenten wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stijfheid van de staven. Voor een ontwerpberekening is 
het lastig om bij een verandering in de profielkeuze voor de 
staven steeds een nieuwe momentenverdeling te moeten berekenen. 
Daarom hebben we geprobeerd een schatting te geven voor de 
maximaal optredende momenten in de staven, geldend voor alle 
praktische profielkeuzes. Dit leidt uiteraard in de meeste ge
vallen tot een conservatieve belastingaanname op de staven. 

De maximale krachten en de maximale momenten hoeven niet 
gelijktijdig op te treden, omdat ze kunnen horen bij verschil
lende belastinggevallen. Om de handberekening niet te ingewikkeld 
te maken gaan we er voor de dimensionering van de staven en de 
berekening van de verbindingen van uit dat de maximale momenten 
en krachten gelijktijdig optreden. 

Omdat de handberekening zeer conservatief is zal het de moeite 
lonen om, uitgaande van de met de handberekening bepaalde pro
fiel keuze, een nauwkeurigere computerberekening te maken. De 
handberekening kan daarbij dienen als controlemogelijkheid. 
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7.5 DIMENSIONERING STAVEN 

7.5.1 Inleiding 

In de voorgaande paragrafen zijn de krachten en de momenten op 
de staven bepaald m.b.v. de elasticiteitstheorie. Voor de door
snede berekening maken we gebruik van de plasticiteitstheorie. 
Om de plasticiteitstheorie te mogen toepassen moet het profiel 
aan zwaardere plooieisen voldoen (kleinere toelaatbare b/t ver
houdingen> dan bij toepassing van de elasticiteitstheorie. Omdat 
we ervoor kiezen de buitenafmetingen van de buisprofielen voor 
de verschillende staven hetzelfde te houden, zullen de licht 
belaste staven uitgevoerd worden in buisprofielen met een ge
ringe wanddikte. Deze staven, die niet aan de plastische 
plooieisen kunnen voldoen, zullen berekend worden volgens de 
elasticiteitstheorie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
Eurocode 3 voor de plooieisen onderscheid maakt tL1ssen "plastic" 
doorsneden (momentenverdeling en doorsnede berekening volgens de 
plasticiteitstheorie) en "compact" doorsneden (momentenverdeling 
volgens de elasticiteitstheorie, doorsnede berekening volgens de 
plasticiteitstheorie). Voor de "compact" doorsneden gelden lich
tere plooieisen dan voor de "plastic" doorsneden. De TGB Staal 
kent dit onderscheid niet en geeft voor de "compact" doorsneden 
conservatieve ploooieisen. 

Omdat we de rechthoekige randstaven dezelfde breedte willen 
geven als de vierkante wandstaven, zijn we beperkt in de keuze 
van de buisprofielen. Grote, rechthoekige buisprofielen zijn 
alleen beschikbaar in breedtes van 250 of 300 mm. Bij de keuze 
van randstaven 400 x 250 mm en wandstaven 250 x 250 mm zijn, ook 
bij toepassing van staal Fe 510, erg grote wanddiktes nodig. 
Daarom kiezen we voor randstaven 400 x 300 mm en wandstaven 300 
x 300 mm. In het algemeen geeft toepassing van staalsoorten met 
een hogere vloeigrens niet alleen een besparing in gewicht, wat 
tevens een besparing in transport- en montagekosten kan beteke
nen, maar veelal door de kleinere afmetingen ook een besparing 
in de laskosten. In ons geval liggen de buisafmetingen vast. 
Omdat de toepassing van Fe 510 leidt tot relatief dunwandige 
buisprofielen waardoor plooi eerder maatgevend wordt en de bui
zen buiten het toepassingsgebied van de RB'82 voor de berekening 
van verbindingen vallen (zie paragraaf 7.6), kiezen we voor de 
toepassing van Fe 430. 

Bij de dimensionering van de staven bepalen we de minimaal 
benodigde wanddikte. Wanneer om econcmische redenen het aantal 
toe te passan wanddiktes beperkt moet blijven kan dit eenvoudig 
gedaan worden door voor de staven een wanddikte groter of gelijk 
aan de minimaal benodigde wanddikte te kiezen. Het is mogelijk 
dat voor de verbindingen van de staven een grotere wanddikte 
benodigd is dan berekend bij de dimensionering. De profielgege
vens van de buizen zijn ontleend aan de catalogus van Van Leeu
wen Buizen Clit.7.6]. 
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7.6 VERBINDINGEN VAKWERK 

7.6.1 Inleiding 
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Knooppunten in vakwerkliggers worden in het algemeen voor de 
bepaling van de krachtsverdeling (normaalkrachten) geschemati
seerd tot scharnieren. Door de aanwezige buigstijfheid van de 
verbindingen zullen weliswaar momenten optreden~ maar deze zoge
naamde secundaire momenten verdwijnen in de grenstoestand m.b.t. 
bezwijken, mits voldaan is aan een van de twee volgende voor
waarden. 
- De verbindingen zijn sterker dan de te verbinden staven en de 
staven voldoen aan zekere eisen m.b.t. de staafbreedte- wanddik
te verhouding, waardoor er een herverdeling van spanningen kan 
plaatsvinden. 
- De verbindingen zijn zwakker dan de te verbinden staven maar 
hebben een voldoende rotatiecapaciteit om een herverdeling van 
spanningen mogelijk te maken. 
Het toepassingsgebied van de RB"82 voor de berekening van 
verbindingen is zodanig beperkt dat altijd aan een van beide 
voorwaarden wordt voldaan. 

Geldigheidsgebied van de RB"82 voor de berekening van gelaste 
verbindingen van rechthoekige buisprofielen: 
-Randstaven: bo/to en ho/to i35 
Deze grens is gesteld om plooi van de randstaaf t.p.v. 
verbinding te voorkomen. 
bo = 300 ho= 400 ~to> 400/35 ~to> 11,4 mm 
De randstaven voldoen aan deze eis; 
-t..Jandstaven: 
*Drukbelasting : bi/ti en hi/ti i0~9V E/a-ei 

de 

Deze grens is gesteld om plooi van de op druk belaste wandstaaf 
t.p.v. de verbinding te voorkomen en zodoende voldoende rotatie 
capaciteit te hebben. 
bi= hi = 300 mm ti 2 ~no mm 

(l. 91 2. 1 . 1 ()0 
1 

. I 280 

Niet alle op druk belaste wandstaven voldoen aan deze eis. 
zullen aannemen dat een wanddikte van 12 mm nog net voldoet. 
*Trekbelasting; bi/tien hi/ti i 35 
bi= hi = 300 mm --=, ti 2 300/35 --.:,. ti 2 8,6 mm 
Niet alle op trek belaste wandstaven voldoen aan deze eis. 

We 

Wanneer de wand- en randstaven dezelfde breedte hebben komt de 
berekening van T, Yen X verbindingen neer op een controle van 
de sterkte en stabiliteit van de zijwanden van de randstaaf en 
op een kontrole van de medewerkende breedte van de wandstaven. 
Bij overlapte Ken N verbindingen hoeft alleen de medewerkende 
breedte van de wandstaven gekontroleerd te worden. Theoretisch 
gezien zou de belasting op de randstaaf van invloed moeten z1Jn 
op de sterkte en stabiliteit van de zijwanden van de randstaaf. 
De RB"82 geeft echter geen invloedsfunktie voor de spanningen in 
de randstaaf en stelt ook geen beperkingen aan deze spanningen. 

Omdat de RB"82 een zeer conservatieve rekenregel geeft om de 
invloed van m~menten op de verbinding 1n rekening te brengen 
CF/A + M/W i F/A en IM/WI < IF/AI> gebruiken we de formules uit 
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het boek "Hollow Section Joints" Clit. 7.5] om het uiterst 
opneembare moment en de interaktie tussen moment en normaal
kracht te bepalen. 

Buiten het geldigheidsgebied van de RB"82 zijn sommige 
formules voor het bepalen van de verbindingen ongeldig, worden 
bij bepaalde verbindingen de vervormingen te groot , wordt de 
stijfheidsverhouding in de verbinding te ongunstig of is de 
vervormingscapaciteit te gering. Wanneer de wandstaven buiten 
het toepassingsgebied van de RB"82 vallen zullen we aannemen dat 
de sterkte en stabiliteit van de zijwanden van de randstaaf nog 
steeds volgens de RB"82 gekontroleerd mogen worden. Voor de 
medewerkende breedtes van de wandstaven kunnen we de formules 
uit NEN 2062 "Booglassen" gebruiken. Omdat dan steeds zal gelden 
be < 0,7 bi zal de verbinding zelf voldoende vervormingscapaci
teit dienen te bezitten. Er bestaat geen rekenmethode om te 
toetsen of de verbinding voldoende vervormingscapaciteit heeft. 
Voorlopig zullen we aannnemen dat de verbindingen voldoende ver
vormingscapaciteit hebben. Mocht uit een nadere studie blijken 
dat dit niet het geval is dan moeten dikkere wandstaven gekozen 
worden die wel binnen het toepassingsgebied van de RB"82 liggen. 

De verbinding dient over de volle omtrek van de buisprofielen 
tot stand te worden gebracht door een stompe las, een hoeklas of 
een combinatie van beide. Voor de hoeklas moet gelden (Fe 430): 
a > t waarin a = de keeldikte van de hoeklas 

t = de wanddikte ~an het aan te sluiten buisprofiel 
We beperken ons tot het berekenen van enkele verbindingen. 
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7.8 BRANDWERENDHEID VAKWERK 

De brandwerendheid van het vakwerk wordt verzekerd door de 
buizen met water te vullen. Indien een staaf aan brand wordt 
blootgesteld ontstaat automatisch circulatie doordat het ver
warmde water opstijgt. Het aangevoerde water koelt de staaf af~ 
waardoor de staaltemperatuur beneden de kritische kan blijven. 
Om een goede circulatie mogelijk te maken moeten de staven met 
elkaar in verbinding staan. Dit hele systeem wordt aangesloten 
op een op het dak gelegen waterreservoir~ zodat gegarandeerd is 
dat alle buizen altijd met water gevuld zijn. Nadere berekenin
gen zullen moeten aantonen of de koeling door deze natuurlijke 
circulatie voldoende is of dat de circulatie door een pomp 
verzorgd moet worden. In het laatste geval is praktisch een 
oneindige brandwerendheid mogelijk. 

Om te voorkomen dat het water korrosief inwerkt op het staal 
kan een anti-korrosief middel worden toegevoegd (natriumcarbo
naat)~ om bevriezen tegen te gaan wordt het water van een anti
vriesmiddel (kaliumcarbonaat) voorzien. 
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8. 1 FUNDEF: I NG 

Het staalbouwcentrum rust op vier kolommen, zodat alleen deze 
vier kolommen gefundeerd hoeven te worden. Omdat op het gekozen 
bouwterrein in Rotterdam de draagkrachtige grondlaag zo'n 17 m 
onder maaiveld ligt (zie figuur 8.1), moet de fundering uitge
voerd worden als paalfundering. Er zijn twee varianten mogelijk 
voor de fundering. 

De kolommen kunnen gefundeerd worden op poeren met drie of 
vier palen (zie figuur 8.2). Bij deze oplossing kunnen de hori
zontale krachten op de kolom afgevoerd worden door de palen 
onder een kleine hoek in te brengen in de grond. Het inklem
mingsmoment van de kolom kan opgenomen worden door vertikale 
krachten in de palen. 

Een andere mogelijkheid is om het gebouw te funderen op vier 
zware palen die boven de grond uitsteken en zo de kolommen 
vormen (zie fi::;:iuw- 8.3). ZovH?l de horizontale krachten als de 
momenten op de palen moeten in dit geval opgenomen worden door 
de horizontale gronddruk tegen de palen. Een probleem bij deze 
uitvoeringswijze is de plaatsiGgsnauwkeurigheid en het te lood 
staan van de funderingspalen. 

Een nadere studie zal moeten uitwijzen welke funderingsmethode 
het gunstigst is. 

Figuur 8. 2 Figuur 8.3 
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Figuur 8.1 

1. 
1 . 1· __ . _____ .. 
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8.2 GEVEL 

Voor het staalbouwcentrum is gekozen voor de toepassing van 
een spiegelende glazen vliesgevel. Door deze gevel uit te voeren 
als 'profielloos" verlijmde gevel (structural glazing) omhult de 
gevel in een doorlopende vlakke omsluiting het gebouw. Het glas 
wordt slechts onderbroken door kitnaden tussen de voegen. In 
feite bevat een dergelijke gevel wel profielen, ze zijn alleen 
van buiten af niet zichtbaar. De gevel is niet alleen architek
tonisch aantrekkelijk maar vraagt ook weinig onderhoud. 

Voor het gehele geveloppervlak wordt hetzelfde geharde glas 
(LHR clear, dikte 6 mm) toegepast, ongeacht of er een raamope
ning of borstwering achter schuil gaat. De maatvoering van de 
grote gevelruiten is onafhankelijk van de maatvoering van de 
raamopeningen. De hardglazen ruiten meten ca. 1,50 m x 3,50 m, 
de raamopeningen hebben afmetingen van ca. 1,25 m x 0,90 m. Er 
wordt gehard glas toegepast om thermische breuk t.g.v. de scha
duwwerking door belendingen en het vakwerk te voorkomen. Het 
spiegelend effekt van de buitenzijde van het gebouw komt tot 
stand enerzijds door de reflekterende coating op de buitenkant 
van het glas, anderzijds doordat de achterliggende konstruktie 
(borstweringen, gevelpanelen en profielen) zwart is gemaakt. 

Voor de konstruktie van de gevel is gekozen voor een modifica
tie van het EFG Cladding System 601 van PPG te Pittsburgh, 
Pennsylvania. Dit systeem is oorspronkelijk ontwikkeld als be
kleding voor dichte gevels. In Nederland is het toegepast bij 
het gebouw van de Zwolsche Algemeene in Nieuwegein. Dit gebouw 
had de wereldprimeur van de onafhankeliJke plaatsing van de 
raamopeningen in de gevel t.o.v. de grote gevelruiten. Voor de 
montage worden de ruiten fabrieksmatig voorzien van aluminium H
strips. Bij het gebouw van de Zwolsche Algemeene worden deze 
glaspanelen aan (aluminium) horizontale ophangstrippen gehangen 
(zie figuur 8.4, lit. [8.1]), die door middel van hoekstalen aan 
0= achterliggende betonnen gevel zijn verankerd. Vervolgens 
worden de aluminium stijlen bevestigd aan de horizontale ophang
strippen. De montagevolgorde is dan ook van boven naar beneden 
en van links naar rechts. Vervanging van een gebroken ruit 
gebeurt door op het aanwezige H-profiel een nieuwe ruit te 
hE•chter: iT:.b.,\/,. een t1rJeezijdig kitbar:d en de r,,;+- --✓ er-·•/olqer:s 

rondom af te kitten met siliconenkit. Een bevestigingssysteem 
waarbij een ruit vervangen kan worden door een nieuwe ruit met 
fabrieksmatig aangebrachte H-profielen in te hangen zou gemakke
lijker zijn. Het is echter niet gelukt een dergelijk systeem te 
ontwerpen. Voor het staalbouwcentrum is daarom gekozen voor een 
oplossing waarbij de horizontale ophangstrippen bevestigd worden 
op stalen regels, die op hun beurt bevestigd zijn aan de hang
staven en gevelstijlen. De vertikale bevestigingsstrippen worden 
eveneens opgehangen aan de hangstaven en gevelstijlen (zie 
hoofdstuk :.-; ) Bij c.1e beves:,tiging is r-ekening gehouden met 
stelm□ Jelijkheden. De afmetingen van de voegen dienen, 
liJk van de te verwachten windbelasting, de grootte 
ruiten en de veiligheidsfactoren, nauwkeurig bepaald te 

2,fhanke-
\,ar, de 

Het gesloten gevelpaneel achter de gevelruiten is niet tot in 
detail uitgewerkt. Gesteld is dat het paneel een k-waarde van 
0,5 W/m2K dient te bezitten. Bij de verdere detaillering moet 
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aandacht besteed worden aan de dampremming en de geluidisolatie. 
:De spoLt~ .. J tLtsseri vliesgevel en gebouw moet geventileerd worden 

met buitenlucht om 's zomers een te grote opwarming van de spouw 
te voorkomen. Bovendien voorkomt deze ventilatie vuilaanslag in 
de spouw, mits er geventileerd wordt met gefilterde buitenlucht. 
De benodigde ventilatie zal nader bepaald moeten worden. Bij het 
gebouw van de Zwolsche Algemeene, waar de spouw tussen vliesge-
vel en gebouw geventileerd wordt met een luchtsnelheid van 0,1 à 
0,2 mis, kan de temperatuur in de spouw in extreme situaties 
JpLopen tot ca. 80 °C. 

-;.be.,...t""on=-ar-r-~,. 1 ""':"'"11 '.__ 

1f H:•strip 
horizontaal 

ti in 

gevelconstructie 
{beton) 

Mt2x40 met 
locktight 

1 

1 

'··-+· 
glas 

verti kale doorsnede 

I 

-~~-:jJ 
! +: 1 
: 1 

' 

horizontale doorsnede 

J1 
/;! 

SUjl- en regetwerk In ver
band met elkaar, monta
gevolgorde: hoekstaal, 
horizontale ophangsbip 
('tuning sbip'), horizonta
le bevestlglngsatrtp ('apll
ne') met h.o.h. 1.800 mm 
een steunblokje, ruiten 
voorzien van H-atrtpa, 
voegband, voegklt 

Figuur 8.4 
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8.3 DAi< 

Het dak is uitgevoerd als een staalplaat-betonvloer. Bij het 
detailleren van de dakbedekking moet er rekening mee gehouden 
worden dat er water uit de vloer moet kunnen verdampen. Op het 
moment van het aanbrengen van de dakbedekking zal de betonnen 
deklaag immers nog niet geheel zijn uitgedroogd en door de 
aanwezigheid van een staalplaat aan de onderzijde van de vloer 
kan aan die zijde geen water verdampen. 

Een ander aandachtspunt is de uitvoering van het verlaagd 
plafond onder het dak. Voor een goede geluidisolatie tussen de 
vertrekken is het gewenst om het plafond aan de bovenzijde af te 
dekken met een geluidabsorberend materiaal. Een dergelijk mate
riaal heeft echter tevens warmteisolerende eigenschappen. Wan
neer nadere berekeningen aantonen dat door de aanwezigheid van 
de isolatielaag op het plafond condensatie in de dakkonstruktie 
te verwachten is, moet ofwel de isolatielaag op het dak vergroot 
worden ofwel de isolatielaag op het plafond weggelaten worden. 
In het laatste geval kan een voldoende geluidisolatie bereikt 
worden door in de ruimte tussen verlaagd plafond en scheidings
wanden een barrière van minerale wol aan te brengen (zie 
paragraaf 5.2.2). 

De afwatering van het dak geschiedt via afvoeren in het midden 
van het dak. De ruimte tussen dak en verlaagd plafond kan benut 
warden om de afvoeren naar een geschikt punt voor vertikale 
doorvoer door het gebouw te leiden (bijv. de toiletten>. 

8. 4 LITERATUUF: 

8.1 Vissers, M., 
"Gebou1riomhul l i ng met \il ak ke vl i esgeve:t "'' 
Bouwwereld 81, nr.3, februari 1985. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Het tweede deel van dit verslag bevat een korte samenvatting 
van het onderzoek dat ik in het kader van mijn afstuderen heb 
verr-i cht. 

Uit dunne staalplaat koudgevormde profielen bieden zeer inte
ressante mogelijkheden voor toepassing in de bouw. De laatste 
jaren is er dan ook een duidelijke toename in het gebruik waar 
te nemen. Koudgevormde profielen onderscheiden zich van tradi
tionele warmgewalste profielen onder meer door de relatief ge
ringe wanddikte. Dit heeft tot gevolg dat deze profielen veel 
gevoeliger zijn voor lokale plooivorrning. Voor een veilige en 
economische toepassing is het noodzakelijk over berekeningsme
thoden te beschikken om de belasting waarbij bezwijken door 
plooien zal optreden met voldoende nauwkeurigheid te kunnen 
voorspellen. Voor een aantal belastingsituaties (met name 
belasting door een buigend moment) bestaan dergelijke bereke
ningsmethoden. Dit is niet het geval voor "~•Jeb-crippling": het 
plaatselijk plooien of kreukelen van het lijf boven opleggingen 
en onder geconcentreerde krachten. Als onderdeel van het afstu
deren is daarom onderzoek verricht naar web-crippling. 

In eerste instantie zijn drie formules om de bezwijklast 
t.g.v. web-crippling te berekenen m.b.v. een computerprogramma 
vergeleken met de resultaten van proeven uit vijf verschillende 
bronnen. Daaruit bleek dat de formules onderling tot sterk 
verschillende en in veel gevallen onveilige resultaten leiden en 
d,?.t de spn~iding (dr-o□t is" Hr2t bleek zelfs nocliq om dE..,, formule!:, 
in de Europese richtlijnen aan te passen. Het verslag van dit 
onderzoek, dat is uifgevoerd in samenwerking met prof. T. Pekbz, 
ls te vinden in btJlage 1. Een samenvatting van de belangrijkste 
resultaten en konklusies wordt gegeven in hoofdstuk 2" lis.-
ting van het gebruikte programma is in bijlage 2 opgenomen. 

De bestaandr2 formules zijn uitsluitend gebaseerd □p ''curve
·fitting" van pn::iefr~~sultatE•n. Zij zijn dan ook slecht!:~ t.u'='1-Jc1~:=;

baar binnen een beperkt gebied, dat echter slecht omschreven is. 
Om tot een beter begrip van het verschijnsel web-crippling te 
kcJrnen en om □ p systematische wijze de invloed van variatie 
de invloedsparameters 

tE: 

te kunnen onderzoeken, is geprobeerd 
ont~•Ji kke1 en. In hoofdstuk ::: 1tJor·dt 

eerste aanzet tot dit model gegeven. Vanwege de beperkte tijd 
die aan het onderzoek besteed kon worden bestaat de beschrijving 
van dit modeJ. voor een belangrijk deel Lti t 
verder onderzoek. 

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een numeriek experiment bespro
ken om het model te toetsen. Door een fout in de randvoorwaarden 
mc,et deze pn::ief hE•laas als i:üslukt be~schou~•Jd ~-Jorden. Dmd,':lt het 
afstudeeronderzoek slechts tot doel had een aanzet voor een 
model en de (numerieke) toetsing hiervan te geven zijn er geen 
verdere proeven gedaan. Bij de voortzetting van het onderzoek 

lering getrokken worden uit het resultaat van ds• iT:i~:.lLtkte 
pr-o~•.f'" 

l-iE·t or: der- z cie k i s t:i E·g el ei ei d C!Ctf- de v·c! l Çi eri d f2 f-! ~.:::- :::.ui, t:::::: 

F' r- C! -;: • I r· .. J " L1J " B • S t .. ~ r- k 
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HOOFDSTUK 2: EVALUATIE BESTAANDE FORMULES 

2.1 Beperking van het onderzoeksgebied 

Web-crippling is het plaatselijk plooien of kreukelen van het 
lijf van dunwandige (koudgevormde) profielen o.i.v. een krachts
inleiding. Er kunnen vier verschillende belastingsituaties on
derscheiden worden (zie figuur 2.1): 

- Al: enkelzijdige tussensteunpuntsbelasting, in de Amerikaanse 
literatuur Interior One Flange loading (!OF loading) genoemd. 
Dit is een belastingsituatie die bij voorbeeld voorkomt bij een 
onderslagbalk of een tussensteunpunt bij doorgaande liggers of 
vloerplaten. 
- A2: dubbelzijdige tussensteunpuntsbelasting, in de Amerikaanse 
literatuur Interior Two Flange loading CITF loading) genoemd. 
Deze situatie komt voor ter plaatse van een tussensteunpunt met 
bovenbelasting. 
- Bl: enkelzijdige eindoplegging, in de Amerikaanse literatuur 
End One Flange loading (EOF loading) genoemd. 
- B2: dubbelzijdige eindoplegging, in de Amerikaanse literatuur 
End Two Flange loading (ETF loading) genoemd. 

In de Amerikaanse voorschriften [lit.3] worden deze belastingge
vallen geklassificeerd door eisen te stellen aan de afstanden 
tussen de randen van de verschillende belastingplaten of tussen 
de rand van de belastingplaat en het einde van het prof~el. 

Het onderzoek is beperkt tot enkelzijdige tussenop}eg~ingen, 
enkelzijdig omdat deze opleggingen in de praktijk het meeste 
voorkomen, tussenopleggingen omdat naar dit belastinggeval het 
meeste onderzoek is verricht. In de Amerikaanse voorschriften 
wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen profielen met een 
enkel lijf en profielen met een dubbel lijf (zie figuur 2.2). De 
profielen met een enkel lijf vertonen een excentrische krachts
inleiding in het lijf door de aanwezigheid van een afrondings
straal ter plaatse van de overgang van het lijf naar de flens. 
In dit onderzoek z1Jn alleen profielen met een enkel lijf, 
zonder verstijvingen, in beschouwing genomen. 

Een moeilijkheid bij het bepalen van een IOF web-crippling 
bezwijklast is het feit dat de web-crippling last beinvloed 
wordt door spanningen t.g.v. het buigend moment. Door interactie 
van het buigend moment en de krachtsinleiding zal eerder bezwij
ken optreden dan t.g.v. de krachtsinleiding alleen. De gebruike
lijke aanpak van dit probleem is om aan te nemen dat de web
crippling bezwijklast door kleine momenten niet of nauwelijks 
beinvloed zal worden. Bij deze kleine waarden van het moment kan 
dus een web-crippling bezwijklast Rd bepaald worden. De invloed 
van grotere momenten wordt in rekening gebracht door een inter
actie formule in de vorm: a.R/Rd + b. M/Md = c, waarbij a, ben 
c konstanten zijn. Een probleem bij deze aanpak is dat het voor 
sommige profielen niet mogelijk is om een IOF web-crippling last 
te bepalen. Om het optredend moment bij bezwijken door web
crippling klein genoeg te houden kan het immers nodig zijn om de 
ondersteuningen voor het te beproeven profiel zo dicht bij 
elkaar te plaatsen dat men niet met een IOF loading maar met een 
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ITF loading te maken heeft. 
Een complicatie bij de vergelijking van de verschillen~e proe

ven is dat niet alleen het uiterst opneembare moment Md op 
verschillende manieren berekend wordt (volgens de Europese of 
Amerikaanse voorschriften), maar ook het optredende moment bij 
bez1rJijken (M = !4 F:d.l of M = !.'i FM. (1-ls), zie figuw- 2.3). 

2.2 Parameters 

Volgens de literatuur zijn de volgende parameteis van invloed 
op de web-crippling bezwiJklast Rd (zie figuur 2.3 en 2.4): 
- elasticiteitsmodulus E: deze is konstant voor alle staalsoor
ten. 

vloeigrens fty: des te hoger de vloeigrens des te hoger Rd. 
- plaatdikte t: des te groter de plaatdikte des te hoger Rd. 
- verhouding afrondingsstraal-plaatdikte rit: een grotere afron-
dingsstraal leidt tot een grotere excentriciteit bij de krachts
inleiding in het lijf en daardoor tot een kleinere Rd. 
- verhouding lijfhoogte-plaatdikte sw/t: bij een grotere lijf
hoogte zal het lijf gemakkelijker uitplooien 1 waardoor Rd klei
n er ~-Jor d t. • 
- verhouding breedte lastplaat-plaatdikte ls/t: een bredere 
lastplaat leidt tot een minder geconcentreerde krachtinleiding 

·en daarom tot een hogere Rd. 
- lijfhoek 9= een kleinere lijfhoek leidt tot een kleinere Rd 
(zie figuw- 2.5). 

2.3 Geävalueerde formules 

De ge~valueerde formules (zie tabel :2:.1) zijn de formule 
volgens de ECCS-1983 Recommendations [lit. 1 en 2], de formule 
volgens de AISI-1980 Specification [lit. 3J en een formule 
ontwikkeld aan de University of Waterloo [lit.4]. 
Alle formules kunnen geschreven worden in de vorm*: 

i:.::d :::: C.t 2 .ft\l.C(fty) .C(i·-/t) .Cds/t) .C(s1rJ(A).!t) .. C(f)) 
C is een konstante. C(x) is een faktor die de invloed van de 
parameter x weergeeft, en die zo geschaald is dat hij bij een 
bepaalde parameterwaarde voor alle drie de formules eenzelfde 
waarde aanneemt. Door deze schrijfwijze worden de formules ver
gelijkbaar (zie tabel 2.2 en figuur 2.6). 
Gekonkludeerd kan worden dat de formules onderling vrij sterk 
verschillen. 

1 In bijlage 1 is een iets andere schrijfwijze gebruikt. De hier 
gegeven schrijfwijze biedt een beter inzicht in de opbouw v2n de 
-f or-ff1Lt 1 es" 

2.4 Proeven 

Voor een uitvoerige beschrijving van de proeven wordt verwezen 
naar bijlage 1 en de daar genoemde literatuur. In deze paragraaf 
worden slechts enkele bijzonderheden van de proeven genoemd. 
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Tabel 2.1 geëvalueerde formules 

r:u:s formule 

Rd==ü,15 t 2 VE fty' (1-o,1Vr/t
1

)(0,5+Vo,o2 1
6
/t)(2,4+(8/9o)

2
) 

Geldigheidsgebied: r/t <. 10, 

AISI formule 

0 
1 < 200 mm, 8 '7 50 

s 

Rd==1,85,r. t 2
- fty/33•C 1 ·c 2 -c8 (291-0,40 sw(A/t)(1+0,007 1

6
/t)** 

met c1 =(1,22-□ ,22 fty/228) 

c2 =(1,06-0,06 r/t)~1 

c8 = □ ,7+0,3(8/9 □) 2 

~ veili~heidsfaktor 

•~ V oor 1 / t > 6 0 mag cl e fa k tor ( 1 + 0 , 0 0 7 1 / t) verhoogd worden tot ( 0 , 7 5+ 0 , 011 1 / t) 
S S 5 

Geldigheidsgebied: B ~45°, 5 w ( [\ / t S 2 0 O 

b ij 1 i g ,rn r s : r / t .f 6 

bij platen: r/t .f 7, 1
8
/t~ 210 en 1/sw(A) < 3,5 

Waterloo formule 

Rd=1,05*-9·t
2
-ft sin8 (1-0,001 s (")/t)(1+0,005 1 /t)(1-0,075~)(1-0,1 ft /228) Y W H S y 

~ veiligheidsfaktor 

Coldigheidsgebied: s (_)/t~200, r/tf10 
w /-\ 

O'\ 
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1._Stockholm_eroeven 
Bij een aantal proeven blijkt het optredend moment te groot te 
zijn (M test/Md > 0.3, zie bijlage 2). Bij profielen met grote 
afrondingsstralen traden bij bezwijken onacceptabel grote ver
vormingen op. Het bezwijkcriterium is hierop echter niet aange
past. 

2._Cornell_eroeven 
Geen bijzonderheden. 

3._Missouri-Rolla_eroeven 
Geen bijzonderheden. 

4._Waterloo_eroeven 
Bij deze proeven werden de onderflenzen alleen bij 
gingen gesteund tegen zijdelings uitwijken. 

5._Eindhoven_eroeven 

de opleg-

Deze proeven zijn eigenlijk ITF web-crippling proeven. Een IOF 
loading bleek niet mogelijk omdat dan het moment bij bezwijken 
te groot werd. Bij bezwijken traden zodanig grote vervormingen 
op dat er een vervormingscriterium als bezwijkcriterium is ge
br-ui kt. 

2.5 Vergelijking formules-proefresultaten 

Dm de web-crippling formules te kunnen vergelijken met de 
proefresultaten is de verhouding tussen de bij de proeven optre
dende bezwijkbelasting Rtest en de volgens de formules voorspel
de bezwijkbelasting Rform. (REECS, RAISI en RWat.l berekend. Een 
verhouding Rtest/Rform. kleiner dan één betekent dat de formule 
een te grote en dus onveilige waarde geeft voor de bezwijklast. 
In tabel 2.3 staan de gemiddelde waarden van Rtest/Rform. ver
meld voor de verschillende proefseries en voor alle proeven in 
totaal. Uit deze tabel kan gekonkludeerd worden dat de formules 
voor een groot aantal proefseries gemiddeld onveilige waarden 
voor de bezwijklast geven en dat de spreiding groot is. De 
formules geven geen karakteristieke waarden voor de bezwijklast: 
de kans dat de met de formule berekende bezwijklast groter is 
dan de bij de proef gevonden bezwijklast is groter dan 5%. 

Opvallend is dat alle drie de formules voor de Waterloo proe
ven de onveiligste resultaten te zien geven. Dit doet vermoeden 
dat bij 
gevc,nden 

deze proeven systematisch lagere bezwijkwaarden zijn 
dan bij de andere proeven. Mogelijk wordt dit vero□r-

zaakt door het feit dat bij de Waterloo proeven de onderflenzen 
slechts bij de opleggingen gesteund werden tegen zijdelings 
uitwijken. Bij de andere proeven, behalve de Eindhovense, werden 
de onderflenzen op meer plaatsen gesteund. Bij de Eindhovense 
proeven was de overspanning te klein om dit verschijnsel een rol 
te laten spelen. 

Vooralsnog is het onduidelijk in welke situaties grote ver
vur 111.i.::1.:J1=n bij bez~•Jijken ·•/ei·-~•iacht kunnen ~•Jor-dei-:. Bij de Stcckholrn 

zij r: grote vervormingen geconstateerd bij de pr-c:i?f -
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111 1.:Ji)l :l.J V,Jr_;,,L;Ju11~ LiI'OGf1·c·;ult.t,:n 

ECCS APPROACH AISI APPROACH WATERLOO APPROACH 

m.ean s.d. e.v. meQn s.d. C, V. meao s.d. e.v. 

STOCKHOLM TESTS 0.99 O.Ot 0.01 1.oa 0.08 0.08 to3 0.13 0.12 -l, 

0 

(ORNELL TESTS 0.94 0.20 0.21 o.9b 0.11 Q.H 1.02 0.12 0.12 

MISSOURI-'ROLLA TESTS 0.82 0.10 0.H (03 o.oa o.~ 4.14 0.09 o.oJ 
------ --------·-- ------- - -- -

WATERLOO TESTS o.;za 0.09 0.11 o.s;z 0. f3 0. flt o.94 0. f2 0. f3 
---- --··-··---

EI N:Oti OVEN TESTS 0.99 0.10 0.11 - - - 0.9J 0.0'1 0,04 
~- -----··--·- --··-·-------------

ALL TESTS 0.91 0.1'i 0. f6 o.sa 0.13 0.13 -f.03 0.14 O.f.3 

-
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stukken met grote r/t verhoudingen. Dok de Eindhovense proeven 
grote vervormingen, en bij deze proefstukken 

eveneens sprake van grote r/t verhoudingen. Maar bij de Waterloo 
:-1 r ,_ie'./ t=:: k Oint:?n e\✓ eneen s:; gr- c.1t e r-· / t v·er h OL.td i n,~}en \/Cjor- !! zon det- dat 
hierbij iets vermeld werd over het optreden van grote vervormin
gen bij bezwijken. 

De vergelijking van de formules met de proefresultaten is 
visueel gemaakt door grafieken te plotten, waarbij op de verti
kale as de verhouding Rtest/Rform. is uitgezet en op de horizon
tale as één van de al eerder genoemde parameters die van belang 
zijn voor het web-crippling probleem. In bijlage 1 is een groot 
aantal van deze grafieken opgenomen. Hier willen we slechts de 
aandacht vestigen op figuur 2.7, waarin Rtest/RECCS uitgezet is 
tegen sw(a)/t. In de ECCS formule ontbreekt een faktor om de 
invloed van de lijfhoogte in rekening te brengen. Omdat in 
figuur 2.7 te zien is dat bij lage sw(A)/t verhoudingen de ECCS 
formule duidelijk veiliger resultaten geeft dan bij hoge sw(A)/t 
verhoudingen, kan de ECCS formule verbeterd worden door het 
invoeren van een faktor voor de invloed van de lijfhoogte. 

2.6 Aanpassing ECCS formule 

Omdat er volgens de Europese richtlijnen bij het berekenen van 
de bezwijklast uitgegaan moet worden van karakteristieke waar
den, is er berekend met welke constante K de ECCS formule verme
nigvuldigd moGt worden om er voor te zorgen dat met een kans van 
5% de berekende bezwijkbelasting groter is dan de bij een pr □Pf 

gevonden bezwiJkbelasting. Daarvoor zou de karakteristieke waar-
de ..,12,.n de verhouding Rtest/RECCS gelijk aan één 

t0 k als volgt berekend worde~: 

ii -1,640' = 1 ii = mean (Rtest ) (Rtest \ 
K.REccs) K.RECCS O' standard deviation = 

-K = ii ~test\ -1 ,640' ( Rtest ) 
\REccs/ ,REccs 

Omdat de Waterloo proeven vergeleken met de andere proeven erg 
lage bezwijkwaarden hebben, zijn deze proeven voor het berekenen 
van de konstante K buiten beschouwing gelaten. LJj_ t tabel 

1 kan worden afgelezen dat de konstante K dan 
ZlJn. In de nieuwe Europese r·ichtlijnen [lit. 

uiterst opneembare web-crippling last Rd met deze faktor geredu
Verder is onderzocht of de ECCS formule verbeterd kan 
door het invoeren van een fakt □r voor de lijfhoogte of 

te stellen a2,r: de 
slechts kleine verbeteringen mogelijk te zijn. Regel 4 blijkt de 
kl2ir-:~.ts~ ~.t2r-:d,:\2r-cj .-:•,·f~ .. Jj.jkir:c;; t.t? gev·en" SLtbt:;t.it1_1ti.e --.1.::lr-: d2 i:tldE~2.:·-

R = 0,14t2 ha (1 - SW(E)) (1 - 0.1 ~t) 
d ty \ 800 t \ 
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1rabel 2.4 "\l~;•botorin[~ ECC:3 formule 

~ces* - K (1 _ a sw(EL\ 
t ;· 

0,15 t
2 ~ (1 - 0,1 ~ (0,5 + ro,02 b/t) (2,4 + (6/90)

2
) 

ty 
sw(E)) R 

-= K. ( 1 - a t · ECCS 

sw(E) 
t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

R 

< a 

test 

RECCS 
t 

sw(E) 

: 

: 

Rtest1~ccs * Rtest1~ccs * ' 

alle tests except Waterloo tests all tests 

a a K µ a µ-1,640 µ a µ-1,640 

0 - . 0,759 1,266 o, 162 1,00 1,195 0, 186 0,89 + ~ces 
0,00075 - 0,854 1,237 0, 144 1,00 1, 173 o, 169 0,90 

0,001 - 0,888 1,231 0,141 1,00 1,170 0, 166 0,90 

0,00125 - 0,922 1,230 0, 140 1,00 1,170 0, 165 0,90 

0,0015 - 0,953 1,236 0, 144 1 ,00 1,178 0, 167 0,90 

0 200 0,768 1,260 0, 159 1,00 1,189 0, 186 0,88 

0,00075 200 0,856 1,237 0, 145 1,00 1,171 0, 172 0,89 

0,001 200 0,886 1,234 0, 142 1,00 1,169 0, 168 0,89 

0,00125 200 0,918 1,231 0, 141 1,00 1,169 0, 166 0,90 

0,0015 200 0,949 1,233 0, 142 1 ,00 1,173 0, 165 0,90 

ultimate web crippling load according to the test. 

ultimate web crippling load according to the ECCS-·1983 Recommendations 

thickness of sheet 

width of web measured along the web between the points of intersection of the system lines 

-l, 

\.,J 
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HOOFDSTUK 3: MODELVORMING 

3.1 Inleiding 

Web-crippling is een stabiliteitsprobleem. Voor de ontwikke
ling van een model gaan we daarom uit van de analogie met een 
eenvoudiger stabiliteitsprobleem~ de op druk belaste staaf. Het 
gedrag van een geschematiseerde kolom kan op eenvoudige w1Jze 
beschreven worden door twee relaties (zie figuur 3.1) Elit. 6]. 
De ene relatie beschrijft het verband tussen de belasting op de 
staaf en de daardoor optredende uitbuigingen in het elastische 
gebied (tweede orde elastische lijn). Voor een staaf zonder 
initièle uitbuiging is de knikkracht Fk de maximaal opneembare 
belasting. Heeft de staaf een vo□ruitbuiging dan wordt de knik
kracht Fk pas bij een oneindig grote uitbuiging bereikt. Omdat 
het materiaal bij grote vervormingen gaat vloeien zal echter al 
eerder bezwijken optreden door instabiliteit. Het gedrag van de 
staaf wanneer de doorsnede geheel gevloeid is wordt beschreven 
door de tweede relatie (tweede orde plastische lijn). Bij een 
echte kolomdoorsnede moet rekening gehouden worden met de reduk
tie van het plastisch moment door de normaalkracht. De bezwijk
belasting Fc kan bepaald worden als het snijpunt van de tweede 
ur·J~ elastische en de tweede orde plastische lijn en is afhanke
lijk van de initièle uitbuiging. In werkelijkheid zal de uv~r -

van het elastische naar het plastische gebied gel ei del :i. j k 
De bezwijkbelasting Fc zal daardoor lager worden. De 

berekende bezwijkbelasting geeft echter een goede indruk van de 
grootte ~an de werkelijke bezwijkbelasting. 

druk belaste plaat 
opgesteld worden (zie figuur 3.2). 

een 
Het belangrijkste verschil 

tussen een □p druk belaste staaf en een op druk belaste plaat is 
.• J ... l, 
U .--:t L. de plaat na het bereiken van de plo□ ikracht Pkr 

kan dragen (na-kritische sterkte). Wanneer de plaat 
een initi~le uitbuiging heeft konvergeert de tweede orde Q 1 a=~~
sche lijn bij toenemende belasting naar de lijn die het 
tt..1ssen en vervorming aangeeft voor een plaat 

Ook bij een plaat zal bij toenemende vervormin-
gen de doorsnede plastificeren. M.b.v. de vloeilijnentheorie kan 
de tweede orde plastische lijn beschreven worden. !Jok bij 
vloeilijn moet rekening gehouden worden met de reduktie van het 
plastisch moment door de normaalkracht. Evenals bij de kolom kan 

van de bezwiJklast Fc gevonden worden door 
snijpunt van de tweede orde elastische en de tweede orde plasti
sche lijn te berekenen. De werkelijke bezwijkbelasting zal •=~P~ 
zijn doordat de doorsnede al voor het bereiken van het plastisch 
moment begi~t te plastificeren. 

Om het plaatmodel te k □nkretiseren moeten we 
bepaalde profielv□rm. Voor het ontwikkelen van 

in eerste instantie uit van 

t.t i t ~'} aai-: \/ ar: eE•n 
een web-crippling 

een :r:odel 
JT1c:1gel i. j k een hoedprofiel als onderdeel 
geprofileerde plaat (zie figuur 3.3. De lijfhoek 8 ho~r~=g+ 
90° de aLrondingsstraal ris gelijk aan O zodat we geen reke-

hoeven te houden met een excentrische krachtsinleiding in 
het l: j f" In paragraaf 3.2 zal worden ingegaan op de problemen 
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complexiteit van het probleem en de beperkte tijd kan nog geen 
vergelijking voor deze lijn gegeven worden. Er wordt wel een 
methode aangegeven i.-Jor-den ~,iaarmee het mi sschi er: mogelijk is u::: 

deze vergelijking af te leiden. Het bepalen van de tweede orde 
plastische lijn is eenvoudiger en wordt behandeld in paragraaf 
3.3. In paragraaf 3.4 tenslotte worden enkele opmerkingen 
gemaakt over de invloed van het buigend moment op de web
crippling bezwijklast. 
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..,. ,., _, . ..:.. Tweede orde elastische lijn 

Bij het bepalen van de tweede orde elastische lijn voor een 
hoedprofiel, belast door een geconcentreerde belasting, zijn er 
een aantal problemen: 

- In de literatuur [lit. 7] worden oplossingen gegeven voor het 
bepalen van de plooibelasting van platen belast door geconcen
treerde belastingen, waarbij de reaktiekrachten geleverd worden 
door (parabolisch verdeelde) schuifspanningen aan de zijden of 
door opleggingen aan de onderzijde van de plaat (zie figuur 
3.4). De randen van de plaat zijn ofwel scharnierend opgelegd 
ofwel ingeklemd. Het is de vraag of het lijf van het hoedprofiel 
geschematiseerd mag worden tot een dergelijke plaat. Door de 
aanwezigheid van de flenzen zal er namelijk in het lijf van het 
hoedprofiel een andere spanningstoestand heersen (zie figuur 
3. 5) . 

Bij de oplossingen in de literatuur is de geconcentreerde 
belasting gelijkmatig verdeeld. In de praktijk zal de belasting 
veelal via een stijve lastplaat worden ingeleid, waardoor er 
niet langer sprake is van een gelijkmatig verdeelde belasting. 
De grootste belasting zal optreden aan de randen van de last
plaat. Hoe breder de lastplaat des te belangrij~er dit ver
s c h i j n se l \!'JO r d t ( z i e f i guur 3 . 6 ) . 

Wanneer we voor het bepalen van de plooikracht alleen het 
lijf beschouwen, is het de vraag welke mate van inklemming aan 
het lijf moet worden toegekend. 

Het kunnen 
hebben ook 

berekenen van de plooikracht is niet voldoende. We 
een uitdrukking voor de nakritische sterkte, 

afhankelijk van de uitbuiging w nodig. De meeste literatuur 
beperkt zich tot het bepalen van de plooibelasting. Rccta=n~= 
formuleringen voor de na-kritische sterkte van platen (bijv. de 
medewerkende-breedte methode) leggen veelal geen expliciet ver
band tussen de sterkte en de uitbuiging w. 

Door Alfutov en Balabukh [lit. BJ is een energiemethode ontwik
keld waarmee dit probleem mogelijk (analytisch) opgelost zal 
kunnen worden. Deze methode is o.a. toegepast door Kahn Elit.9] 
voor het berekenen van kritieke belastingen van platen belast 
door geconcentreerde belastingen. 
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3.3 Tweede orde plastische lijn 

In de optredende bezwijkvormen bij de Stockholm proeven, de 
Waterloo proeven en de Eindhoven proeven (zie figuur 3.7) kan 
een vloeilijnen patroon herkend worden (zie figuur 3.8). Bij I-
liggers met een slank lijf, belast door een geconcentreerde 
belasting, treedt een soortgelijk vloeilijnenpatroon op (zie 
figuur 3.9) [lit. 10]. De afleiding van de tweede orde plasti
sche lijn voor het hoedprofiel verloopt analoog aan die voor de 
!-ligger, gegeven in Clit. 10]. Deze afleiding is echter niet 
geheel korrekt. Van de arbeid verricht door het moment in de 
schuin verlopende vloeilijnen in het lijf wordt namelijk alleen 
de arbeid verricht door de horizontale component van dit moment 
1n rekening gebracht. De arbeid verricht door de vertikale 
component is buiten beschouwing gelaten. 

Voor de eenvoud van de afleiding is verder nog geen rekening 
gehouden met de reduktie van het plastisch moment in de vloei
lijnen door normaalspanningen. Deze reduktie zal zowel optreden 
t.g.v. de drukspanningen in het lijf direkt onder de lastplaat 
als t.g.v. de trek- en drukspanningen veroorzaakt door het bui
g t:?n d moment . 

De opneembare belasting kan gesplitst worden in een lijf- en 
een flensbijdrage. 

Een voorbeeld van een berekening van de tweede orde plastische 
1ijr: is te \/ir:der-: •·;· 1--,1~. -=!'1-·1. 
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3.4 Invloed buigend moment op web-crippling last 

Uit figuur 3.12 [lit. 9 1 kan gekonkludeerd worden dat bij een 
toenemende lengte van de plaat (en dus bij een toenemend moment) 
de plooikracht lager zal worden. De tweede orde elastische lijn 
komt daardoor lager te liggen (zie figuur 3.13). Door de invloed 
van de buigspanningen op het plastisch moment in de vloeilijnen 
(en door tweede orde effecten t.g.v. deze spanningen) zal ook de 
tweede orde plastische lijn lager komen te liggen bij een toene
mend moment. Een groter moment zal daarom resulteren in een 
lagere web-crippling bezwijklast. Dit is in overeenstemming met 
de ervaringen uit de proeven. 

Een andere belangrijke conclusie die uit figuur 3.13 getrokken 
kan worden is~ dat juist bij kleine overspanningen de plooi
kracht zeer sterk varieert met de grootte van de overspanning. 
Dit zou kunnen betekenen dat bij de web-crippling proeven die 
tot nu toe gedaan zijn de overspanning wel degelijk van invloed 
is op de resultaten van de proeven. Er kan weliswaar veronder
steld worden dat de tweede orde plastische lijn bij kleine 
overspanningen weinig afhankelijk is van de grootte van de over
spanning, maar omdat de tweede orde elastische lijn hiervan wel 
in sterke mate afhankelijk is, zal ook de web-crippling bezwijk
L:,st dit zijn. 
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HOOFDSTUK 4: NUMERIEKE PROEF 

Om het hiervoor beschreven model te toetsen moeten we de 
resultaten van het model vergelijken met proefresultaten. Jammer 
genoeg zijn de vele reeds uitgevoerde web-crippling proeven niet 
geschikt voor deze vergelijking. Bij al deze proeven is namelijk 
alleen de bezwijkbelasting gemeten. Over het verloop van de 
vervormingen bij toenemende belasting is niets bekend. Bovendien 
wordt bij alle proeven de bezwijklast beïnvloed door de afron
dingsstraal. Het effekt van een afrondingsstraal is nog niet in 
het model verdisconteerd. 

We zullen daarom nieuwe proeven moeten uitvoeren. Om de in
vloed van de afrondingsstraal te kunnen elimineren en om op een 
gemakkelijke manier gedetaillleerde informatie over de toename 
van de vervormingen tijdens het verloop van de proef te verkrij
gen, hebben we besloten een numerieke proef uit te voeren 
m.b.v. een eindige-elementen methode. 

Bij TNO in Rijswijk is, onder begeleiding van Dr. R.S.Puthli, 
één proef uitgevoerd met het eindige-elementen programma CASPA. 
Dit programma brengt zowel geometrische als fysische niet
lineariteit in reken1nq. Een beschrijving van het programma is 
te vinden in .[lit. 11]. 

4.1 Proefopstelling 

De proefopstelling wordt weergegeven in t1guur 4.1. Op grond 
van symmetrie overwegingen hoeft slechts een kwart van het 
profiel berekend te worden. Volgens de ECCS '83 bedraagt het 
bezwijkmoment van het profiel 1,32 kNm. De overspanning van het 
proefstuk (1=300 mm) is zo gekozen dat bij een bezwijklast van 
5300 N (dit is de web-crippling bezwijklast volgens de ECCS
formulel het optredend moment 0,3 keer het bezwijkmoment be
draagt CM= ~.F.ll. Volgens de Amerikaanse voorschriften is deze 
belasting een ITF belasting. De gekozen elementenverdeling is 
weergegeven in figuur 4.1. De aangenomen randvoorwaarden zijn 
weergegeven in figuur 4.2. 

Om de proef belasting-gestuurd i.p.v. vervorming-gestuurd te 
laten plaatsvinden worden de knooppunten onder de belastingplaat 
vastgehouden. De plaat wordt belast bij de eindopleggingen. De 
belasting wordt zo ingevoerd dat in het lijf van het profiel een 
parabolisch verlopende schuifspanning onstaat (zie figuur 4.2). 

Om de computerberekeningen te versnellen wordt in het lijf 
onder de lastplaat een vooruitbuiging aangenomen (zie figuur 
4.3). De vorm van deze vooruitbuiging is hetzelfde gekozen als 
de uitbuiging die Khan gebruikt voor het berekenen van de plooi
belasting van een plaat, belast door een geconcentreerde belas
ting [lit.9]. Dit is een benadering van de uitbuigingsvorm bij 
plooien. 
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4.2 Proefresultaten 

In figuur 4.5 is het kracht-vervormingsdiagram van de proef 
getekend. De uitgezette vervorming is de uitbuiging win de _ 
richting van de knoop in het lijf midden onder de lastplaat met 
de grootste uitbuiging. In de beginfase van de proef is dit 
knoop 89. Bij een belasting groter dan 3008 N blijkt knoop 78 de 
grootste uitbuiging te hebben (voor de knoopnummers zie figuur 
4. 1 ) • 

In figuur 4.5 z1Jn tevens de-web-crippling bezwijklast volgens 
de ECCS, AISI en Waterloo formules en de berekende tweede orde 
plastische lijn uitgezet. Uit deze figuur blijkt dat de proef 
een veel hogere bezwijklast oplevert dan op grond van de web
crippling formules en de tweede orde plastische lijn verwacht 
werd. De verklaring voor deze hoge bezwijklast is te vinden in 
figuur 4.6. In deze figuur zijn de vervormingen van de plaat 
(tienvoudig vergroot) bij het be~indigen van de proef getekend. 
Bij toenemende vervormingen in het lijf zal de bovenflens hol 
willen gaan staan (zie figuur 4.7). Doordat de knopen onder de 
lastplaat vastgehouden worden kan deze vervorming niet optreden. 
Daardoor ontstaat het vervormingspatroon als getekend in figuur 
4.6. In de omcirkelde knopen onstaan vasthoudkrachten. Deze 
krachten hebben dezelfde richting als de aangebrachte belasting 
bij de eindopleggingen. Bij dit vervormingspatroon kunnen de 
vloeilijnen zich niet ontwikkelen zoals in het model is aangeno
rnen. 

Bij een nieuwe proef zullen de randvoorwaarden zo aangepast 
moeten worden dat alleen de lijfknopen onder de belastingplaat 
worden vastgehouden. De bovenflens kan dan vrij vervormen. Ver
moedelijk zal dan wel het vloeilijnenpatroon behorend bij het 
model optre1jen. 

Figuur 4. 7 te ver:re.chten v2rvo::.~r.ün.ss:pr::,troo:1. 
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SUMMARY 

Since the use of end and load stiffeners is frequently impractical in thin-walled 
cold-formed steel construction, the webs of beams and deck may crlpple due to the high 
local intensity of the load or reaction. 
In this report three different web crippling prediction formulations are compared with 
experlmental results from five different sources. 
It is found that these web crippling formulas show considerable differences and do not 
give satisfactory results consistently. 
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NOTATION 

The most frequently used symbols are given below . Other symbols, defined in the text, 
are used in particular cases. 

b 
0 

b u 
E 

width of element in compression (mm) 
width of element in tension (mm) 
modulus of elasticity 
in this report 210 000 (N/mm2) 
yield stress (N/mm 2) 

depth of profile (mm) 
depth of stiff ener (mm) 
span length (mm) 
length of bearing (mm) 
bending moment (Nmm) 
ultimate bending moment (Nmm) 
bending radius (mm) 
web crippling load (N) 
ultimate web crippling load (N) 

ultimate web crippling load according to the ECCS - 1983 Recommendations (N) 

ultimate web crippling load according to the AISI - 1980 Specification (N) 

ultimate web crippling load according to the Waterloo Method (N) 

width of web measured along the web between the points of intersection of the 
system lines (mm) 
clear distance between flanges measured along the plane of web (mm) 

thickness of sheet (mm) 
acute angle between web and flange (degrees) 

For a designation of symbols see Figure 1. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. General 

A concentrated load induced into the web of a cold formed steel member can cause web 
crippling, i.e. localized crushing or crippling of the web. 
A simply supported member loaded with a concentrated load or a continuous member over 
interior supports is subjected to the combined action of web crippling and bending. This 
combined action can cause failure at a load less than if the member was subjected to web 
crippling alone. 

1.2. Objective and scope 

This report presents the results of a study comparing three different web crippling 
prediction formulations with 194 test results from five different sources. 
The study is restricted to the investigation of the ultimate capacity of cold formed steel 
members (sections and decks) subjected to a web crippling load only. 
This is not a very realistic problem because in practice most cold formed members are 
subjected to a combination of web crippling and bending. However, the allowable web 
crippling load in such a case is determined by means of an interaction formula using the 
ratios R/Rd and M/Md. The interaction formulas currently in use do not give satisfactory 
results consistently. 
Assuming that the calculation of the moment capacity is sufficiently accurate, the results 
of the interaction formulas can possibly be improved by a more accurate determination of 
the web crippling load. 
In practice a number of different loading cases which can cause web crippling are 
encountered. 
In this study only the case of single (unreinforced) webs loaded on one flange away from 
the end of the member (to be ref erred to as Interior One Flange loading) is considered. 
(see Figure 2). For an IOF loading the distance from the edge of the interior bearing plate 
to the interior edge of the exterior bearing plate has to be 1.5 sw(A) or larger. This 
restriction is the result of tests conducted by Winter in the l 940's and insures that there 
is a one flange loading, not a two flange loading. 
In any IOF web crippling test it is impossible to avoid a bending moment. Research 
reported by Baehre (10) has shown that there is negligible interaction for M/Md < 0.3 (see 
Figure 3). Hetrakul, Yu and Wing (4 and 8) adopted this criterion for their work, 
apparently assuming that the European and American methods for calculating the moment 
capacities give the same results. In the EC CS-1980 Recommendations the moment ratio 
M/Md for negligible moment interaction was increased to 0.52, but in the ECCS-1983 

Recommendations the ratio was decreased to 0.25. In this study all the test results used 
(except the Stockholm tests, see chapter 4) have a moment ratio less than or equal to 0.3. 
Por certain members it is impossible to determine the IOF web crippling load. When for 
example the span length is taken large enough to get an IO F loading, the moment at 
failure will be larger than 0.3 times the ultimate moment. For these members the web 
crippling load is determined with test specimens having shorter spans. 
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1.3. Outllne 

Chapter 2 of this report describes the three web crippllng formulations evaluated. 
Chapter 3 states the differences in these web crippllng prediction formulas. 
Chapter 4 gives the necessary information of the test series used to compare the web 
crippllng prediction formulas with the test results. 
Chapter 5 contains the comparison between the test loads and the ultimate web crippling 
loads computed with the three web crippling formulations. 
Chapter 6 states the conclusions. 
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2. FORMULATIONS EVALUATED 

The three formulations evaluated have been based on test results, not on theoretica! 
analysis. 
This is due to the complexity of the theoretica! analysis. 
A theoretica! analysis involves 

Nonuniform stress distribution under the applied laad and the adjacent portions of the 
web 
Elastic and inelastic stability of the web element 
Local yielding in the immediate region of load appllcation 
The effect of the inside bend radius (bending of the webs out of the plane) 

The web crippling prediction formulas evaluated are: 

2.1. The ECCS approach 

In the EC CS-1983 Recommendations (1 and 2) the web crippling load is predicted by the 
equation 

The use of the equation is subject to the following limitations: 
r < lOt 
2. < 200 (mm) s 
e > so0 

When the support consists of a round tube, z- or c-purlln, so that the nominal bearing 
length becomes very small, 2.

5 
may be taken equal to 10 mm. 

The equation applies to both sections and deck. 

The ECCS approach is based on the testing of profiled sections performed at the Royal 
Institute of Technology in Stockholm (3). Baehre (10) reported that the testing involved 78 
specimens, but it is doubtful whether all these tests can be seen as IOF web crippllng tests 
(see the description of the Stockholm tests in chapter 3). 
The empirica! formula for the ultimate web crippling load given in References 5 and 10 
has been modified slightly to make it applicable to aluminium also. 
The original formula (5) included a limitation sw(E) < l 70t. 

2.2. The AISI approach 

In the AISI-1980 Specification (3) the web crippling load is obtained by the equation 

Rd = 1.85*• t
2 

fty/33·C 1• Cf c13 (291 - 0.40 sw(A/t)(l+0.007 2./t>** 
where 
c 1 = (1.22 - 0.22 ft/228) 
c

2 
= (1.06 - 0.06 r/t) ~ 1.0 

2 c
0 

= 0. 7 + 0.3 (0/90) 

* Safety factor 
** When 2. /t > 60 the factor (1 + 0.007 2. /t) may be increased to (0.75 + 0.011 2. /t) 

s s s 
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The formula applies to beams when r/t ~ 6 and to deck 

i/sw(A) < 3.5. 
Further limitations applied to the use of the equation are: 

e ~ 45 ° 
sw(A) ~ 200 t 

when r/t ~ 7, i /t ~ 210 and s 

The AIS! approach is based on the evaluation of 58 IOF tests (8). 
The tests included 28 tests performed at the University of Missouri-Rolla and 30 tests 
performed at Cornell University. 

Same additional tests have been conducted for the purpose of determining the effect of 
large bearing lengths on web crippling. 

2.3. The University of Waterloo approach 

A modification of the AIS! approach was reached in a research project conducted at the 
University of Waterloo (4). 
The web crippling formula is: 

* 2 sw(A) ~ 
Rd = 1.85 · 9.0 t ft/sin9)(1.0-0.001 -t-)(l.0+0.005 i/t)(l.0-0.075 v r/t)(l.O-0.lft/228) 

* Safety factor 

The use of the equation is subject to the following limitations 
sw(A/t ~ 200 
r/t ~ 10 

The University of Waterloo approach is based on the evaluation of 90 IOF tests (4). 
These tests included 59 tests performed at the University of Waterloo and 31 tests 
performed at Cornell University. 

The University of Waterloo approach was developed for deck (multi-web cold formed steel 
sections). In this study it is also applied to sections. 
This is reasonable because the AIS! and EC CS use the same equations for sections and 
deck too. 
Besides the Cornell test specimens were sections. 
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3. DIFFERENCES IN WEB CRIPPLING FORMULATIONS 

The three web crippling prediction formulas can be written as 

2 
Rd = t·C ·Cf . Cr/t. C2. /t. Cs /t. C 9 

where 
C 

cf 
ty 

cr/t 
and 

ty s w(A) 

is a constant 
is a term depending on f ty 

is a term depending on r/t etc. 

2 
= 1 for fty = 400 (N/mm ) 

= 1 for r/t = 0 

= 1 for 2.s/t = 200 

0 = 1 for 9 = 90 

In the three web crippling formulas these terms have different forms. 

1. ECCS approach 

C = 0.15 / 210 000 /40o · 2.5 · 3.4 = 11686 (N) 

cr/t = 1 - 0.1 ✓ r/t 

(0.5 + ,/ 0.02 2. /t) 
s 

2.5 

C = 1 
sw(A) /t 

(2.4 + (9/90f ) 
ce = 3.4 

r/t < 10 

2. < 200 (mm) 
s 

e > 5o0 
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2. AISI approach 

C = 1.3s: · 3336 · 2.95 • 275 = 15172 (N) 

2 
(1.22 ft - 0.22 f t / 228) y y 

= 333.6 

cr/t = (1.06 - 0.06 r/t) ~ 1 

(1 + 0.007 2. /t) 

c2. /t = 2.95 
s 

s 

= 
(0.75 + 0.011 2. /t) 

s 
2.95 

C = (291 - 0.40 sw(A/t) 

sw(AYt 27~ 
c0 = o.7 + o.3 ce190) 

3. Waterloo approach 

when 2. /t ~ 60 
s 

when 2. /t > 60 
s 

C = 1.85 · 9.0 · 329.8 • 2 • 0.96 = 10543 (N) 

2 
= ( f ty - 0 .1 f ty /2 2 8) 

329.8 

cr/t = 1.0 - 0.075 /rït 

(1.0 + 0.005 2. /t) 
C1/t = 2 

s 

(1.0 - 0.001 sw(A/t) 

C 5 w(A/t = 0.96 

ce = sine 

beams: r/t < 6, deck r/t < 7 

deck: i I < 210 
s t 

r/t ;;;i 10 
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Por a comparlson of the terms see Figure 4. 

The most strlldng difference between the three web crlppling prediction formulas is that 
the ECCS approach, unlike the AISI and Waterloo approaches, does not contain a web 
slenderness term. 
The va.lues of the term C r/t of the AISI approach decrease at a much greater ra.te than 
the va.lues of the BC CS and Waterloo approach.(See Figure 4). 
The va.lues of the terms Cis/t of the ECCS and Waterloo approach are almost identical 
for 1 /t > 50. 

s 
The va.lues of the term c9 do not show big differences. 
In the Waterloo approach sin9 was used because it is simpler to compute on a hand 
calculator and has physical meaning as demonstrated in Figure 5. 
The constants C show rather big dif ferences. 
The constant C of the AISI approach is about 45% higher than the constants C of the 
ECCS and Waterloo approach. 
This may be caused by the relatlvely large reduction of the web crippling laad according 
to the AISI approach for increasing r/t and sw(A/t and decreasing 2./t· 

r=Psin8 12R 

Pcos8 

Pcos6 ► 
R=Psin9 

Figure 5 



I 50 
1 

. 100 
1 

50 I 

100 

100 r ;(~·0 \ 
I 50 1 

,50 

ls 

R 

strip 
I 

ls 

6S~(E) jf Sw(E) = 50 
5Sw(E) if S',,j {E)= 100 

0 
S2 

15 

0 
1 50 1 100 1 ~ 1 

100 

G) 

1 50 1 ,50 I 

100 

~-')50 ® 
150 1 I 50 

Figure 6 

ls 

Figure 7 

R 



16 

4. TESTRESULTS USED 

4.1. STOCKHOLM TESTS (5) 

1. Properties of test specimens 

The configuration of the test specimens is shown in Figure 5. The dimensions and 
properties are given in ta ble l. 

2. Test setup 

See figure 7. 
To prevent spreading the tension flanges were connected with a strip in the middle of the 
span. It is assumed that the central bearing plate and the end supports had the same 
bearing length. 

3. Load appllcation 

The loading speed was 196 N (20 kp) per minute. After a load increment of 981 N (100 kp) 
the load was kept constant for about 20 seconds to read the dial indicators (used to 
measure the deformations). Circa 2942 N (300 kp) before failure the dial indicators were 
read after load increments of 490 N (50 kp). 

4. Determination of the test load 

The test load was taken as the largest load the section was able to sustain. 
This criterion was suitable for the sections (with small bending radii) showing small 
deformations at failure. Sections with large bending radii failed with large deformations. 
These deformations were too large to be accepted in practice. 
Yet, lacking a better failure criterion, for these tests too the test load Rtest was taken as 

the largest load the section was able to sustain. 
Each type of test was performed twice. 
When the test loads dif f ered more than 5% a third test was performed. 

5. F allure mode 

Several types of failure occurred during the testing: 
failure in the middle of the span (type M figure 8) 
failure at the end supports (type E figure 8) 
failure by sway of the whole section (type S, figure 8) 
failure of the top flange over the whole length of the section (type V Figure 8) 
failure in the middle of the span after failure at the end supports and stiffening the 
section at the end supports with a woeden block between the top flange and the 
bearing plate (type M ) 

0 

The failure types S and V do not occur in practice 
In this report only tests with failure mode M are included 
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6. Moment ratio 

The moment ratio Mtest/Md is not given in Reference 5. 

It is reported that the span length was taken so short that the influence of the bending 
moment on the ultimate web crippling load was negllgible. However, using the ECCS-1983 
to calculate the ultimate moment capacity Md it appears that the moment ratios 

Mtest/Md range from 0.28 to 0.46. 

(Mt t was computed by the equation Mt t = Rt t (1 - 1 )/4). es es es s 

According to Baehre (10) interaction is negllgible for M/Md < 0.3. Hence it is doubtful 

whether all the Stockholm tests are web crippling tests. Same tests are probably 
interaction tests. 

Since the ECCS approach was based on the Stockholm tests, the tests with moments ratios 
larger than 0.3 are also included in this study. 

7. Test results 

See table 6 chapter 5. 
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Toble 1. 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; STOCKHOLM TESTS 

NR. TESTCODE fty ls t r G sw<E> sw<A> ba bu hs l • OF 
I.IEBS 

1 1-2-1 366 40 1.02 10.40 90 50 49 100 50 0 260 2 2 1-3-1 366 40 1.02 10.40 90 50 49 100 50 0 260 2 3 1-4-2 366 40 1.02 10.40 90 100 99 100 50 0 460 2 4 1-5-2 366 40 1.02 10.40 91 100 99 100 50 0 460 2 5 1-6-2 366 40 1.02 10.50 88 100 99 100 50 0 460 2 6 1-10-5 366 40 1.02 10.40 70 100 99 100 50 0 460 2 7 1-11-5 -366 40 1.02 10.40 70 100 99 100 '50 0 460 2 8 1-13-8 366 40 1.02 10.40 50 100 99 100 50 0 460 2 9 1-14-8 366 40 1.02 10.40 49 100 99 100 50 0 460 2 10 1-15-8 366 40 1.02 10.40 50 100 99 100 50 0 460 2 11 2-1-5 366 40 1.02 1.40 72 100 99 100 50 0 460 2 12 2-2-5 366 40 1.02 1.30 71 100 99 100 50 0 460 2 13 2-3-5 366 40 1.02 1.20 71 100 99 100 50 0 460 2 14 2-4-5 366 40 1.02 5.30 71 100 99 100 50 0 460 2 15 2-5-5 366 40 1.02 5.20 70 100 99 100 50 0 460 2 16 2-7-8 366 40 1.02 1.60 50 100 99 100 50 0 460 2 17 2-8-8 366 40 1.02 1.10 50 100 99 100 50 0 460 2 18 2-10-8 366 40 1.02 5.50 49 100 99 100 50 0 460 2 19 2-11-8 366 40 1.02 5.40 50 100 99 100 50 0 460 2 20 3-1-4 384 40 0.58 1.30 69 50 49 100 50 0 260 2 21 3-3-4 384 40 0.58 1.30 70 50 49 100 50 0 260 2 22 3-5-4 384 40 0.58 2.70 70 50 49 100 50 0 260 2 23 3-6-4 384 40 0.58 2.70 70 50 49 100 50 0 260 2 ..... 
\.0 

24 3-7-4 384 40 0.58 5.20 70 50 49 100 50 0 260 2 '")C" 3-8-4 384 40 0.58 5.00 69 50 49 100 50 0 260 2 
... ., 
26 3-9-4 384 40 0.58 5.:!0 69 50 49 100 50 0 260 2 27 3-10-5 384 40 0.58 1.30 70 100 99 100 50 0 460 2 28 3-11-5 384 40 0.58 1.30 71 100 99 100 50 0 460 2 29 3-13-5 384 40 0.58 2.80 68 100 99 100 50 0 460 2 30 3-14-5 384 40 0.58 2.90 71 100 99 100 50 0 460 2 31 3-16-5 384 40 0.58 4.60 68 100 99 100 50 0 460 2 32 3-17-5 384 40 0.58 4.90 71 100 99 100 50 0 460 2 33 4-1-5 274 40 0.93 5.30 71 100 99 100 50 0 460 2 34 4-2-5 274 40 0.95 5. 30 70 100 99 100 50 0 460 2 35 4-4-5 274 70 0.93 5.20 71 100 99 100 50 0 430 2 36 4-~-5 274 70 0.94 5.30 70 100 99 100 50 0 430 2 37 4-6-5 274 70 0.95 5.40 69 100 99 100 50 0 430 2 38 4-7-5 274 100 0.92 5.30 70 100 99 100 50 0 400 2 39 4-8-5 274 100 0.97 5.30 70 100 99 100 50 0 400 2 40 4-9-5 274 100 0.93 5.30 70 100 99 100 50 0 400 2 41 4-10-5 366 70 1.02 5.50 70 100 99 100 50 0 430 2 42 4-11-5 366 70 1.02 5.40 71 100 99 100 50 0 430 2 43 4-12-5 366 100 1.02 5.40 71 100 99 100 50 0 400 2 44 4-13-5 366 100 1.02 5.30 72 100 99 100 50 0 400 2 45 4-15-5 366 100 1.02 5.30 69 100 99 100 50 0 400 2 
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TQble 1.(Continued> 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; STOCKHOLM TESTS 

NR. TESTCODE fty ls t r 8 

46 4-17-7 384 40 0 -~Ï8 3.30 50 
47 4-22-7 304 100 0.513 3.50 51 
48 4-24-7 384 100 0.58 3.60 51 
49 4-25-7 244 40 0.52 2.60 52 
50 4-26-7 244 40 o.~;2 1.40 52 
51 4-28-7 244 70 0 ., . .., 

-~,,;,.. 2.40 50 
52 4-29-7 244 70 0 C''') • .J..:.. 2.70 ~jQ 

53 4-33-7 244 100 o.52 2.40 51 

sw(E) sw<A> bo bu 

50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 
50 49 100 50 

hs l 

0 260 
0 200 
0 200 
0 260 
0 260 
0 230 
0 230 
0 200 

t OF 
WEBS 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

N 
0 
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4.2. CORNELL TESTS 

A complete description of these tests is reputed to have been given in Reference 6. Since 
this Reference was not available References 4, 5 and 9 have been used. 

1. Properties of test specimens 

The test sections used in the Cornell Study are shown in Figure 9. The dimensions and 
properties are given in Table 2. Only the overall length of the stiffeners is given, the 
dimensions of the curved and straight portures of the stiffeners were not available. 

2. Test setup 

See figure 10. 

3. Load application 

No information available. 

4. Determination of the test load 

No information available. 

5. F allure mode 

During the progress of a test at moderately high loads but still before failure the webs 
deflected inwards out of their plane (see Figure 11). 
This deflections were relatively small and extended throughout the depth of a web in the 
vicinity of the external load. At failure, there was a sudden bulging of the web with large 
deflections under and in the immediate vicinity of the centra! bearing plate, as shown in 
Figure 12. 

6. Moment ratio 

According to Reference 4 the moment ratio Mtest/Md was less than 0.3. 

The AISI-1980 Specification was used to compute the ultimate moment capacity Md. The 

test moment Mtest was computed by the equation 

Mtest = Rtest (2. - 2.s) / 4· 

7. Test results 

See table 7 chapter 5. 
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T,:i.ble 2. 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; CORNELL TESTS 

NR. TESTCO[IE fty 1s t r e sw(E) sw(A) bo bu hs l t OF 
WEBS 

54 13 234 19 1.54 1.54 90 151 149 49 100 25 610 2 c·c- 14 254 38 1 C'.'") 1.52 90 151 149 49 100 .,.,. 
610 2 

..,.., .. ~..:.. ..:..,J 
~;6 16 255 19 1.52 4 c:c.~ 90 151 149 49 l.00 ')C- 610 2 _..,.., .,_.., 
57 17 225 38 1.53 4.60 90 151 149 49 100 25 blO 2 
58 18 .. )'")C' 64 1.54 4.61 90 151 149 49 100 '')C' 610 2 ..:....:...:.J .,:..,J 

59 19 372 19 1.b4 1.64 90 151 149 49 100 25 1.,10 2 
60 20 370 38 1.b6 1.66 90 151 149 49 100 .,.,. 

610 2 ..:..,J 
61 21 371 64 1.65 1.65 90 151 149 49 100 25 610 2 
62 22 372 19 1.64 4.92 90 151 14'1 49 100 25 610 2 
63 23 365 38 1.1.,5 4.95 90 151 149 49 100 ..,.,. 

610 2 ..:. . .J 
64 24 367 64 1.67 5.02 90 151 149 49 100 -,c- 610 2 ..:.. ... , 
65 ..,.,. 260 19 1.53 1.53 90 227 226 37 75 0 914 2 

.,_.., 
66 26 247 38 1.51 l.51 90 227 22b 37 75 0 914 2 
67 2B 219 19 1.53 4.58 90 227 226 37 75 0 914 2 
6B 29 22B 38 1.51 4.53 90 227 226 37 7~; 0 914 2 N b9 30 223 64 1. 4<;> 4.47 <}O 227 226 37 75 0 '114 2 ..i::,. 
70 31 376 Fi 1.65 1.65 'i0 227 22~i ;57 75 0 'i14 2 71 34 377 19 1.62 4.85 90 227 '")'")C'. 37 75 0 914 2 ...... ;:.:, 
72 3" 374 38 1.63 4.B8 90 227 "")'")IC' 37 75 0 914 2 -.., .:....:...J 

73 36 373 64 1. 61 4.82 90 227 ..,..,.,. 37 75 0 914 2 ,.._ ... ~ 
7·1 37 221 Fi 1. 5;5 1.!:i3 'i0 303 302 37 75 0 121 1, 2 
75 313 229 38 l .56 1.::,6 90 30:3 302 37 75 0 121'/ 2 76 39 263 64 1. 5~.:i 1.55 90 303 302 37 7~j 0 1219 2 
77 40 213 19 1.5() 4.51 90 303 302 37 7~j 0 1219 2 
7B 41 224 3B l .~i4 4.63 90 303 302 37 n.'i 0 1219 2 
7'1 42 223 64 1. 5~:.i 4.64 90 303 301 37 75 0 1219 :~ 80 43 371 19 1.69 1.69 90 303 301 37 75 0 1219 2 81 44 374 38 1.69 1. 6 1, 90 303 301 37 75 0 121 1;> 2 (12 46 305 19 1.60 5.03 'iO ;503 301 37 7~5 () l21'i' 2 83 47 373 38 1.70 5 .10 90 303 301 37 75 0 1219 ::~ 
(14 4B 36B 64 1.60 5.04 r;o 303 301 37 7~j 0 1219 2 
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4.3. MISSOURI-ROLLA TESTS (8) 

1. Properties of test specimens 

Three different types of cross-sectional configurations of beam specimen were used. The 
first type consisted of two channel sections (section SU, Figure 13). The channels were 
braced by 19.05 x 19.05 x 3.175 mm angles at the compression flange and 3.175 x 19.05 
rectangular bars at the tension flange. 
Self tapping screws were used for connections. The intervals of braces were provided such 
that the lateral buckling of each individual channel section was prevented. 
The second type of beam specimens (section MSU, Figure 13) was fabricated in the same 
manner as the first type except that the beam flanges were connected to the bearing 
plates by machine bolts. The purpose of this arrangement was to evaluate the possible 
improvement of web crippllng loads resulting from the restraint provided by beam flanges 
when they are connected to bearing plates by machine bolts. 
The third type consisted of two channel sections with unstiffened flanges (sections USU, 
Figure 13). The braces of the tension and compression flanges were provided in the same 
manner as the first type. The dimensions and properties are given in Table 3. 

2. Test setup 

See Figure 14. 

3. Load application 

During the test the leads were applied by an increment of 15% of the predicted ultimate 
load. The duration for each load increment was approximately five minutes. 

4. Determination of the test load 

After failure of each specimen the ultimate load for web crippling was recorded. 

5. F allure mode 

All failure modes were consistent. Failure occurred in the web underneath the bearing 
plate. 
However, the maximum deformation is located at about ¼ of the depth measured from 
the top flange of the specimen. See Figure 15. 

6. Moment ratio 

The moment ratio Mtest / Md was less than 0.3. 
The AISI-1968 Specification was used to compute the ultimate moment capacity Md. 
Backcalculating from the tables in Reference 8 it appears that Mtest was computed by 
the equation 
Mtest = Rtest l!./4. 

7. Test results 

See Table 8 Chapter 5. 
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T,1ble 3. 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; MISSOURI-ROLLA TESTS 

NR. TESTCODE fty 1s t r 8 sw([) sw(A) bo bu hs 1 t OF 
WEBS 

85 SlJl-· lOF 1 302 '")C" 
..:. .... J 1 ')':> :3. 38 90 248 250 37 37 16 965 2 

86 SU1-IOF2 302 25 1.21 :5.18 90 250 252 37 37 16 965 2 
87 SU1-IOF5 302 76 1.23 3.18 90 249 250 36 36 16 966 2 
88 Sl.Jl ·-I OF 6 302 76 1 ')~) 3.18 90 249 250 37 37 16 965 2 
89 SIJ2-IDF1 302 

,.,., 
1.24 3.18 90 310 311 36 36 16 1118 2 ... .J 

90 SU2-IOF2 302 25 1.27 3.18 90 309 310 36 36 17 1118 2 
91 Sl.12-IOF5 302 76 1. 2:~ 3.:1.8 90 309 310 37 37 17 1118 2 
92 SU2-·ICIF6 302 76 1.24 3.18 90 310 311 36 36 16 1118 2 
93 SLl2'-IOF3 254 71., l. .2b 2.3B 90 182 184 40 40 l.5 673 2 
94 SlJ2'-IOF4 ;~54 76 1.29 2.3'!:l 90 1B3 184 40 4() 15 673 2 
'}5 SLl2'-IOF5 254 76 1.29 2.3B 90 l.83 184 40 40 15 521 2 
96 Sl.12'-IDFf, 254 71, 1.29 2.:m 90 1B3 185 40 40 15 521 2 
97 GU~i-IDF1 325 r)i::::· 1.26 2.3B Ijl() 1 !54 1 s;.~c: 66 66 l.5 635 2 ,:.. ~.J ,J.J 

9B Sl.15-IOF2 3--,c- ?~5 1.28 2. :313 90 153 154 66 66 1" 63!) 2 
._.., . .., 

0i9 SU5-IOF3 325 ~;1 1.27 2.4f.l ')() l.54 l~i5 66 66 15 635 2 I"\) 
100 SU5-10F4 :525 51 1.2f.l 2.3f.l 90 153 154 66 66 15 635 2 o::> 
101 SU5-IDF5 3'")C' 76 1.2B 2.2a 9() 15:5 155 66 66 15 635 2 

._.., 
102 SU5-IOF6 325 7b 1.2f.l 2.3B •ïO 153 l a::-c· 6b bb l.5 635 2 . ,J,..J 

103 Sllb'-·IOFl 325 25 l..27 2.3B 90 103 105 78 78 15 635 2 
104 Sl.J6'-IOF2 325 2!5 1.27 2.18 C/0 184 1Bb 78 78 15 f,3ti 2 
105 Sllb'-IClF3 3r)c- 51 1. 2f., 2.213 'il() l.B4 185 7B 78 15 63~i 2 ....... .., 
106 SU6'·-IOF4 325 ~jl 1.26 2.38 90 185 1B6 78 78 15 63~) 2 
107 SLl6'-IOF5 7'ïC" 7l, 1"25 2.38 90 184 185 78 7B l.5 63~i 2 w.:.. ... J 

108 SlJ6'-lDF6 325 76 1.2B 2.:rn 90 1B4 1B5 713 713 1" 6:35 2 .., 
109 MSU6'-I0Fl. 325 2~j 1.2B 2.313 90 1B4 185 78 78 l" 63'.:i 2 .,J 

110 MSU6 '-IOF2 3'")c.- 2~-~ 1.27 2.3B 90 184 185 713 78 15 635 2 ....... .., 
ll.1 MSlJ/,' -· I DF5 :·325 76 1.2f:l 2.3f:l 90 1134 Hl5 70 78 15 635 2 
112 MSU6'-IOFó 325 71., 1.26 2.38 90 183 185 78 78 15 635 2 
ll3 USU17-IOF5 2~)0 76 1.24 1.19 90 121. 1 'J~) :~5 3!.) 0 559 2 
114 USU17-IOFó 250 76 1.24 1. 19 90 121 122 35 35 0 55<;, 2 
115 I.JSUlB·-IDF~i 2~i() 76 1.24 1 .1 'l 90 23°/ 240 c:·i:::· c:-c:- 0 914 2 _,.., ,., ... , 
116 USLJ1B···IOF6 250 7b 1.24 1 "1 'l 'il() 240 242 55 55 0 'Il~) 2 



----: 

-!::! 
): 

lil 

11"100 

\/'50 

1 1 

29 

""100 

1 1 
-nSO 

Sw(E) = 85 - 200 

Figure 16 

R 

1 ls ' 

Figure 17 

Figure 18 



30 

4.4 WATERLOO TESTS (4) 

1. Properties of test specimens 

The test specimens consisted of profiles specially fabricated at the University of 
Waterloo, as shown in Figure 16. They were brake-formed using ASTM A611 Grade C steel 
with a minimum garanteed yield stress of 228 (N/mm2). Their dimensions and properties 
are given in Table 4. 

2. Test setup 

See Figure 17. 
Relatively large end hearing plates were used to insure that failure would occur at the 
interior load position. Spreading was prevented by bolting the lower flanges to the hearing 
plate. 

3. Load application 

The load was applied to the test specimens by means of a 45 kN capacity hydraulic jack 
through a hand operated hydraulic pump. The rate of load application was uniform up to 
the failure load. 

4. Determination of the test load 

The test load Rtest was taken as the largest load the specimen was able to sustain after 
which a sudden decrease in load was experienced. 

5. F allure mode 

See Figure 18. 
The fallure region for the tests was a localized failure which was restricted to the area 
under the hearing plate and immediately adjacent to it. 

6. Moment ratio 

The moment ratio Mtest / Md was less than 0.3. 
The AISI-1980 Specification was used to compute the ultimate moment capacity Md. 

Mtest = Rtest (2. - 2.s) 1 4· 

7. Test results 

See Table 9 Chapter 5. 
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TQble 4. 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; UATERLOO TESTS 

NR. TESTCODE fty 1s t r e sw(E) sw(A) ba bu hs l t OF 
UEBS 

117 5U-IOF 274 25 0.97 2.38 90 101 100 100 50 0 460 2 118 6U-IOF 265 25 0.61 2.38 90 101 101 101 51 0 460 2 119 7U-IOF 231 25 1.52 2.38 90 201 199 102 50 0 559 2 120 8U-IOF 274 25 0.97 2.38 90 203 202 100 50 0 559 2 121 14U-IOF 274 25 0.97 2.38 70 101 100 100 50 0 508 2 122 15U-IOF 265 25 0.61 2.38 70 102 101 101 51 0 511 2 123 16U-IOF 231 25 1.52 2.38 70 202 201 99 50 0 508 2 124 17U-IOF 274 25 0.97 2.38 70 202 201 100 50 0 508 2 125 23U-IOF . 274 2S 0.99 2.38 50 102 101 99 50 0 508 2 126 241.J-IOF 265 25 0.64 2.38 50 103 102 99 50 0 508 2 127 251.J-IOF 231 25 1.55 2.38 50 202 200 100 49 0 508 2 128 261.J-IOF 274 25 1.02 2.38 50 203 202 101 50 0 508 2 129 34U-IOF 265 25 0.61 2.38 90 101 100 101 50 0 315 2 130 351.J-IOF 2ó5 51 0.61 2.38 90 100 100 101 50 0 318 2 131 361.J-IOF 265 76 0.61 2.38 90 100 100 101 50 0 315 2 132 51U-IOF 274 25 0.91 2.38 70 105 104 100 49 0 508 2 133 52U-IOF 265 25 0.61 2.38 70 106 105 100 50 0 508 2 134 541.J-IOF 274 25 0.91 2.38 50 130 129 101 50 0 508 2 135 55U-IOF 274 25 0.97 2.38 50 129 128 127 49 0 508 2 136 561.J-IOF 274 25 0.91 2.38 50 130 129 75 50 0 508 2 137 57U-IOF 231 25 1.52 2.38 90 101 99 100 50 0 318 2 138 601.J-IOF 253 25 1.14 2.38 90 100 99 103 50 0 318 2 139 61U-IOF 253 51 1.14 2.38 90 100 99 103 50 0 318 2 140 621.J-IOF 253 76 1.14 2.38 90 101 100 103 50 0 318 2 w 141 69U-IOF 274 76 0.97 2.38 90 101 100 103 50 0 305 2 ...... 142 891.J-IOF 265 25 0.61 2.38 70 108 107 100 50 0 516 2 143 91U-IOF 274 25 0.97 2.38 70 109 108 101 49 0 521 2 144 101U-IOF 265 25 0.61 2.38 50 132 131 102 50 0 533 2 145 1031.J-IOF 274 ')C' 0.97 2.38 50 133 132 102 50 0 533 2 
_..., 

146 1241.J-IOF 265 127 0.61 2.38 90 102 101 102 51 0 483 2 147 1251.J-IOF 265 102 0.61 2.38 90 102 101 102' 51 0 470 2 148 1281.J-IOF 265 102 0.61 2.38 90 101 100 102 51 0 318 2 149 1341J-IOF 274 102 0.97 2.38 90 102 101 103 51 0 305 2 150 1351.J-IOF 274 127 0.97 2.38 90 102 101 103 51 0 305 2 151 1361.J-IOF 274 25 0.97 2.38 90 102 101 103 51 0 305 2 1"' .... 1371.J-IOF 274 51 0.97 2.38 90 101 100 103 51 0 305 2 
....... 

153 1391J-IOF 265 25 0.61 2.38 90 101 100 101 51 0 521 4 154 31JR-IOF 318 51 0.63 4.76 90 86 85 101 53 0 508 2 155 12UR-IOF 318 51 0.63 6.35 90 88 87 101 49 0 508 2 156 151.JR-IOF 284 51 0.85 6.35 90 85 84 101 53 0 508 2 157 211JR-IOF 279 51 0.55 9.53 90 85 84 101 55 0 508 2 158 241.JR-IOF 299 51 1.00 9.13 90 87 86 100 51 0 508 2 159 30UR-IOF 318 51 0.63 4.76 70 106 105 102 53 0 508 2 160 331.JR-IOF 284 51 0.85 4.76 70 104 103 101 54 0 508 2 161 391JH-IOF 318 51 0.63 6.35 70 106 105 100 53 0 508 2 
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Toble 4.(Continued) 
PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; WATERLOO TESTS 

NR. TESTCODE fty 1s t r 8 sw<E> sw<A> bo bu hs 1 t OF 
WEBS 

162 42WR-IOF 299 51 1.00 ó.35 70 105. 104 106 54 0 508 2 
163 48WR-IOF 279 51 0 c·a:- 7.15 70 106 105 99 54 0 508 2 

_..,_, 
164 5lWR-IOF 299 51 1.00 8.74 70 107 106 103 52 0 508 2 
165 57WR-IOF 318 51 0.63 4.76 50 130 129 103 55 0 5013 2 
166 60WR-IOF 284 ~il 0.85 7 .15 50 126 125 105 56 0 508 2 
167 66WR-IOF 318 51 0.63 6.35 50 134 133 103 53 0 508 2 
160 69WF(-l0F 29 1ï 51 1.00 6.35 50 127 126 105 54 0 508 2 
169 75WR-IOF 27 1;> 51 0 c:-c:· 7 .15 50 125 124 104 57 0 508 2 . _, _, 
170 78WR-IOF 29';> 51 1.00 'ï.53 ~ïO 135 133 100 ~52 0 50B 2 
171 81WR-IOF 302 51 1.54 9.53 50 132 l.30 102 53 0 508 2 172 131WR-·IOF 3l.8 102 0.63 ó.35 90 B8 87 101 49 0 508 2 
173 137WR-IOF 318 102 0.63 4.7b 70 106 105 102 53 0 508 2 
174 140WR-IOF 318 102 O.b3 é,.35 70 106 105 100 53 0 508 2 175 144WR-·10F 2 1i'9 102 1.00 B.74 70 107 106 103 52 0 508 2 

w 
N 
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4.5. EINDHOVEN TESTS (9) 

1. Properties of test specimens 

All the test sheets consisted of three full corrugations as shown in Figure 19. 
The dimensions and properties of the sheets are given in Table 5. The sheets were 
roll-formed by Hoesch (Germany): type PC 750 - 55 - 0. 71; distributor Prince Cladding. 

2. Test setup. 

See Figure 20. 
2. = 1s + sw<Er 
The clear distance between the bearing edges of the central bearing plate and the end 
supports is smaller than 1.5 sw(A)' This was necessary for the limitation of the bending 
moment. 

3. Load application 

For each sheet the load was applied in more than 5 equal steps upto 90% of the ultimate 
load. When the deflection in the middle of the span was increasing at constant load at 
least 2 minutes were taken before the new load was applied. 
The sheets A-3, B-3, E-3 and D-1 were loaded upto the characteristic load (ultimate load 
devided by 1.5). Then the load was removed and afterwards the sheets were loaded to 
failure as described above. 

4. Determination of the test load 

Because of the large deformation of the compression flange at failure (up to 17 mm) the 
test load was corrected to be the load causing a flange deformation ó of h /10 (see Figure w 
21.) 

5. F ailure mode 

See Figure 21. 

6. Moment ratio 

The maximum moment ratio Mtest / Md was 0.24. The ECCS - part 1 - draft - 1980 was 
used to calculate the ultima.te moment capa.city Md. 
The test moment Mtest was ca.lcula.ted by the equation 

Rt t· 2. 
M = es 

test 4 

7. Test results 

See Table 10 Cha.pter 5. 
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T11ble 5. 
PROPERTJES OF TEST SPECIMENS; EINDHOVEN TESTS 

NR. TESTCODE fty ls t r 

176 4-Al 297 0 0.79 6.35 177 4-A2 304 0 0.79 6.35 178 4-A3 305 0 0.79 6.35 179 4-A 323 0 0.71 5.65 180 4-B 324 0 0.71 5.65 181 4-Bl 302 25 0.78 6.35 182 4-B2 303 25 0.70 6.35 103 4-B3 309 25 0.78 6.35 184 4-K 320 25 0.71 S.ó5 185 4-El 302 50 0.79 6.35 186 4-E2 309 50 0.79 6.35 187 4-E3 307 50 o.oo 6.35 188 4-[I 327 50 0.72 5.65 189 4-F 324 50 0.72 5.65 
190 4-Cl 305 70 0.78 6.35 191 4-C2 304 70 0.79 6.35 192 4-C3 304 70 0.79 6.35 193 4-G 327 70 0.72 5.65 194 4-H 324 70 0.72 S.65 

8 sw<E> sw<A> ba 

81 56 55 44 
82 56 55 44 
82 55 55 44 
81 55 54 44 
81 ss 54 44 
80 55 54 44 
82 56 55 45 
80 56 56 44 
81 56 55 44 
79 57 56 43 
81 56 56 43 
BO 56 56 44 
81 55 54 44 
81 5~ 54 44 
80 56 55 44 
79 56 56 44 
81 56 55 42 
81 55 54 44 
81 55 54 44 

bu hs 

63 0 
62 0 
63 0 
63 0 
63 0 
63 0 
63 0 
63 0 
63 0 
62 0 
63 0 
62 0 
63 0 
63 0 
63 0 
63 0 
62 0 
63 0 
62 0 

1 

55 
55 
55 
55 
55 
80 
80 
BO 
80 

105 
105 
105 
105 
105 
125 
125 
1 ".,. ~., 
125 
125 

t OF 
IJEBS 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

w 
(J'l 
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5. COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND COMPUTED RESULTS 

The test leads Rtest are compared with the computed ultimate web crippling leads 

RECCS' RAISI and RWat: 
The test leads Rtest and the lead ratios Rtes/RECCS' Rtes/RAISI and Rtes/Rwat are 
listed in the Tables 6, 7, 8, 9 and 10. 
A lead ratio Rtes/Rd less than 1 means that the applied web crippling formulation gives 
an unsafe prediction for the ultimate web crippling lead Rd. 
Por each test series the mean, standard deviation and coefficient of variation of the load 
ratios were calculated. A lead ratio marked with * means that the test is not within the 
limits of the applied web crippling prediction formula. These lead ratios are not included 
in the computation of the mean, standard deviation and coefficient of variation. In order 
to include tests that only just fall the limitations (as given in Chapter 2) these limitations 
are enlarged by 5%. The limitations consist of restrictions to the ratios !!./sw(A)' !!./t, r/t 

and sw(a{t, 
These ratios are also shown in the Tables 6, 7, 8, 9 and 10. 
An overview of the computed means, standard deviations and coefficients of variation is 
given in Table 11. 
The lead ratios Rtes/RECCS' Rtes/RAISI and Rtes/Rwat. are plotted against some test 
parameters in Figures 22 to 30. 
The dashed line (RteslRd = 1) represents perfect correlation between Rtest and Rd. 
The plots shown in Figures 22 to 30 are a selection of the available plots. Similar plots can 
be made for every parameter. 
From Figure 22 it can be seen that the ECCS approach can probably be improved by 
introducing a web slenderness term. 
For the comparison of the web crippling formulations the coefficient of variation is the 
most important. 
The coefficient of variation, which can be seen as the standard deviation for a mean of 1, 
is a measure for the scattering of the load ratios. The mean of the load ratios can easily 
be corrected by mÛltiplying the web crippling prediction formulas with a constant. 
The AISI and Waterloo approaches have the same coefficient of variation for all the test 
results together. 
The ECCS approach has a larger coefficient of variation. Since the Waterloo approach has 
a wider range of application it can be concluded that the Waterloo approach gives the best 
average results. The Waterloo approach does not give the best results for each test series 
individually. . 
From Table 11 it can be seen that there are significant differences between the test 
series. 
The Waterloo tests show the lowest mean of the ratios Rtes/Rd for all the web crippling 
formulas evaluated This may be due to the test setup or load application. 
Because the Stockholm tests had relatively large bending moments the ECCS approach 
was expected to give a relatively safe prediction of the web crippling load for the ether 
test series. This is not the case. Nor do the AISI and Waterloo approaches give a relatively 
unsafe prediction of the web crippling load for the Stockholm tests. 

Apparently the web crippling prediction formulas give a prediction of the mean web 
crippling load. 
When a characteristic web crippling load is required (i.e. a web crippling load which has a 
certain specified probabillty of being achieved), the web crippling equations should be 
multiplied by a constant K. 
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Assuming a normal distribution of the load ratios, this constant K can be calculated from 
the given mean mand standard deviation s by the equation 

K = m - x.s 

where x depends on the required probability. 
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Toble 6. 
TEST RESULTS; STOCKHOLM TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest ls ls r sw(A) 
RËëës RAISI RI.Jot. sw<A> t t -t-

1 1-2-1 4291 0.98 1.49* 0.93 0.82 39 10.20 48 2 1-3-1 4085 0.93 1.42* 0.09 0.82 39 10.20 48 3 1-4-2 4379 1.00 1.64* 1.00 0.40 39 10.20 97 4 1-5-2 4575 1.05 1.73* 1.05 0.40 39 .10.20 97 5 1-6-2 4546 1.05 1.75* 1.04 0.40 39 10.29 97 6 1-10-5 3942 1.02 1.68* 0.96 0.40 39 10.20 97 7 1-11-5 4021 1.04 1.71* 0.98 0.40 39 10.20 97 8 1-13-8 3481 1.00 1.65* 1.04 0.41 39 10.20 97 9 1-14-8 '3697 1.06 1.76* 1.12 0.41 39 10.20 97 10 1-15-8 3697 1.06 1. 75* 1.10 0.41 39 10.20 97 11 2-1-5 4771 0.94 0.92 0.96 0.40 39 1.37 97 12 2-2-5 5355 1.05 1.03 1.08 0.40 39 1.27 97 13 2-3-5 5134 1.01 0.98 1.03 0.40 39 1.18 97 14 2-4-5 4237 0.96 1.07 0.94 0.40 39 5.20 97 15 2-5-5 4090 0.93 1.03 0.91 0.40 39 5.10 97 16 2-7-8 4295 0.96 0.94 1.08 0.41 39 1.57 97 17 2-8-8 4281 0.93 0.91 1.05 0.41 39 1.08 97 18 2-10-8 3633 0.93 1.05 1.01 0.41 39 5.39 97 19 2-11-B 3678 0.93 1.05 1.01 0.41 39 5.29 97 20 3-1-4 2010 1.04 1.04 1.10 0.81 69 2.24 85 21 3-3-4 2010 1.04 1.03 1.09 0.81 69 2.24 85 22 3-5-4 1755 0.98 1.07 1.01 0.81 69 4.66 85 23 3-6-4 1790 1.00 1.09 1.03 0.81 69 4.66 85 w 24 3-7-4 1471 0.92 1.34* 0.92 0.81 69 8.97 85 C) 25 3-8-4 1574 0.98 1.39* 0.98 0.81 69 8.62 85 26 3-9-4 1520 0.96 1.39* 0.95 0.81 69 8.97 85 27 3-10-5 2001 1.03 1.19 1.20 0.40 69 2.24 171 28 3-11-5 1966 1.01 1.16 1.17 0.40 69 2.24 171 29 3-13-5 1687 0.96 1.22 1.09 0.40 69 4.83 171 30 3-14-5 1692 0.95 1.22 1.08 0.40 69 5.00 171 31 3-16-5 1652 1.02 1.57* 1.13 0.40 69 7.93 171 32 3-17-5 1603 0.99 1.58* 1.09 0.40 69 8.45 171 33 4-1-5 2922 0.90 1.12 1.00 0.40 43 5.70 106 34 4-2-5 2932 0.88 1.07 0.97 0.40 42 5.58 104 35 4-4-5 3516 0.90 1.10 1.06 0.71 75 5.59 106 36 4-5-5 3658 0.92 1.14 1.09 0.71 74 5.64 105 37 4-6-5 3756 0.94 1.16 1.10 0.71 74 5.68 104 38 4-7-5 3776 0.87 1.00 1.05 1.01 109 5.76 108 39 4-8-5 4153 0.87 0.99 1.04 1.01 103 5.46 102 40 4-9-5 3957 0.89 1.03 1.08 1.01 108 5.70 106 41 4-10-5 5286 1.00 1.16 1.06 0.71 69 5.39 97 42 4-11-5 5350 1.01 1.16 1.06 0.71 69 5.29 97 43 4-12-5 6634 1.10 1.18 1.18 1.01 98 5.29 97 44 4-13-5 6257 1.03 1.10 1.11 1.01 98 5.20 97 45 4-15-5 6002 1.00 1.07 1.08 1.01 98 5.20 97 



Table 6.(Continued) 
TEST RESULTS; STOCKHOLM TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest 1s 1s r sw<A> 
RECCS RAISJ. RWat. sw<'A> t T -t-

46 4-17-7 1486 0.95 1.09 1.07 0.81 69 5.69 85 
47 4-22-7 2403 1.10 1.03 1.24 2.03 172 6.03 85 
40 4-24-7 2555 1.17 1.11 1.33 2.03 172 6-21 05 
49 4-25-7 1079 1.01 1.21 1.34 0.81 77 5.00 95 
50 4-26-7 1005 0.87 0.95 1.18 0.81 77 2.69 95 
51 4-28-7 1427 1.08 1.12 1.49 1.42 135 4.62 95 
"'.., ..,~ 4-29-7 1437 1.10 1.18 1.52 1.42 135 5.19 95 
53 4-33-7 1594 1.04 0.97 1.40 2.03 192 4.62 95 

MEAN 0.9'1 1.00 1.00 
STANDARD DEVIATION 0.07 0.08 0.13 
COEF. OF VARIATION 0.07 0.00 0.12 

Values followed by* not included in computation of mean, standard deviation and coefficient of variation. 
(See Chapter 5) 

w 
I.D 
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Table 7-. 
TEST RESULTS; CORNELL TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest 1s 1s r sw<A> RECCS RÄÏSI Riî.it: sw<A> t t -t-

54 13 9030 1.19 1.07 1.23 o. 13 12 1.00 97 55 14 8363 0.90 0.88 1.03 0.26 25 1.00 99 56 16 7651 1.08 0.99 1.06 0.13 13 3.00 99 57 17 8807 1.07 1.14 1.26 0.26 25 3.00 97 58 18 8496 0.88 0.99 1.12 0.43 41 3.00 97 59 19 15569 1.45 1.17 1.25 0.13 12 1.00 91 60 20 '15079 1.15 1.03 1.13 0.26 23 1.00 90 61 21 16681 1.10 1.06 1.19 0.43 39 1.00 91 62 22 13834 1.40 1.18 1.18 0.13 12 3.00 91 63 23 13967 1.18 1.11 1.14 0.26 23 3.00 90 64 24 14902 1.05 1.05 1.10 0.43 38 3.00 89 65 25 6895 0.87 0.83 0.92 0.00 12 1.00 148 66 26 6841 0.75 0.81 0.92 o. 17 25 1.00 149 67 28 5783 0.87 0.90 0.96 0.00 12 3.00 148 68 29 6272 0.78 0.90 0.97 o. 17 25 3.00 149 69 30 6784 0.74 0.92 1.02 0.28 43 3.00 151 70 31 10676 0.98 0.85 0.89 0.00 12 1.00 136 71 34 10676 1.10 1.01 0.98 o.oa 12 3.00 139 72 35 10511 0.90 0.92 0.91 0.17 23 3.00 139 73 36 10734 0.00 0.87 0.89 0.28 39 3.00 140 74 37 6450 0.80 0.95 1.05 0.06 12 1.00 197 75 38 6895 0.74 0.El8 0.98 0.13 24 1.00 193 76 39 7562 0.65 0.80 0.90 0.21 41 1.00 194 77 40 6116 0.96 1.11 1.14 0.06 13 3.00 201 +:> 7EI 41 6228 0.75 0.95 0.99 0.13 25 3.00 196 0 79 42 6450 0.66 0.89 0.95 0.21 41 3.00 195 80 43 10631 0.95 0.88 0.90 0.06 11 1.00 179 81 44 10231 0.75 0.79 0.82 0.13 23 1.00 179 02 46 10008 0.96 0.93 0.89 0.06 11 3.00 180 83 47 11236 0.89 0.97 0.94 0.13 22 3.00 177 84 48 11459 0.80 0.93 0.93 0.21 38 3.00 180 

MEAN 0.94 0.96 1.02 
STANDARD DEVIATION 0.20 0.11 0.12 
COEF. OF VARIATION 0.21 0.11 0.12 

Values followed by* not included in coMputation of Mean, 
C See Ch,1pter 5 > standard deviation and coefficient of variation. 
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T•lhle 8. 
TEST RESULTS; MISSOURI-ROLLA TESTS 

NR. TESTCOl)E Rt,?st Rtest Rt.est Rtest ls ls r sw(A) 
F,ECCS RAISI RWoJt. sw(A) t t -t-

B5 SUl-IOFl 5605 ().97 1.12 1.12 0.10 21 2.77 205 
86 SUl-IOF2 ~)227 0.92 l.06 1.07 0.10 21 ;i.63 209 
B7 SU1-IOF5 6450 0.77 1.00 l. 06 0.30 62 2.58 203 
BB Slll-IOF6 6161 0.75 0.97 1.04 0.30 62 2.60 205 
B9 SU2-IOF1 5093 0.85 1.06* 1.04* O.OB 20 2.55 25() 
90 SU2-IOF2 ~i805 0.93 1. 14* 1.13* 0. OB 20 2 .. ~:iO 244 
91 SU2-IOF5 6161 o.n'i 1. 07* 1.10* 0.25 62 2.60 :!54 
92 SU2-IOF6 6472 0.76 l. .00* 1.1 l* 0.24 61 2"5~:; 2~i0 
93 SU2'-lOF3 7784 0.95 1.13 l. 30 0.41 60 1.89 145 
94 SU2'-TOF4 7606 0.90 1.0'.'i 1 ':>'J 0. 41 59 1 • B~j 143 
95 SlJ2'-IOF5 702B O.B3 0.97 1.13 0.41 59 1.85 143 
</6 SlJ2'--IOF6 6B50 0.81 0.95 1.10 0.41 5<; l .f:l5 143 
'ïl f,U5-IOF1 6241 0.96 0.92 0.9f:l 0. 16 20 1.B9 123 
90 nLJ5-IOF2 6~i03 0.98 0.94 l .01 0. 16 20 l.B7 l.21 
9'7 Sl.J~j-10F3 7784 0.96 1.00 1.10 0.33 40 1. </5 122 

..i:::,. 100 SU5·-·IOF4 B140 0. </(-1 1.02 1.L3 0.33 40 l.B6 120 ,_. 
101 SU5--IOF5 9252 0.97 1.04 1.19 0.49 60 1. 7B 121 
102 SU5-· IOF 6 8162 0.86 0.93 1.05 0.49 6() 1.06 l ;?1 
103 SU6'-IDF1 6583 0. 9'} 0.98 1. 04 0.14 20 1.BB 145 
l04 SU6'-·IOF2 7028 1 • O~i 1.04 1. l.1 0.14 20 1.72 146 
l()~i SU6'-IOF3 f:)407 1. 04 1.14 l.24 0.27 40 1.81 147 
106 SU6'-IOF4 0074 1.00 1.09 1.1.'} 0.27 40 1. B'7 140 
107 SU6'-IOF5 9275 1.02 1. 16 1.29 0.41 61 1.91 148 
l.Of:l SU6'-·IOF6 f:l407 O.f:l9 0.99 l..11 0.41 60 1. 7'7 l4~ï 
109 MSU6' ·-· I OF 1 7340 1.10 1.09 1.15 0.14 20 l.f:l7 14'.5 
1 l 0 MSU6'---TOF2 7300 1.10 1. O'ï l .16 0.14 20 l.OB 146 
111 MSU6' -HlF~i 9orn 0.96 1.07 l.20 0.41 59 1. 86 144 
ll.2 MSU6'--IOF6 9519 l. 02 l.. J 6 1.29 0.41 60 1.BB 146 
113 U!:il.J17-IOF5 6672 o.no O.Bll 1.06 0.62 61 0.96 <j'f) 
114 USU17-·TOF6 67B4 O.B2 0. ll'ï l .00 0.62 61 0.96 9B 
11 ~) USl.Jlll-·lOF5 7517 0.91 1.16 l.34 0.32 61 0.96 193 
l.16 USUlB-IOFt. 6517 0.79 l.Ol. 1.16 0"32 61. 0. 9/, l.94 

MEAN 0.92 1.03 1.14 
STANDARD DEVIATION 0. l.O o.on 0.09 
COEF. OF VARIATION 0.11 O.OB O.OB 

VoJlues followed by* not, included in computoJtion of meoJn, 
(See Chüpt.er 5) 

stoJndoJrd devioJtion oJnd coefficient of voJrioJtion. 
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T11ble 9 •. 
TEST RESULTS; WATERLOO TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest 1s 1s r sw<A> REffs RÄÏSÏ füJöt: SWÎÄ) t T -,;-
117 51.J-IOF 2700 0.72 0.73 0.81 0.25 26 2.47 104 118 61.J-IOF 1254 0.78 0.98 1.01 0.25 42 3.91 165 119 71.J-IOF 6895 0.89 0.89 1.01 o. 13 17 1.56 131 120 81.J-IOF 3145 0.84 1.03 1.06 0.13 26 2.47 209 121 141.J-IOF 2504 0.76 0.77 0.80 · 0.25 26 2.47 103 122 151.J-IOF 921 0.65 0.82 0.79 0.25 42 3.91 166 123 161.J-IOF 6392 0.93 0.94 0.99 0.13 17 1.56 132 124 171.J-IOF · 2811 0.85 1.04 1.01 0.13 26 2.47 209 125 231.J-IOF 2113 0.68 0.68 0.78 0.25 26 2.41 102 126 241.J-IOF 974 0.71 0.88 0.94 0.25 40 3.75 161 127 251.J-IOF 5338 0.84 0.84 0.98 0.13 16 1.54 129 128 261.J-IOF 2002 0.62 0.73 0.79 0.13 25 2.34 198 129 341.J-IOF 1392 0.87 1.09 1.12 0.25 42 3.91 165 130 351.J-IOF 1726 0.85 1.04 1.18 0.51 83 3.91 164 131 361.J-IOF 2002 0.85 0.95 1.19 0.76 125 3.91 164 132 511.J-IOF 2375 0.80 0.83 0.85 0.24 28 2.61 114 133 521.J-IOF 1152 0.81 1.04 0.99 0.24 42 3.91 173 134 541.J-IOF 1877 0.70 0.76 0.85 0.20 28 2.61 141 135 551.J-IOF 1948 0.66 0.70 0.78 0.20 26 2.47 133 136 561.J-IOF 1890 0.70 0.77 0.85 0.20 28 2.61 141 137 571.J-IOF 6508 0.84 0.76 0.88 0.26 17 1.56 65 138 601.J-IOF 4395 0.91 0.88 0.99 0.26 22 2.08 87 139 611.J-IOF 5271 0.88 0.93 1.08 0.51 44 2.08 87 140 621.J-IOF 5729 0.63 0.69 1.08 0.76 67 2.08 67 ,+::-

N 
141 691.J-IOF 4226 0.79 0.64 1.02 0.76 79 2.47 104 142 891.J-IOF 1112 0.78 1.01 0.96 0.24 42 3.91 175 143 911.J-IOF 2558 0.78 0.80 0.82 0.24 26 2.47 112 144 1011.J-IOF 636 0.65 0.91* 0.93* 0.19 42 3.91 215 145 1031.J-IOF 2335 0.79 0.84 0.94 0.19 26 2.47 137 146 1241.J-IOF 1779 0.62 0.59 0.85 1.25 208 3.91 166 147 1251.J-IOF 1779 0.67 0.70 0.94 1.01 167 3.91 166 148 1281.J-IOF 1868 0.71 0.73 0.99 1.01 167 3.91 165 149 134W-IOF 4942 0.83 0.83 1.09 1.01 105 2.47 104 150 135W-IOF 5422 0.84 0.79 1.11 1.25 132 2.47 105 151 136W-IOF 3314 0.89 0.90 0.99 0.25 26 2.47 104 152 137W-IOF 3914 0.84 0.92 1.05 0.51 53 2.47 104 153 139W-IOF 1045 0.65 0.82 0.84 0.25 42 3.91 165 154 3WR-IOF 1352 0.64 0.90* 0.78 0.60 81 7.59 136 155 121.JR-IOF 1366 0.69 1.22• 0.83 0.58 81 10.12 139 156 151.JR-IOF 2113 0.64 0.69* 0.76 0.60 60 7.49 99 157 211.JR-IOF 1090 0.66* 32.75* 1.04* 0.60 93 17.36 154 158 241.JR-IOF 2713 0.63 0.97* 0.70 0.59 51 9.10 86 159 301.JR-IOF 1472 0.79 1.17* 0.94 0.48 81 7.59 168 160 33WR-IOF 2246 0.74 0.94 0.85 0.49 60 5.61 121 161 391.JR-IOF 1579 0.90 1.68* 1.05 0.46 81 10.12 168 
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Table 9.(Continued) 
TEST RESULTS; WATERLOO TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest 1s ls r sw<A> 
RECCS RAISI RW,1t. sw<A> t t -t-.-

162 42WR-IOF 3207 0.79 1.01 0.86 0.49 51 6.33 104 
163 48WR-IOF 1179 0.96ll 2.83ll 1.19ll 0.48 93 13.02 192 
164 51WR-IOF 3105 0.81 1.24ll 0.87 0.48 51 8.71 106 
165 57WR-IOF 1463 0.07 l.39ll 1.20 0.39 81 7.59 206 
166 60WR-IOF 2113 0.83 1.35ll 1.07 0.41 60 8.42 147 
167 66WR-IOF 1330 0.84 1.71ll 1.15ll 0.38 81 10.12 21.2 
168 69WR-IOF 3074 0.84 1.11 1.04 0.40 51 6.33 126 
169 75WR-IOF 1001 0. '/Oll 2.El6ll 1.29ll 0.41 93 13.02 226 
170 78WR-IOF 2980 0.88 1. 51ll 1.07 0.38 51 9.49 133 
171 BlWR-IOF 6606 0.07 1.03 0.96 0.3'il 33 6.19 85 
172 131WR-IOF 1646 0.64 0.95ll 0.77 1.16 162 10.12 139 
173 137WR-IOF 1913 0.79 0.99ll 0.95 0.97 162 7.59 168 
174 140WR-IDF 1913 0.84 1.32ll 0.9';> 0.96 162 10.12 168 
175 144WR-·IOF :5781 0.78 l.. 09ll 0.88 0.'/6 101 8.71 106 

MEAN 0.78 0.87 0.94 
STANDARD DEVIATION 0.09 0 .13 0 .12 
COEF. OF UARIATION 0.11 0 .14 0 .13 

Ualues followed by* not included in computation of mean, standard deviation and coefficient of variation. 
(See Chapter 5) 

.j:::. 
w 
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TQble 10. 
TEST RESULTS; EINDHOVEN TESTS 

NR. TESTCODE Rtest Rtest Rtest Rtest 1s 1s r sw(A) REëës RAISI RU11t. sw(A) t T -t-

176 4-Al 1967 1.15 1.41* 1.01 o.oo 0 8.04 70 177 4-A2 2017 1.16 1.42* 1.02 o.oo 0 8.04 70 178 4-A3 2017 1.16 1.41* 1.01 0.00 0 8.04 69 179 4-A 1650 1.12 1.39* 0.99 o.oo 0 7.96 76 180 4-B 1617 1.09 1.36* 0.96 0.00 0 7.96 76 181 4-Bl . 1967 0.91 1.19* 0.89 0.46 32 8.14 70 182 4-B2 2150 0.9B 1.28* 0.96 0.46 32 8.14 70 183 4-B3 2267 1.04 1. 36* , 1.00 0.45 32 8.14 71 184 4-K 1967 1.03 1.34* 1.01 0.45 35 7.96 78 185 4-El 2533 0.92 1.26* 0.98 0.90 63 8.04 71 186 4-E2 2633 0.94 1.28* 1.00 0.90 63 8.04 70 187 4-E3 2633 0.92 1.25• 0.98 0.90 63 7.94 69 188 4-D 2200 0.8B 1.17* 0.94 0.92 69 7.85 76 189 4-F 2217 0.89 1.18* 0.95 0.92 69 7.85 76 190 4-Cl 2933 0.96 1.25* 1.05 1.27 90 8.14 71 191 4-C2 2883 0.93 1.20* 1.02 1.26 89 8.04 70 192 4-C3 2833 0.90 1.16* 0.99 1.26 89 8.04 70 193 4-G 2500 0.89 1.10* 0.97 1.29 97 7.85 76 194 4-H 2450 O.B7 1.09* 0.95 1.29 97 7.85 76 

MEAN 0.99 o.oo 0.98 
STANDARD DEVIATION 0.10 o.oo 0.04 
COEF. OF VARIATION 0.11 o.oo 0.04 

~ 
~ Values followed by* not included in COMputation of Mean, 

standard devi11tion and coefficient of variation. ( See Ch,1pter 5) 
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Table 11. 
COMPARISON OF TESTRESULTS 

ECCS APPROACH 

MEAN S.D. e.v. 

STOCKHOLM TESTS 0.99 0.07 0.07 
CORNELL TESTS 0.94 0.20 0.21 
MISSOURI-ROLLA TESTS 0.92 0 .10 0.11 
WATEF!LOO TESTS 0.78 0.09 0.11 
EINDHOVEN TESTS 0.99 0.10 0.11 
ALL TESTS 0.91 0.14 O. lé, 

AISI APPROACH 

MEAN S.[I. e.v. 

1.08 0.08 0.08 
().'i>6 0.11 0.11 
1.03 0.08 0.08 
0. El7 0.13 0.14 
0. ()() 0.00 0.00 
0.90 0.13 0.1.3 

WATERLOO APPROACH 

MEAN S.D. e.v. 

1.0B 0.13 0.12 
1.02 0.12 () .12 
1.14 0.09 0.08 
0.'ï4 0.12 0 .13 
0.9B 0. 04 0.04 
1.03 0.14 0.13 

-"' 
<J'1 
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1 

TESTDATAPLOT 
DATE~ TIME PRINTED: THURSDAY, AUGUST 21, 1986 ~ 13:05:51. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1450 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2810 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3790 
3750 
3760 
3770 
3780 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5::!00 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 

BEGIN 
$ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPL" 
$ INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPL• 
$ INCLUDE "STATLIB/ALGOL/DECLARATION ON APPL• 
~ INCLUDE "STATLIB/ALGOL/BASICSTATISTICS ON APPL• 
FILE DATA11KIND=DISK,FILETYPE=7l, ZSWEDISH TESTS 

DATA2CKIND=DISK,FILETYPE=7l, ZCORNELL TESTS 
DATA3CKIND=DISK,FILETYPE=7l, ZUMR TESTS 
DATA41KIND=DISK,FILETYPE=7>, %WATERLOO TESTS 
DATA51KIND=DISK,FILETYPE=7l, %THE TESTS 
IN<KIND=REMOTE>, 
UIT(KIND=REMOTE), 
PRINTERllKIND=PRINTER>, 
PRINTER21KIND=PRINTERl, 
PRINTER3<KIND=PRINTER>; 

INTEGER I,J,R,Rl,R2,R3,R4,R5,RTOT,RFROM,RTO, 
Kl,K2,K3,K4,K5,G1,G2,G3, 
TE,TE1,TE2,TE3,TE4,TE5,JE,TEW, 
TA,TAl,TA2,TA3,TA4,TA5,JA, 
TW,TW1,TW2,TW3,TW4,TW5,JW, 
M,ME,MA,MW,N,NE,NA,NW,DMN,WHI; 

REAL PI,Hl,H2,H3,H4,H5,H6,H7,Cl,C2, 
MEANE,MEANEl,MEANE2,MEANE3,MEANE4,MEANE5,MEANET,MEANEW, 
MEANA,MEANA1,MEANA2,MEANA3,MEANA4,MEANA5,MEANAT, 
MEANW, MEANW l , MEANW2, MEANlJ3, MEANW4, MEANW5, ME ANW T , 
STANDE,STANDE1,STANDE2,STANDE3,STANDE4,STANDE5,STANDET,STANDEW, 
STANDA,STANDA1,STANDA2,STANDA3,STANDA4,STANDA5,STANDAT, 
STANDW,STANDW1,STANDU2,STANDW3,STANDW4,STANDW5,STANDWT, 
COFVARE,COFVARE1,COFVARE2,COFVARE3,COFVARE4,COFVARE5,COFVARET, 
COFVAREW~ 
COFVARA,COFVARA1;COFVARA2,COFVARA3,COFVARA4,COFVARA5,COFVARAT, 
COFVARW,COFVARW1,COFVARW2,COFVARU3,COFVARW4,COFVARU5,COFVARWT; 

PI:=3.14159265359; 
READCDATAl,l/,Rl,Kl); 
READIDATA2,l/,R2,K2l; 
READ(DATA3,l/,R3,K3); 
READ<DATA4,l/,R4,K4>; 
READCDATA5,l/,R5,K5l; 
RTOT:=Rl+R2+R3+R4+R5; 
WRITEIUIT,l/,"TYPE Cl <REDUCTIE)"); 
F<EAD(IN,1/,Cl); 
WRITE<UIT,l/,'TYPE C2 <BEGRENZING)"); 
READ( IN,// ,C2); 
Z%Z%ZZZZZZZZZ%ZZZZZZZZ%%Z%ZZZZZZZZZZZZ%ZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
%%%%% 
BEGIN REAL ARRAY NRC1:RTOTJ, 

PC[l:RTOTJ, 
RTESTC 1: RTOTJ, 
FTYC 1: RTOTJ, 
HW[l:RTOTJ, 
HS[l:RTOTJ, 
SWEC 1: RTOTJ, 
SWA[l:RTOTJ, 
RAC1 :RTOTJ, 
TS[l:RTOTJ, 
THDC l: RTOTJ, 
THRCl:RTOTJ, 
LSCl :RTOTJ, 
SL[l:RTOTJ, 
LSSUA[l:RTOTJ, 
LSTS[ l :RTOTJ, 
RATS[l:RTOTJ, 
SUATSC 1: RTOTJ, 
BOCl :RTOTJ, 
BUC l: RTOTJ, 
NOWCl:RTOTJ, 
RECCSCl :RTOTJ, 
RRECCSCl:RTOTJ, 
RAI SIC 1: RTOTJ, 
RRAISICl:RTOTJ, 
RUATLC l: RTOTJ, 
RRWATLC l :RTOTJ; 

STRING ARRAY TCC1:RTOTJ, 
FVC1:RTOT,l:3J; 

%NUMMER 
ZPLOTCODE 
ZRTEST/WEB 
:YICLD srnESS 
ZHW <PROFIELHOOGTEl 
ZHS IVERSTIJVCRHOOGTE> 
zs~ EUROPA (LIJFHOOGTE) 
%SU AMERIKA <LIJrHOOGTE> 
%RADIUS 
ZTHICKNESS OF SHEET 
ZTHETA [1EGREES 
ZTHETA RADIALS 
niEARING LENGTH 
ZSF'AN LENGTH 
ZLS/SUA 
ZLS/TS 
ZRA/TS 
ZSWA/TS 
%BO 
ZBU 
ZNUMBER OF UEBS 
:rnECCS/WEB 
%RTEST/RECCS 
ZRAISI/WEB 
ZRTEST/RAISI 
%RWATL/WEB 
ZRTEST/RUATL 
Hl::STCODE 
%FORMULES GELDIG MERK 

zzzzz 



6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8(.00 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9?00 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
10950 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100 
13::!00 
13300 
13400 
13450 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14'..:!00 
14300 

2 

zzzzzzzzzzzzzzzz:zzzzzzz:zzzzzzzzzzzzzzzz:zzzzzzzzzzzzz:zzzzzzzz 
z LEES DATA! (SWEDISH TESTS> z 
ZZZZ%%%ZZZZ%%%%ZZ%%Z%%%ZZZ%%%%%Z%ZZ%%%%%%%ZZZ%%%%%%%%%ZZZZZZZZZZ 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL Rl DO 
BCGIN 

REAL ARRAY AC1:R1,1:K1-1l; 
R:=I; 
READ(DATA1,//,TCCRJ,FOR J:=1 STEP 1 UNTIL (Kl-1> DO ACI,JJ); 
NRCRJ:=I; 
PCCRJ:=1; 
LSCRJ:=ACI,1]; 
FTYCRJ:=ACI,2]*9.807; 
TSCRJ:=ACI,3J; 
RACRJ:=ACI,4J; 
THDCRJ:=ACI,5J; THRCRJ:=THDCRJ*PI/180; 
mJECRJ: =AC I, 6J; 
RTESTCRJ:=ACI,7]*9.807/2; 
EOCRJ:=100; BUCRJ:=50; NOWCRJ:=2; HSCRJ:=O; 
IF SWECRJ=50 THEN SLCRJ:=300-LSCRJ 

ELSE SLCRJ:=500-LSCRJ; 
SWACRJ:=SWECRJ-TSCRJ/SIN(THRCRJ>; 
HWCRJ:=SWECRJ*SIN<THRCRJ>; 

i:ND; 
%%%%%%%%I%%%%%%%%Z%%%%%%%Z%%%%%%%%%%%ZZ%%%%%%%%%%Z%%%%Z%%ZZ 

LEES DATA2 (CORNELL TESTS) 

FOR I:=1 STEP 1 UNTIL R::! DO 
BEGIN 

REAL ARRAY AC1:R2,1:K::!-1J; 
R:=I-tRl; 
READ(DATA2,l/,TCCRJ,FOR J:=l STEP 1 UNTIL <K2-l> DO ACI,JJl; 
NRCRJ :=R; 
PCCRJ:=2; 
LSCRJ:=ACI,1]*::!5.4; 
RTESTCRJ:=ACI,2]*4448.22; 
TSCRJ:=ACI,3]*25.4; 
SWACRJ:=ACI,4]*25.4; 
RACRJ:=ACI,5]*25.4; 
FTYCRJ:=ACI,6]*6.895; 
SLCRJ:=ACI,7]*25.4; 
IF ACI,10]=0 TliEN HSCRJ:=O 

ELSE HSCRJ:=ACI,10]*25.4-TSCRJ/2; 
BUCRJ:=ACI,8]*25.4-TSCRJ; 
IF HSCRJ>O HIEN BOCF!J :=ACI ,9]*25.4-TSCRJ 

ELSE BOCRJ:=ACI,9]*25.4-0.5*TSCRJ; 
NOWCRJ :=2; 
THDCRJ: =?O; THRCRJ: =TliDCRJ*P I/ 180; 
SWECRJ:=SWACRJ+TSCRJ/SIN(THRCRJ>; 
HWCRJ: =SWECRJ*SIN( THRCRJ); 

END; 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:zzzzzzz: 
z LEES DATA3 (UMR TESTS> 
ZZ%Z!ZZ%%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL RJ DO 
BEGIN 

REAL ARRAY AC1:R3,1:K3-1J; 
R:=I~R1+R2; 
READ<DATAJ,ll,TCCRJ,FOR J:=1 STEP 1 UNTIL (K3-1) DO ACI,JJ); 
NRCRJ:=R; 
PCrnJ :=3; 
RTESTCRJ:=ACI,1]*4448.22; 
FTYCRJ:=ACI,2]*6.895; 
TSCRJ:=ACI,3]*25.4; 
SWACRJ:=A[I,4]*25.4; 
RACRJ:=ACI,5]*25.4; 
LSCRJ:=ACI,6]*25.4; 
IF ACI, SJ=O TllEN HSrnJ: =O 
ELSE HSCRJ:=ACI,8]*25.4-TSCRJ/2; 
IF HSCRJ>O THEN BOCRJ:=ACI,7]*25.4-TS[RJ 

ELSE BOCRJ:=ACI,7J*25.4-0.5*TSCRJ; 
SL[RJ:=4*ACI,9J/ACI,1]*25.4; 
EcUCF,J :=E:OCRJ; 
NOWCRJ :=2; 
THDCRJ: =90; Tflt,CRJ: =THt1Cf,J *PI/ 180; 
SWECRJ:=SWACRJ-TSCRJ/SIN(THRCRJ>; 
HWCRJ :=SWECRl*SIN( THRCRJ); 

END; 



14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 
15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 
16500 
16600 
16700 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
17300 
17400 
17500 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
13100 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 
20100 
20200 
20300 
20400 
20500 
20600 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
21400 
21500 
'.21550 
21600 
21700 
21800 
21900 
22000 
22100 

3 

ZZZZZZ%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZ%%ZZZZZZZZZZZZ!ZZZZZ!Z%%%Z%%%ZZZZZZ 
Z LEES DATA4 (WATERLOO TESTS> 
:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL R4 DO 
BEGIN 

REAL ARRAY AC1:R4,1:K4-1J; 
R:=I+Rl+R2+R3; 
READ(DATA4,//,TCCRJ,FOR J:=l STEP l UNTIL CK4-l) DO ACI,JJ>; 
NF:CRJ :=R; 
F'CCRJ:=4; 
LSCRJ:=ACI,1]*25.4; 
RTESTCRJ:=ACI,2]*4448.22; 
TS[RJ:=ACI,3]*2'5.4; 
THDCRJ:=ACI,4J; THRCRJ:=THD[Rl*PI/180; 
SWACRJ:=ACI,5]*25.4; 
RACRJ:=ACI,6]*25.4; 
FTYCRJ:=ACI,7]*6.895; 
SLCRJ:=ACI,8]*25.4; 
NOWCRJ:=ACI,9J; 
BOCRJ:=ACI,10)*25.4+2*(RACRJ+TSCRJ/2)*TANCTHRCRJ/2l; 
BUCRJ:=ACI,11)*25.4+(RACRJ+TSCRJ/2>*TAN(THRCRJ/2>; 
HSCRJ:=O; 
SWECRJ:=SWACRJ+TSCRJ/SIN(THRCRJ>; 
HWCRJ:=SWECRl*SINCTHRCRJ>; 

ENJ:I; 
%%%%ZZZ%%ZZ%%%%%%ZZZZ%ZZZZ%%%%ZZ%%ZZZZZZZZ%%%%ZZ!ZZZZZ%%Z%ZZ 
Z LEES DATA5 ( THE TESTS) Z 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
FOR I:=1 STEP l UNTIL R5 DO 
BCGIN 

REAL ARRAY AC1:R5,1:K5-1J; 
R:=I+Rl+R2+R3+R4; 
READCDATA5,//,TCCRJ,FOR J:=l STEP l UNTIL IK5-l) DO ACI,JJ>; 
NRCRJ:=R; 
F'CCRJ:='5; 
HWCRJ:=ACI,U; 
TSCRJ:=ACI,2J; 
RACRJ:=ACI,3J; 
THDCRJ :=ACI ,4J; THRCRJ :=THDCR]*t'l/180; 
FTYCRJ: =ACI ,5J; 
LSCRJ: =ACI, 6J; 
RTESTCRJ:=A[I,7J/6; 
SLCRJ:=ACI,8J;. 
BOCr,J: =AC Ï, 9J; 
BUCRJ:=ACI,10]/2; 
NOWrnJ :=6; liSCRJ :=O; 
SWECRJ:=HWCRJ/SINITHRCRJ>; 
SWACRJ:=SWCCRJ-TSCRJ/SINCTHRCRJl; 

END; 
ZZZ%ZZZZ%%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?ZZZ%Z%:Z 
%Z% BEREKEN OVERIGE GEGEVENS :zz 
ZZ?ZZZ%%%%%Z%%%%%Z%ZZZZ%ZZZ%%%ZZ%ZZZZZZZZZZZZ%%ZZZZZZZZZZ%%%%ZZ 
zz: 
TE:=O; TA:=O; TW:=O; 
FOR R:=1 STEF' 1 UNTIL RTOT DO 
BEGIN 

Hl:=TSCRJ; 
LSSWACRJ:=LSCRJ/SWA[RJ; 
LSTSCRJ:=LS[RJ/Hl; 
RATSCRJ:=RACRJ/Hl; 
SWATSCRJ:=SWACRJ/Hl; 

BEPAAL RECCS z 
%%Z%%%%%%%ZZZ%ZZ%%!%ZZ%%ZZZZZ%%%ZZZZZZZZ%%%%%%%ZZ%%ZZ%%%%Z 
Hl:=Hl*l<-2; 
H2:=IFTYCR]*210000l**0.5; 
tl3:=1-0. l*rnATSCR]**0.5); 
IF LSCRJ<lO 
THEN H4:=0.5+10.02*10/TSCR]l**0.5 
ELSE H4:=0.5+(0.02*LSTSCRJ>**0.5; 
rr THDCRJ<=90 THEN H5:=2.4+(THD[RJ/90)**2 

ELSE H5:=2.4+1(180-THDCRJ)/90l**2; 
H6:=l-Cl*SWECRJ/TSCRJ; 
F,ECCSCRJ: =O. 15*H l*H2*H3*H4*H5*H6; 
RRECCSCRJ:=RTESTCRJ/RECCSCRJ; 
IF RATSCRJ<=lO*l.05 AND LSCRJ<=200*l.0'5 
AND ntrirnJ:>50/1.05 AND SWECRJ/TSCRJ<C2 
THEN FVCR,lJ:=' • ELSE FVCR,1J:='*'; ZECCS GELDIG? 
IF FVCR,lJ=• • THEN TE:=TE+l; 

zzz 



22200 
::!2300 
22400 
22500 
2:!600 
22700 
22800 
22900 
23000 
23100 
23200 
23300 
23400 
::?3500 
23600 
23700 
23800 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24600 
:!4700 
24800 
24900 
25000 
25100 
25200 
25300 
25400 
:!5500 
25600 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
26300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
:!6900 
27000 
27100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27800 
27900 
28000 
28100 
28200 
:!8300 
28400 
:!8410 
28420 
::!8430 
28500 
::!8600 
28700 
28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
29600 
:!9700 
29800 
29900 
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z EtCf'AAL RAIS! 

H2:=FTYCRJ/33*(1.22-0.22*FTYCRJ/228); 
IF l.06-0.06*RATSCRJ<•L 
THEN H3:=1.06-0.06*RATSCRJ ELSE H3:=l; 
IF LSTSCRJ<=60 
THEN H4:=l+0.007*LSTSCRJ 
ELSE H4:=0.75+0.0ll*LSTSCRJ; 
IF THDERJ<•90 THEN H5:=0.7 ➔ 0.3*CITHDCRJ/90>**21 

ELSE H5:•0.7+0.3*C(Cl80-THDCRJ)/90l**2>; 
H6:=291-0.4*SWATSCRJ; 
RAISICRJ:=li1-JtH2!tH3*H4*H5*H6*1.85; 
RRAISICRJ:=RTESTCRJ/RAlSICRJ; 
IF(PCCRJ=2 OR PCERJ=3> 
THEN BEGIN IF SWATSCRJ<=200*1.05 

THEN FVCR,2J:=• • 
ElSE FVCR,2J:='*•; 

ZBEAl'I 
AND RATSCRJ<=6*1.05 

%AISI GELDIG? 

END; 
IFCPCCRJ=l 
THEN BEGIN 

OR PCCRJ•4 OR PCCRJ•5> 
IF SWATBCRJ<•200*1.05 AND 
AND LSTSCRJ<•210•1.05 AND 
THEN FVCR,2J:•• • 

ZDECK 
RATSCRJ<=7*l.05 
LSSWACRJ<=3.5•1.05 

%AISI GELDIG? 
ELSE FVCR,2J:=•*•; 

END; 
IF FVCR,2J•' • THEN TA:=TA+l; 
%%%%%%%%%%%%%%%Z%%%%%%%%ZZZ%%%%%ZZZ%%%%%%%!%ZZZ%Z%%Z!%%%%%%% 
Z BEPAAL RUATERLOO Z 
Z%%%%%%%%%%%%%ZZ%%%%%%%ZZ%%%%%%%Z%%Z%%%%%%%Z%%%%%%%ZZZZZ?Z:% 
H2:=FTYCRJ*(1-0.l*fTYCRJ/228); 
H3:=1-0.075*<RATSCR]**0.5); 
H4:=l+0.005*LSTSCRJ; 
H5:=SIN<THRCRJ); 
H6:=1-0.00l*<SWATSCRJ); 
RUATLCRJ: =Hl ll:l12JtH3*114*H5*H6*1 • 85*9. 0; 
RRWATLCRJ:=RTCSTCRJ/RWATLCRJ; 
IF SUATSCRJ<=2D0•1.05 AND RATSCRJ<=lO*l.05 
THEN FVCR,3J:=• ' %WATERLOO GELDIG? 
ELSE FVCR,3J:='*"; 
IF FVCR,3]=' 'THEN TW:=TW+l; 
IF R=Rl THEN BEGIN TE1:•TE; TAl:=TA; TWl:=TW END; 
IF R•R1+R2 THEN BEGIN TE2:=TE; TA2:•TA; TW2:•TW END; 
IF R=Rl+R2+R3 THEN BEGIN TE3:=TE; TA3:=TA; TW3:•TU END; 
IF R•R1+R2+R3+R4 THEN BEGIN TE4:=TE; TA4:=TA; TW4:=TW END; 
IF R=RTOT THEN BEGIN TE5:=TE; TA5:=TA; TW5:=TW END; 

END; 
!%% 

WRITE(UIT,/1,'TABLES ?">; 
WRITEIUIT,l,'ZO JA, TYPE 1, ZO NEE, TYPE O'I; 
READ<IN,l,01); 
IF 01•1 THEN 
BEGIN REAL ARRAY ECCSCl:TEJ, AISI[l:TAJ,WATLC1:TWJ,ECCSWC1:TEJ; 

JE:=O; JA:=O; JW:•0; TEW:=O; 
FOR R:=l STEP 1 UNTIL RTOT DO 
BEGIN 

IF FVCR,1J=' • 
THEN BEGIN JE:=JE+l; ECCSCJEJ:=RRECCSCRJ; 

If PCCRJ NEG! 4 HIEN BEGIN 
TEY:•TEW+l;ECCSWCTEWJ:•RRECCSCRJ;END; 

END; 
IF FVER,2J=• ' 
THEN BEGIN JA:•JA+l;AISICJAJ:=RRAISICRJ END; 
IF FVCR,3J=• • 
THEN BEGIN JW:=JW~l;WATLCJWJ:=RRUATLCRJ END; 

END; 
FOR l:=1 STEP 1 UNTIL 5 DO 
BEGIN 

IF I=l THEN BEGIN ME:=1; MA:=1; MW:=1; 
NE:•TEl; NA:=TAl; NW:=TWl; 
M:=l; N:=Rl; 

END; 
IF 1•2 THEN BEGIN ME:•TE1+1; MA:•TA1+1; MW:•TWl ➔ l; 

NE:•TE2; NA:•TA2; NU:=TW2; 
M:=t+Rl; N:•N+R2; 



30000 
30100 
30200 
30300 
30400 
30500. 
30600 
30700 
30800 
30900 
31000 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
31600 
31700 
31800 
31900 
32000 
32100 
32200 
32300 
32400 
32500 
32600 
32700 
32800 
32900 
33000 
33100 
33200 
33300 
33400 
33500 
33600 
33700 
33800 
33900 
34000 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
34800 
34900 
35000 
35100 
35200 
35300 
35400 
35500 
35600 
35700 
35800 
35900 
36000 
36100 
36200 
36300 
36400 
36500 
36600 
36700 
36800 
36?00 
37000 
37100 
37200 
37300 
37400 
37500 
37600 
37700 
37800 
37900 
38000 
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IF I=3 THEN BEGIN ME :TE2+1; MA:=TA2+1; MW:=TW2+1; 
NE =TE3; NA:=TA3; NW:=TW3; 
M: l+Rl+R2; N:=N+R3; 

CND; 
IF I=4 THEN BEGIN ME:=TE3+1; MA:=TA3~1; MU:=TU3+1; 

NE:=TE4; NA:=TA4; NU:=TU4; 
M:=l+Rl ➔ R2+R3; N:=N+R4; 

END; 
IF I=5 TflEN BEGIN ME:=-TE4+l; MA:=TA4+1; MW:=TW4+1; 

NE:=TE5; NA:=TA5; NU:=TU5; 
M:=l+Rl+R2+R3+R4; N:=RTOT; 

END; 
WHI:=1; 
WHILE WIH=l DO 
BEGIN DMN:=N-M; 

IF DMN<45 THCN BEGIN RFROM:=M; RTO:=N; UHI:=O; 
END; 

IF DMN>45 THEN BEGIN RFRQM:=M; RTO:=RFROM+44; M:=M+45; 
END; 

WRITECPRINTERlCSKIP 1],I/,); 
WRITEIPRINTER2CSKIP lJ,l/,l; 
IF I=l THEN 
BEGIN WRITE(PRINTERl,l/,l; WRITECPRINTERl,l/,l; 

WRITE<PRINTERl,l/,'Tabla 6.(Continuedl'l; 
WRITE(PRINTERl,l/,'TEST RESULTS; STOCKHOLM TESTS;">; 
WRITE<PRINTER2,ll,l; WRITE<PRINTER2,l/,l; 
WRITE<PRINTER2,l/,'Tabla 1.(Continuedl'l; 
WRITECPRINTER2,//, 
"PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; STOCKHOLM TESTS">; 

END; 
IF I=2 THEN 
BEGIN WRITECPRINTERl,//,l; URITEIPRINTERl,//,l; 

WRiîEIPRINTERl,//,'TQble 7.CContinued)'I; 
WRITECPRINTERl,l/,"TEST RESULTS; CORNELL TESTS;"); 
WRITECPRINTER2,l/,l; WRITE<PRINTER2,l/,l; 
WRITE<PRINTER2,l/,"Table 2.<Continuedl'l; 
WRITE<PRINTER2,II, 
'PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; CORNELL TESTS'); 

END; 
Ir I=3 TliEN 
BEGIN WRITECPRINTERl,1/,); WRITE<PRINTERl,/1,l; 

WRITECPRINTER1,l/,"Table 8.CContinued)'); 
WRITEIPRINTERl,I/, 

END; 

"TEST RESULTS; MlSSOURI-ROLLA TESTS;'>; 
WRITEIPRINTER2,II,>; WRITE<PRINTER2,l/,I; 
WRITECPRINTER2,l/,"Table 3.CContinued)'I; 
WRITE<PRINTER2,I/, 
'PROPERTIES OF TEST SPECIMENS; MISSOURI-ROLLA TESTS'); 

IF I=4 THEN 
BEGIN WRITE<PRINTERl,ll,l; WRITE<PRINTERl,l/,l; 

URITE<PRINTERl,l/,'Table 9.(Continuedl'l; 
WRITECPRINTERl,//,'TEST RESULTS; WATERLOO TESTS:'); 
URITE<PRINTER2,ll,l; WRITE<PRINTER2,//,l; 
WRITE<PRINTER2,l/,'Tabla 4.<Continuedl'l; 
WRITECPRINTER2,I/, 
'PROPERTIES or TEST SPECIMENS; WATERLOO TESTS'); 

END; 
IF !=5 THEN 
BEGIN WRITE<PRINTERt,ll,l; URITE<PRINTERl,l/,l; 

WRITE<PRINTERl,l/,"îable 10,(Continuedl'>; 
URITECPRINTERl,l/,'TEST RESULTS; EINDHOVEN TESTS;">; 
WRITE(PRINTER2,l/,l; WRITECPRINTER2,II,>; 
URITEIPRINTER2,l/,"Table 5.(Continuadl"l; 
WRITE<PRINTER2,I/, 
'PROPERTIES OF TEST SP::'.CIMENS; EINDIWVEN TESTS">; 

END; 
URITECPRINTERl,ll,l; 
URITECPRINTERl,ll,l; 
URITE<PRINT[Rl,<"NR.",X6,'TESTCODE',X4,'Rtest",X5,"Rtest', 

X5,"Rtest",X5,"Rtest•,x5,"ls',X6,'ls",X7, 
'r • ,X5, "sw(A) '>); 

URITE(PRINTER1,<X31,'RECCS",X5,'RAISI",X5,'RUat.•,x4, 
"sw(Al',X5,'t',X7,'t',X7,'t">l; 

WRITEIPRINTERl,l/,l; 
URITEIPRINTER2,l/,l; 
URITEIPRINTER2,II,>; 
URITE<PRINTER2, 'NR.",X6,"TCSTCODC',X4,'ft~•,x5,•1s•,x6,'t', 

X8,"r",X6,"0",X5,'sw<El' ,X4,"sw(A)",X4,'bo', 
X5, • bu. •, X4, ■ hs • , X6, 1 l • , X4, • :t OF•>>; 

URITE(PRINTER2,<X102,"UEBS">>; 



38100 
38200 
38300 
38400 
38500 
38600 
38700 
38800 
38900 
39000 
39100 
39200 
39300 
39400 
39500 
39600 
39700 
39800 
39900 
40000 
40100 
40200 
40300 
40400 
40500 
40600 
40700 
40800 
40900 
41000 
41100 
41200 
41300 
41400 
41500 
41550 
41600 
41700 
41800 
41900 
42000 
42100 
42200 
42300 
42400 
42500 
42600 
42700 
42800 
42900 
43000 
43100 
43200 
43300 
43400 
43500 
43600 
43700 
43800 
43900 
44000 
44100 
44101 
44200 
44300 
44400 
44500 
44600 
44700 
44800 
44850 
44900 
45000 
45100 
45200 
45300 
45400 
45500 
45.!iOO 
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WRITE<PRINTER2,ll,I; 
FOR R:=RFROM STEP 1 UNTIL RTO DO 
BCGIN 

WRITE<PRINTER1,<I3,X4,A10,X4,I5,X4,R5.2,Al,X4,R5.2, 
Al,X4,R5.2,Al,X4,R4.2,X4,I3,X4,R5.2,X4,I3>, 
NRCRJ,TCCRJ,RTESTCRJ,RRECCSCRJ,FVCR,lJ, 
RRAISICRJ,FVCR,2J,RRWATLCRJ,FVCR,3J, 
LSSWACRJ,LSTSCRJ,RATSCRJ,SWATSCRJ>; 

WRITE(PRINTER2,<I3,X4,Al0,X4,I3,X4,I3,X4,R4.2,X5, 
R5.2,X4,I2,X5,I3,X6,I3,X4,I3,X4,I3,X4,I2, 
X4,I4,X4,I1>,NRCRJ,TCCRJ,FTYCRJ,LSCRJ, 
TSCRJ,RACRJ,THDCRJ,SWECRJ,SWACRJ, 
BOCRJ,BUCR],HSCRJ,SLCRJ,NOWCRJI; 

END; 
END; 
MEANE:=MEANA:=MEANW:=O; 
STANDE:=STANDA:=STANDW:=O; 
COFVARE:=COFVARA:=COFVARW:=O; 
IF ME<NE THEN BASICSTATISTICSCECCS,ME,NE,MEANE, 

STANDE,COFVARE>; 
IF MA<NA THEN BASICSTATISTICS<AISI,MA,NA,MEANA, 

STANDA,COFVAF!AI; 
IF MW<NW THEN BASICSTATISTICSCWATL,MW,NW,MEANW, 

STANDW,COFVARW>; 
WRITECPRINTERl,l,1; 
WRITE<PRINTER1,<X22,"MEAN",X5,R4.2,X6,R4.2,X6,R4.2>, 

MEANE,MEANA,MEANWI; 
WRITECPRINTERl,<X8,'STANDARD DEVIATION',X5,R4.2,X6, 

R4.2,X6,R4.2>,STANDE,STANDA,STANDWI; 
WRITECPRINTER1,<X8,'COEF. OF VARIATION",X5,R4.2,X6, 

R4.2,X.!i,R4.2>,COFVARE,COFVARA,COFVARWI; 
WRITECPRINTERl,l/,l; WRITECPRINTERl,1/,); 
WRITEIPRINTERl,I/, 
"VQlues followed b~ * not included in computQtion of meQn.•, 
'standard deviation Qnd coefficient of variation.'); 
WRITE<PRINTERl,l/,"(See ChQpter 5)'); 

IF I=l THEN 
BEGIN MEANEl:=MEANE; STANDEl:=STANDE; COFVAREl:=COFVARE 

MEANAl:=MEANA; STANDAl:=STANDA; COFVARAl:=COFVARA 
MEANWl:=MEANW; STANDWl:=STANDW; COFVARWl:=COFVARW 

END; 
IF I=:? HIEN 
BEGIN MEANE2:=MEANE; STANDE2:=STANDE; COFVARE2:=COFVARE; 

MEANA2:=MEANA; STANDA2:=STANDA; COFVARA2:=COFVARA; 
MEANW2:=MEANW; STANDW2:=STANDW; COFVARW2:=COFVARW; 

END; 
Ir- I=3 THEN 
BEGIN MEANE3:=MEANE; STANDE3:=STANDE; COFVARE3:=COFVARE; 

MEANA3:=MEANA; STANDA3:=STANDA; COFVARA3:=COFVARA; 
MEANW3:=MEANW; STANDW3:=STANDW; COFVARW3:=COFVARW; 

END; 
IF I=4 THEN 
BEGIN MEANE4:=MEANE; STANDE4:=STANDE; COFVARE4:=COFVARE; 

MEANA4:=MEANA; STANDA4:=STANDA; COFVARA4:=COFVARA; 
MCANW4:•MEANW; STANDW4:=STANDW; COFVARW4:=COFVARW; 

END; 
IF I=5 THEN 
BEGIN MEANE5:=MEANE; STANDE5:=STANDE; COFVARE5:=COFVARE; 

MEANA5:•MEANA; STANDA5:=STANDA; COFVARA5:=COFVARA; 
MEANW5:•MEANW; STANDW5:=STANDW; COFVARW5:=COFVARW; 

END; 
END; 
BASICSTATISTICS<ECCSW,l,TEW,MEANEW,STANDEW,COFVAREWI; 
BASICSTATISTICS<ECCS,1,TE,MEANET,STANDET,COFVARETI; 
BASICSTATISTICS<AISI,l,TA,MEANAT,STANDAT,COFVARAT>; 
BASICSTATISTICSIWATL,1,TW,MEANWT,STANDWT,COFVARWTI; 
WRITEIPRINTER3CSKIP lJ,/1,>; 
WRITEIPRINTER3,//,1; WRITE(PRINTER3,I/,); 
WRITECPRINTER3,l/,'Table 11.'1; 
WRITE<PRINTER3,l/,'COMPARISON OF TESTRESULTS; <1-•,c1,·*sWE/T) 

SWEIT<" ,C2); 
WRITE<PRINTER3,l/,I; WRITE<PRINTER3,l/,I; 
WRITE<PRINTER3,<" ',X5,'ECCS APPROACH 

Xll,'AISI APPROACH ',Xll,'WATERLOO APPROACH ">,1; 
WRITE<PRINTER3,/l,1; 
WRITE(PRINTER3,<" ',X5,'MEAN',X5,"S.D.",X5, 

'C.V.',X7,'MEAN",X5,'S.D.',X5,'C.V.',X7,'MEAN',X5,'S.D.", 
X5, ·e.v.">,>; 

WRITE<PRINTER3,II,>; 



45700 
45800 
45900 
46000 
46100 
46200 
46300 
46400 
46500 
46600 
46700 
46800 
46900 
47000 
47100 
47200 
47300 
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48020 
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48300 
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48500 
48600 
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49500 
4?600 
49700 
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50100 
50200 
50300 
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50700 
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51200 
51300 
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51500 
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51700 
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52200 
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WRITE<PRINTER3,<"STOCKHOLM TESTS ',X5,R5.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3>, 
MEANE1,STANDE1,COFVARE1,MEANA1,STANDA1,COFVARA1,MEANU1, 
STANDWl,COFVARUl>; 

WRITEIPRINTER3,<"CORNELL TESTS ',X5,R5.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3>, 
MEANE2,STANDE2,COFVARE2,MEANA2,STANDA2,COFVARA2,MEANW2, 
STANDW2,COFVARW2); 

WRITE<PRINTER3,<"MISSOURI-RDLLA TESTS',X5,R5.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,RS.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3>, 
MEANE3,STANDE3,COFVARE3,MEANA3,STANDA3,COFVARA3,MEANW3, 
STANDW3,COFVARW3>; 

WRITECPRINTER3,<"WATERL00 TESTS ',X5,RS.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3,X6,R5.3,X4,RS.3,X4,R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3>, 
MEANE4,STANDE4,COFVARE4,MEANA4,STANDA4,COFVARA4,MEANW4, 
STANDW4,COFVARW4>; 

WRITE<PRINTER3.<"EINDHOVEN TESTS •.xs.R5.3.X4.R5.3.X4. 
R5.3,X6,R5.3,X4,RS.3,X4,R5.3,X6,RS.3,X4,R5.3,X4,R5.3>, 
MEANE5,STANDE5,COFVARE5,MEANA5,STANDA5,COFVARA5,MEANW5, 
STANDWS,COFVARWS); 

WRITE<PRINTER3,<"ALL TESTS ',X5,R5.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3,X6,R5.3,X4,R5.3,X4,R5.3,X6,R5.3,X4,RS.3,X4,RS.3>, 
MEANET,STANDET,COFVARET,MEANAT,STANDAT,COFVARAT,MEANWT, 
STANDWT,COFVARWT>; 

WRITECPRINTER3,<"ALL TESTS-WAT.TESTS ',X5,R5.3,X4,R5.3,X4, 
R5.3>,MEANEW,STANDEW,COFVAREU>; 

ENI1; 
zzz 

%%%Z%%%%%%%%%%%%Z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Z%%%%%%%%%%Z%Z%ZZZZ%%ZZ%%Z 
ZZZ PLOTTEN ZZZ 
%%ZZ%%Z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%ZZ%%%%ZZ% 
zzz zzz 
URITE<UIT,l,"PLOTTEN? ZO JA TYPE l, ZO NEE TYPE 0">; 
READCIN,/,Ql); 
IF lU NEQ O THEN 
BEGIN 

INTEGER OBJ,NX,NY,EX; 
REAL XMIN,XMAX,DX,XFROM,YFROM,XTO,YTO,WX,MH1,MH2; 
REAL ARRAY QRCl:12,1:RTOTJ, 

QMC4:12J; 
STRING ARRAY QSC1:12J; 
QSClJ:='Rtest/RECCS'; 
QSC2J:="Rtest/RAISI"; 
QSC3J:="Rtest/RWot.'; 
QSC4J:='fty CN/mm2J'; 
QS[SJ:="sw<A>CmmJ'; 
QSC6J:="r CmniJ'; 
QSC7J:='t Cn,m]'; 
QSCBJ:="thetQ CdegreesJ"; 
QSC9]:='ls [mmJ'; 
QSC10J:='sw(A)/t'; 
QS[ 11 J: =' r /t'; 
QSCl:?J:='ls/t"; 
FOR R:=1 STEF' 1 UNTIL RTOT DO 
BEGIN 

QRtl,RJ:=RRECCStRJ; 
QRt2,RJ:=RRAISICRJ; 
QRC3,RJ:=RRWATLCRJ; 
QF,C4,F,J :=FTYCRJ; 
QRC5,RJ:=SWACRJ; 
ORC 6, i'<J: =RACFU; 
QRC7 ,RJ :=TSCRJ; 
QRC8, RJ: =THûCRJ; 
QRC9,F,J:=LSCRJ; 
QRClO,RJ:=SWATSCRJ; 
QRCll,RJ:=RATSCRJ; 
QRC12,RJ:=LSTSCRJ; 

QMC4]:=300; 
QMC5J:=100; 
l1M[6J:=5; 
0Mt7J:=1; 
QMCSJ:=70; 
QM[9]:=10'.>; 
QMClOJ:=100; 
QMCllJ :=5; 
QM[12J:=l00; 

CND; 
FOR I:=1 STEP 1 UNTIL 12 DO 
WRITE<UIT,ll,I,'=',QSCIJ>; 
WHILE Ql NEQ O DO 
BEGIN 

FILE PLOTFILE<KIND=PREVIEUER>; 
WRITE<UIT,l,'TYPE Yll, 2 OF3l, 
READl!N,/,Q2,03>; 
XMIN:•QMCQ3J; XMAX:•QM[Q3J; 
fOR R:=1 STEP 1 UNTlL RTOT DO 

TYPE X ;Y,X'l; 



53400 
~3500 
53600 
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53800 
53900 
54000 
54100 
54200 
54300 
54400 
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54600 
54700 
54800 
54900 
55000 
55100 
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55300 
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56400 
5l500 
56600 
56700 
56800 
56900 
57000 
57100 
57200 
57300 
57400 
57500 
57600 
57700 
57300 
57900 
58000 
58100 
58200 
58300 
58400 
58500 
58600 
58700 
58800 
58900 
59000 
59100 
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BEGIN 
lF FVCR,1J=• • OR FVCR,2J=• • OR FVCR,3J=• • 
THEN BEGIN 

END; 

IF QF,Cl13,RJ<XMIN HIEN XMLN:=QR[Q3,RJ; 
IF QRCQ3,RJ>XMAX THEN XMAX:=QR[Q3,RJ; 

END; 

DX:=XMAX-XMIN; EX:=0; 
IF DX=O THEN WRITE<UIT,l,"GEEN PLOT,DX=O'l; 
IF DX>O THEN 
BEGIN 

WHILE DX<l DO BEGIN DX:=DX*lO; EX:=EX--1 END; 
WHILE DX>lO DO BEGIN DX:=DX/10; EX:=EX~l END; 
IF DX<=2 THEN WX:=lO**<EX-ll 

END; 

ELSE IF DX <=5 THEN WX:=2*10**<EX-ll 
ELSE WX:=5*10**<EX-1>; 

NX:=ENTIERC<XMAX-XMINl/WX ➔ 0.5>; 

XFROM:=WX*<ENTIERCXMIN/WX+0.5))-WX; 
XTO:=XFROM~CHX+2)*WX; 
YFROM:=O; YT0:=2.0; NY:=20; 
NEWOBJECTCOBJ>; 
OPENMAPl<OBJ,3,3,23,3,3,23,XFROM,YFROM,XTO,YFROM,XFROM,YTO>; 
AXISCOMPLETECOBJ,3,3,23,3,<NX+2),0,XFROM,XTO,TRUE,FALSE, 

0.25,QSCQ3J >; 
AXISCOMPLETE<OBJ,3,3,3,23,NY,1,YFROM,YTO,FALSE,TRUE, 

0.25,QSCQ2Jl; 
TEXTCOBJ,25,22,29,22,0,'STOCHHOLM TEST 
TEXTCOBJ,25,21,29,21,0,'CORNELL TEST 
TEXTCOBJ,25,20,29,20,0,•MISSOURI-ROLLA 
TEXT(OBJ,25,19,29,19,0,'WATERLOO TEST 
TEXTCOBJ,25,18,29,18,0,'EINDHOVEN TEST 
MARKCOBJ,24.4,22.125,1,0.25); 
MARKCOBJ,24.4,21.125,2,0.25>; 
MARK(OBJ,24.4,20.125,3,0.25); 
MARK(OBJ,24.4,19.125,4,0.25>; 
MARKCOBJ,24.4,18.125,5,0.25); 
CLOSEMAP<OBJ>; 

. ) ; . ) ; 
TEST'>; . ) ; . ) ; 

MHl:=CYTO--YFROM)/20*0.25; MH2:=<YTO-YFROM)/20•0.30; 
FOR R:=l STEP 1 UNTIL RTOT DO 
BEGIN 

IF FVCR,Q2J=' • 
THEN MARKCOBJ,QR[Q3,RJ,QRCQ2,RJ,PCCRJ,MH1l; 

END; 

!1 
Z2 
.?3 
%4 

STRAIGHTLINEPIECECOBJ,XFROM,t,XT0,1,3); 
MAPANDDRAWOBJECTlCPLOTFILE,OBJ,0,0,35,31,XFROM,YFROM,XTO, 

YFROM,XFROM,YT0,3,3,23,3,3,23); 
DISPOSEOBJECT<OBJ>; 
WRITE(UIT,/,"PLOTTEN,ZO JA TYPE 1,zo NEE TYPE 0'); 
READ< IN,l ,LH >; 

END; 
END; 
Z%% Z%Z 
%%%%%%%%%%%ZZZ%Z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZZ%Z%%%%ZZ2%Zl%%l%!%%2% 

END; 
%%%%% zzz:z 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
END. 
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I:•ATA1 
DATE t,. TIME PRINTEit: THURSitAY, AUGUST 21, 1986 (: 13:13:52. 

100 53 8 
200 1-2-1 40 37.3 1.02 10.4 90 50 875 
300 1-3-1 40 37.3 1.02 10.4 90 50 833 
400 1-4-2 40 37.3 1.02 10.4 90 100 893 
500 1-5-2 40 37.3 l.02 10.4 91 100 ?33 
600 1-6-2 40 37.3 1.02 10.5 88 100 927 
700 1-10-5 40 37.3 1.02 10.4 70 100 804 
800 1-11-5 40 37.3 1.02 10.4 70 100 820 
900 1-13-8 40 37.3 1.02 10.4 50 100 710 

1000 1-14-8 40 37.3 1.02 10.4 49 100 754 
1100 1-15-8 40 37.3 1.02 10.4 50 100 754 
1200 2-1-5 40 37.3 1.02 1.4 72 100 973 
1300 2-2-5 40 37.3 1.02 1.3 71 100 1092 
1400 2-3-5 40 37.3 1.02 1.2 71 100 1047 
1500 2-4-5 40 37.3 1.02 5.3 71 100 864 
1600 2-5-5 40 37.3 1.02 5-2 70 100 834 
1700 2-7-8 40 37.3 1.02 1-ó 50 100 876 
1800 2-8-8 40 37.3 1.02 1.1 50 100 873 
1900 2-10-8 40 37.3 1.02 5.5 49 100 741 
2000 2-11-8 40 37.3 1.02 5.4 50 100 750 
2100 3-1-4 40 39.2 0.58 1.3 69 50 410 
2200 3-3-4 40 39,2 0.58 1,3 70 50 410 
2300 3-5-4 40 39.2 0.58 2.7 70 50 358 
2400 3-6-4 40 39.2 0.58 2.7 70 50 365 
2500 3-7-4 40 39.2 o.58 5.2 70 50 300 
2600 3-8-4 40 39.2 0.58 5.0 69 50 321 
2700 3-9-4 40 39.2 0.58 5.2 69 50 310 
2800 3-10-5 40 39.2 0.58 1.3 70 100 408 
2900 3-11-5 40 39.2 0.58 1.3 71 100 401 
3000 3-13-5 40 39.2 0.58 2,8 68 100 344 
3100 3-14-5 40 39.2 0.58 2.9 71 100 345 
3200 3-16-S 40 39.2 0.58 4.6 68 100 337 
3300 3-17-5 40 39.2 0.58 4. 9 71 100 327 
3400 4-1-5 40 27.9 0.93 5.3 71 100 596 
3500 4-2-5 40 27.9 0.95 S.3 70 100 593 
3600 4-4-5 70 27.9 0.93 s"2 71 100 717 
3700 4-5-5 70 27.7 0.94 5.3 70 100 746 
3800 4-6-5 70 27.9 0.95 5.4 69 100 766 
3900 4-7-5 100 27.9 0.92 5.3 70 100 770 
4000 4-8-5 100 27.9 0.97 5.3 70 100 847 
4100 4-9-S 100 27.9 0.93 5.3 70 100 807 
4200 4-10-5 70 37.3 1.02 5.5 70 100 1078 
4300 4-11-5 70 37.3 1.02 5"4 71 100 1091 
4400 4-12-5 100 37.3 1.02 5.4 71 100 1353 
4500 4-13-5 100 37.3 1.02 5.3 72 100 1276 
4600 4-15-5 100 37.3 1.02 5.3 69 100 1224 
4700 4-17-7 40 39.2 0.58 3.3 50 50 303 
4800 4-22-7 100 39.2 0.58 3.5 51 50 490 
4900 4-24-7 100 39.2 0.58 3,6 51 50 S2l 
5000 4-25-7 40 24.9 0.52 2.6 52 50 220 
5100 4-26-7 40 24.9 0.52 1,4 52 50 205 
5200 4-28-7 70 ::?4. 9 O.:i2 2,4 50 50 291 
5300 4-29-7 70 24.9 0"52 2.7 50 50 293 
5400 4-33-7 100 ::?4.9 0"52 2.4 51 50 325 
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l)ATA2 
AUGUST 21, 1986 e 13:22:32. 

DATE t. TIME PRINTEr1: THURSDAY, 

100 31 11 
200 13 0.7'5 2.030 0.060'5 '5.879 0.060'5 34.0 24.0 4.0 2.0 1.0 

300 14 î.'5 1.880 0.0597 5.881 0.0597 36.9 24.0 4.0 2.0 1.0 

400 16 0.75 1.720 0.0597 5.881 0.1791 37.0 24.0 4.0 2.0 1.0 

500 17 1.5 1.980 0.0604 5.879 0.1812 32.6 24.0 4.0 2.0 1.0 

600 18 2.5 1.910 0.0605 5.879 0.1815 32.7 24.0 4.0 2.0 1.0 

700 19 0.75 3.'500 0.0646 5.871 0.0646 54.0 24.0 4.0 2.0 1.0 

800 20 , 1.5 3.390 0.0654 5.869 0.0654 53.6 24.0 4.0 2.0 1.0 

900 21 2.s 3.750 0.0648 5.870 0.0648 53.8 24.0 4.0 2.0 1.0 

1000 22 0.75 3.110 0.0646 5.871 0.1938 '54.0 24.0 4.0 2.0 1.0 

1100 23 1.5 3.140 0.0649 5.870 0.1947 53.0 24.0 4.0 2.0 1.0 

1200 24 2.S 3.350 0.0659 5.868 0.1977 53.2 24.0 4.0 2.0 1.0 

1300 25 0.75 1.sso 0.0601 8.880 0.0601 37.7 36.0 3.0 1.S o.o 
1400 26 1. 5 1.538 0.0595 8.881 0.0595 35.8 36.0 3.0 1.5 o.o 
1500 28 0.75 1.300 0.0601 8.880 0.1803 31.7 36.0 3.0 1.5 o.o 
1600 29 1.5 1.410 0.0595 8.881 0.1785 33.0 36.0 3.0 1.5 o.o 
1700 30 2.5 1.525 0.0587 8.883 0.1761 32.3 36.0 3.0 1.5 o.o 
1800 31 0.75 2.400 0.0650 8.870 0.0650 54.5 36.0 3.0 1.5 o.o 
1900 34 0.75 2.400 0.0637 8.873 0.1911 54.7 36.0 3.0 1.5 o.o 
2000 35 1.5 2.363 0.0640 8.872 0.1920 54.2 36.0 z.o 1.5 o.o 
2100 36 2.5 2.413 0.0633 8.873 0.1899 54.1 36.0 3.0 1.5 o.o 
2200 37 0.75 1.450 Ó.0603 11.88 0.0603 32.1 48.0 3.0 1.5 o.o 
2300 38 1.5 1.550 0.0616 11.38 0.0616 33.2 48.0 3.0 1 .5 o.o 
2400 39 ..., "' 1.700 0.0612 11.88 0.0612 38.2 48.0 3.0 1.5 o.o ... w 

2500 40 0.75 1.375 0.0592 11.88 0.1776 30.9 48.0 3.0 1.5 o.o 
2600 41 l. '5 1.400 0.0607 11.88 0.1821 '32.S 48.0 3.0 1 • '5 o.o 
2700 42 2.5 1.450 0.0609 11.87 0.1827 32.3 48.0 3.0 1.5 o.o 
2800 43 0.75 2.390 0.0664 11.86 0.0664 53.8 . 48.0 3.0 1.5 o.o 
2900 44 1.S 2.300 0.0664 11.86 0.0664 54.2 48.0 3..0 1.5 o.o 
3000 46 0.75 2.250 0.0660 11.87 0 .1980 55.8 48.0 z.o 1.5 o.o 
3100 47 1.5 2.526 0.0669 11.97 0.2007 54.l 48.0 3.0 1.5 o.o 
3200 48 ..., "' 2.576 0.0661 11.87 0.1983 53.4 48.0 3.0 1.5 o.o 

... ,.J 

DATA3 
DATE t. TIME PRINTED: THURSDAY, AUGUST 21, 1986 e 13:23:57. 

100 32 10 
200 SU1-IOF1 1.260 43.82 0.0480 9.829 0.1330 l 1.503 0.654 11.97 
300 SU1-IOF2 1.175 43.82 0.0475 9.908 0.1250 1 1.492 0.634 11.16 
400 SU1-IOF5 1.450 43.82 0.0485 9.855 0.1250 3 1.485 0.644 13.78 
500 SU1-IOF6 1.385 43.82 0.0480 9.849 0.1250 3 1.499 0.670 13.16 
600 SU2-IOF1 1.145 43.82 0.0490 12.25 0.1250 1 1.483 0.660 12.60 
700 SU2-IOF2 1.305 43.82 0.0500 12.21 0.1250 l 1.478 0.683 14.36 
800 SU2-IOF5 1.385 43.82 0.0480 12.21 0.1250 3 1.489 0.677 15.24 
900 SU2-IOF6 1.455 43.82 0.0490 12.25 0.1250 3 1.485 0.665 16.01 

1000 SU2'-IOF3 1.750 36.88 0.0497 7.229 0.0938 3 1.639 0.620 11.59 
1100 su2•-roF4 1.710 36.88 0.0507 7.247 0.0938 3 1.632 0.627 11.32 
1200 SU2'-IOF5 1.580 36.88 0.0507 7.251 0.0938 3 1.639 0.627 8.097 
1300 SU2'-!0F6 1.540 36.88 0.0507 7.269 0.0938 3 1.639 0.635 7.892 
1400 SU5-IOF1 1.403 47.12 0.0495 6.094 0.0938 1 2.654 0.609 8.766 
1500 SU5-IOF2 1.480 47 .12 0.0502 6.077 0.0938 1 2.657 0.603 9.250 
1600 SU5-IOF3 1.750 47.12 0.0500 6.095 0.0977 2 2.647 0.613 10.94 
1700 SU5-IOF4 1.830 47.12 0.0505 6.079 J.0938 2 2.653 0.615 11.44 
1800 SU5-IOF5 2.080 47.12 0.0504 6.085 0.0898 3 2.659 0.614 13.00 
1900 SU5-IOF6 1.835 47.12 0.0503 6.091 0.0938 3 2.648 0.613 11.47 
2000 SU6'-IOF1 1.480 47.12 0.0500 7.271 0.0938 1 3.137 0.617 9.250 
2100 SU6'-IOF2 1.580 47.12 0.0500 7.310 0.0859 1 3.123 0.607 9.875 
2200 SU6'-IOF3 1.890 47.12 0.0495 7.281 0.0898 2 3.135 0.607 11.81 
2300 SU6'-IOF4 1.815 47.12 0.0497 7.340 0.0938 2 3.111 0.604 11.34 
2400 SU6'-I0F5 2.085 47.12 0.0492 7.298 0.0938 3 3.136 0.608 13.03 
2500 SU6'-IOF6 1.890 47.12 0.0503 7.279 0.0898 3 3.135 0.608 tl.81 
2600 MSU6'-IOF1 1.650 47.12 0.0502 7.298 0.0938 1 3. 129 0.611 10.31 
2700 MSU.!i'-IOF2 1.643 47.12 0.0500 7.290 0.0938 1 3.124 0.617 10.27 
2800 MSU6'-IOF5 2.045 47.12 0.0505 7.286 0.0938 3 3.135 0.615 12.78 
2900 HSU6'-IOF6 2.140 47.12 0.0498 7.264 0.0938 3 3.138 0.617 13.38 
3000 USU17-IOF5 1.500 36.26 0.0490 4.810 0.0470 3 1.407 0.000 8.250 
3100 USU17-IOF6 1.525 36.26 0.0490 4.803 0.0470 3 1.388 0.000 8.388 
3200 USU18-10F5 1.690 36.26 0.0490 9.443 0.0470 3 2.182 0.000 15.21 
3300 USU18-IOF6 1.465 36.26 0.0490 9.512 0.0470 3 2.174 0.000 13.19 



11 

:DATA4 
r11HE ~ TIME PRINTED: THURSDAY, AUGUST 21, 1986 e 13:14:49. 

100 59 12 
200 5W-IOF 1.0 0.607 0.0380 90 3.94 0.0938 39.8 18.1 2 3.70 1.87 
300 6W-IOF 1.0 0.282 0.0240 90 3.97 0.0938 38.5 18.1 2 3.75 1.89 
400 7W-IOF 1.0 1.550 O.Ot.00 90 7.85 0.0938 33.5 22.0 2 3.76 1.84 
500 8lJ-IOF 1.0 0.707 0.0380 90 7.94 0.0938 39.8 22.0 2 3.71 1.37 
600 14W-IOF 1.0 0.563 0.0380 70 3.93 0.0938 39.8 20.0 2 3.78 1.90 
700 15W-IOF 1.0 0.207 0.0240 70 3.99 0.0938 38.5 20.1 2 3.31 l.92 
800 16W-IOf 1.0 1.437 0.0600 70 7.90 0.0938 .,., C' 

"""'-' • ..J 20.0 2 3. 73 1.87 
900 17W-IOF 1.0 0.632 0.0380 70 7.93 0.0938 39.8 20.0 2 3.76 1.90 

1000 23W-IOF 1.0 0.475 0.0390 50 3.96 0.0938 39.8 20.0 2 3.78 l.90 
1100 24W-IOF 1.0 0.219 0.0250 50 4.02 0.0938 38.5 20.0 2 3.81 1.93 
1200 25W-IOF 1.0 1.200 0.0610 50 7.88 0.0938 33.5 20.0 2 3.Bl 1.89 
1300 26W-IOF 1.0 0.450 0.0400 50 7.94 0.0938 39.8 20.0 2 3.37 1.91 
1400 34\J-IOf 1.0 0.313 0.0240 90 3.95 0.0938 38.5 12.4 2 3.76 1.88 
1500 35U-IOF 2.0 0.388 0.0240 90 3.93 0.0938 38.5 12.5 2 3.76 1.38 
1600 36W-IOF 3.0 0.450 0.0240 90 3.93 0.0938 38.5 12.4 2 3.77 1.88 
1700 51U-IOF 1.0 0.534 0.0360 70 4.09 0.0938 39.8 20.0 2 3.77 1.86 
1800 52U-IOF 1.0 0.259 0.0240 70 4.15 0.0938 38.5 20.0 2 3.79 1.89 
1900 54U-IOF 1.0 0.422 0.0360 50 5.06 0.0938 39.8 20.0 2 3.88 1.90 
2000 55U-IOf 1.0 0.438 0.0380 50 5.04 0.0938 39.8 20.0 2 4.90 l.89 
2100 56U-IOF 1.0 0.425 0.0360 50 5.09 0.0938 39.8 20.0 2 2.83 1.90 
2200 57U-IOF 1.0 1-463 0.0600 90 3.91 0.0938 33.5 1:?.5 2 3.70 l.85 
2300 60U-IQF 1.0 0.988 0.0450 90 3.91 0.0938 36.7 12.5 2 3.84 1.87 
2400 61W-IOF 2.0 1.185 0.0450 90 3.91 0.0938 36.7 12.5 2 3.84 1.86 
2500 62U-IOF 3.0 1.288 0.0450 90 3.93 0.0938 36.7 12"5 2 3.84 1.87 
2600 69W-IOf 3.0 0.950 0.0380 90 3.95 0.0938 39.8 12.0 2 3.83 1.86 
2700 89W-IOF 1.0 0.250 0.0240 70 4.21 0.0938 38.5 20.3 2 3.80 1.90 
2800 91W-IOF 1.0 0.575 0.0380 70 4.24 0.0938 39.8 20.5 2 3.82 1.86 
2900 lOllJ-IOF 1.0 0.188 0.0240 50 5.16 0.0938 38.5 21.0 2 3.92 1.91 
3000 103U-IOF 1.0 0.525 0.0380 50 5.20 0.0938 39.8 21.0 2 3.91 1.91 
3100 124\J-IOF 5.0 0.400 0.0240 90 3.99 0.0938 38.5 19.0 2 3.82 1.91 
3200 125\J-·IOF 4.0 0.400 0.0240 90 3.98 0.0938 38.5 18.5 2 3.8:? 1.91 
3300 128U-IOF 4.0 0.420 0.0240 90 3.95 0.0938 38.5 12.5 2 3.32 1.90 
3400 134\J-IOf 4.0 1. 111 0.0380 90 3.97 0.0938 39.8 12.0 2 3.82 1.91 
3500 135W-IOF s.o 1.219 0.0380 90 3.99 0.0938 39.8 12.0 2 3.81 1.89 
3600 136\.1-IOF 1.0 0. 7 4'5 0.0380 90 3.97 0.0938 39.8 12.0 2 3.83 1.91 
3700 137U-IOF 2.0 0.880 0.0380 90 3.95 0.0938 39.8 12.0 2 3.82 1.91 
3800 139\J-IOF 1.0 0.23'5 0.0240 90 3.95 0.0938 38.5 20.5 4 3.76 1.89 
3900 3WR-IOF 2.0 0.304 0.0247 90 3.35 0.1875 46.1 20.0 2 3.56 1.88 
4000 12\JR-IOF 2.0 0.307 0.0247 90 3.44 0.2500 46.1 20.0 2 3.45 1.67 
4100 15WR-IOF 2.0 0.475 0.0334 90 3.31 0.2500 41.2 ::?O.O 2 3.43 1.83 
4200 21WR-IOF 2.0 0.245 0.0216 90 3.32 0.3750 40.4 20.0 2 3.19 1.79 
4300 24WR-IOF 2.0 0.610 0.0395 90 3.38 0.3594 43.4 20.0 2 3.17 1..!14 
4400 30WR-IOF 2.0 0.331 0.0247 70 4.14 0.1875 46.1 20.0 ::? 3.73 1.94 
4500 33WR-IOF 2.0 0.505 0.0334 70 4.05 0.1875 41.2 20.0 2 3.71 1.97 
4600 39WR-IOF 2.0 0.3'55 0.0247 70 4.15 0.2500 46.1 20.0 2 3.55 1.92 
4700 42Wf<-IOF 2.0 0.721 0.0395 70 4.10 0.2500 43.4 20.0 2 3.80 1.92 
4800 48WR-IOF 2.0 0.265 0.0216 70 4.15 0.2813 40.4 20.0 2 3.49 1.94 
4900 51\JR-IOF 2.0 0.698 0.0395 70 4.17 0.3440 43.4 20.0 2 3.56 1.80 
5000 57WR-IOf 2.0 0.329 0.0247 50 5.09 0.1875 46.1 20.0 2 3.86 2.07 
5100 60WR-IOF 2.0 0.475 0.0334 50 4.91 0.2813 41.2 20.0 2 3.86 2.07 
5200 66WR-IOF 2.0 0.299 0.0247 50 5.24 0.2500 46.1 20.0 2 3.8~ 1.98 
5300 69UR-IOF 2.0 0.691 0.0395 50 4.96 0.2500 43.4 20.0 2 3.90 1.99 
5400 75WR-IOF 2.0 0.22s 0.0216 50 4.88 0.2813 40.4 20.0 2 3.81 2.09 
5500 78WR-IOF 2.0 0.670 0.0395 50 5.25 0.3750 43.4 20.0 2 3.5~ 1.00 
5600 81WR-IQF 2.0 1.485 0.0606 50 5.13 0.37'50 43.8 20.0 2 3.62 1.90 
5700 131WR-IOF 4.0 0.370 0.0247 90 3.44 0.2500 46.1 20.0 2 3.45 1.67 
5800 137WR-IOF" 4.0 0.430 0.0247 70 4 .14 0.1875 46.1 ::!O.O 2 3.73 1.94 
5900 140WR-IOF 4.0 0.430 0.0247 70 4.15 0.2500 46.1 20.0 2 3.55 1.92 
6000 144UR-IOF 4.0 0.850 0.0395 70 4.17 0.3440 43.4 20.0 2 3.56 1.80 
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DATA5 
ItATE ~ TIME PRINTEit: THURSJ)AY, AUGUST 21, 1986 (: 13:26:34. 

100 19 11 
200 4-Al 55.1 0.79 6.35 81.03 297 0 11800 55 43.7 125.0 
300 4-A2 55.6 0.79 6.35 Bl.81 304 0 12100 55 43.8 124.7 
400 4-A3. 54.9 0.79 6.3!5 81.96 305 0 12100 55 44.2 125.3 
500 4-A 54.3 0.71 5.65 81.05 323 0 9900 55 44.1 126.2 
600 4-B 54.:? o. 71 5.65 80.83 324 0 9700 55 43.5 126.3 
700 4-Bl 54.4 0.78 6.35 79.86 302 25 11800 80 44.2 125.5 
800 4-B2 55.1 0.78 b.35 82.04 303 25 12900 80 44.6 125.3 
900 4-B3 SS.5 0.78 6.35 79.84 309 25 13600 80 43.9 125.0 

1000 4-K 55.4 0.71 S.65 80.71 320 ~5 11800 80 43.8 126.0 
1100 4-El 55.5 0.79 6.35 79.14 302 50 15200 105 43.0 124.5 
1200 4-E2 55.6 0.79 6.35 80.6!5 309 50 15800 105 43.0 l:::?5.1 
1300 4-E3 55.5 o.ao 6.35 80.14 307 50 15800 105 43.8 123.5 
1400 4-[I 54.5 0.72 5.65 80.93 327 50 13200 105 43.9 125.9 
1500 4-F 54.4 0.72 5.65 80.86 324 50 13300 105 43.9 126.1 
1600 4-Cl 55.1 0.78 6.35 80.07 30'5 70 17600 12'5 43.9 125.l 
1700 4-C2 55.5 0.79 6.35 79.21 304 70 17300 125 44.0 125.5 
1800 4-C3 55.5 0.79 6.35 81.09 304 70 17000 125 42.4 1~3.6 
1900 4-G 54.5 0.72 5.65 80.93 327 70 15000 1.,~ ~_, 44.3 125.7 
2000 4-H 54.4 0.72 5.65 80.86 324 70 14700 1~5 43.9 1:,;4.s 
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Berekening ve:::-houdin,g 1:test/Md voor Stockholm proeven. 

Md is berekend volgens de EC8S-1983 m.b.v. het _?rogramma 
'sheeting' van ir. A.,f .A. van den Bogaard. 

nr. testcode 111test [kKm/nil Md [kNm/~ 111t es t/!.:d 

1 1-2-1 2,36 5,62 0,42 
2 1-3-1 2,25 5,62 0,40 

3 1-4-2 4,60 14,98 0,31 
4 1-5-2 4,89 15, 18 0,32 
5 1-6-2 4,61 14,53 0,32 
6 1-10-5 3,08 10,83 0,28 
7 1-11-5 3, 15 10,83 0,29 
8 1-13-8 2,23 7,35 0,30 
9 1-14-8 2,34 7,09 0,33 

10 1-15-8 2,36 7,35 0,32 
11 2-1-5 3,83 11, 42 0,34 
12 2-2-5 4,24 11,29 0,38 
13 2-3-5 4,07 11, 29 0,36 
14 2-4-5 3,36 11, 23 0,30 
15 2-5-5 3,20 10,97 0,29 
16 2-7-8 2,75 7,37 0,37 
17 2-8-8 2,74 7,37 0,37 
18 2-10-8 2,30 7, 12 0,32 
19 2-11-8 2,35 7,37 0,32 
20 3-1-4 0,94 2,15 0,44 
21 3-3-4 0,94 2, 17 0,43 
22 3-5-4 0,82 2, 17 0,38 
23 3-6-4 0,84 2,17 0,39 
24 3-7-4 o,69 2, 17 0,32 
25 3-8-4 0,73 2, 15 0,34 
26 3-9-4 0,71 2,15 0,33 
27 3-10-5 1,57 3,71 0,42 
28 3-11-5 1, 56 3,79 0, 41 
29 3-13-5 1, 29 3,58 0,36 
30 3-14-5 1,34 3,80 0,35 
31 3-16-5 1,26 3,59 0,35 
32 3-17-5 1,27 3,81 0,33 
33 4-1-5 2,31 7,81 0,30 
34 4-2-5 2,29 7,86 0,29 
35 4-4-5 2,39 7,81 0,31 
36 4-5-5 2,45 7,75 0,32 
37 4-6-5 2,49 7,66 0,33 
38 4-7-5 2, 11 7,52 0,28 
39 4-8-5 2,32 8,09 0,29 
40 4-9-5 2,21 7,63 0,29 
41 4-10-5 3,54 10,96 0,32 
42 4-11-5 3,63 11,22 0,32 
43 4-12-5 3,75 11,33 0,33 
44 4-13-5 3,58 11, 22 0,32 
45 4-15-5 3,31 10,69 0,31 
46 ·4-17-7 0,62 1,55 0,40 
47 4-22-7 0,46 1, 60 0,29 
48 4-24-7 0,49 1,60 0,31 
49 4-25-7 0,45 0,98 0,46 
50 4-26-7 0,42 0,98 0,43 
51 4-28-7 0,43 0,94 0,46 

----: 52 4-29-7 0,43 0,94 0,1\-6 
53 4-33-7 0,30 0,97 0,31 
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