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SAMENV A TIING DEEL 1. 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het afstudeerprojekt, uitgevoerd bij de 

vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit der Bouwkunde van de Technische 

Universiteit te Eindhoven. 

Als doelstelling voor het afstudeeronderwerp geldt: Het ontwikkelen van een geïntegreerd 

staal-beton-constructiesysteem voor kantoorgebouwen. Het staal-beton constructiesysteem 

bestaat uit elementen van koudvervormd (sendzimir verzinkte) dunne staalplaat voor 

vloeren, liggers en kolommen die in de uitvoeringsfase tot een staalskelet worden 

gemonteerd en fungeren als bekisting voor ter plaatse te storten beton. In de gerede fase 

vormen de stalen elementen samen met het beton een constructief geheel, een monoliet en 

stabiele staal-betonconstructie. Op deze wijze is een eenvoudige bouwwijze en een korte 

bouwtijd mogelijk, te realiseren door standaardisatie en door integratie van funkties ten 

aanzien van constructie en installaties. Voorts wordt een eenvoudige bouwwijze en korte 

bouwtijd bereikt door: 

Een eenvoudige logistiek met betrekking tot de uitvoering; 

Minimaal transport van de elementen naar de bouwplaats; 

Het verrichten van minimale handelingen op de bouwplaats; 

Een weinig weersgevoelige uitvoering en afwerking van de draagconstructie; 

Het monteren van lichte elementen; 

Gladde afwerking van de draagconstructie in de gerede fase, waarbij geen 

conserveringslaag nodig is. 

In deel 1 van het verslag is, om de haalbaarheid van het constructiesysteem te toetsen, 

onderzoek gedaan naar de eisen, die bij de bouw en het initiatief daartoe betrokken partijen 

aan kantoorgebouwen stellen. Dit onderzoek heeft betrekking op: 

Het ontwerpproces en ontwerpmethodiek; 

Programmatische en organisatorische eisen; 

Distributietypologie van installaties; 

Het constructief ontwerp. 

Aan de hand van elk van deze aspecten zijn ontwerpcriteria vastgesteld op basis waarvan 

een aantal constructievarianten voor een voorbeeldprojekt zijn ontworpen. De ontworpen 

constructievarianten varieren met betrekking tot: 

Stramienmaten; 
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Kolomplaatsing; 

Type vloerplaat; 

Liggerstruktuur; 

Distributiepatroon van de .ldimaatbeheersings-installatie. 

Uit de verschillende constructievarianten is vervolgens èèn constructievariant geselecteerd 

voor nadere uitwerking. De criteria voor deze selectie zijn afgeleid uit de doelstelling van 

het afstudeerprojekt. 

Het constructieschema van de geselecteerde constructievariant dient als uitgangspunt voor 

het dimensioneren en detailleren van het staal-beton constructiesysteem. Het 

constructiesysteem voldoet aan de eisen, die zijn ontleend aan de betreffende ontwerpcriteria 

en volgen uit het selectieproces: 

De maatvoering van het constructiesysteem is gebaseerd op de SBR-methodiek voor 

utiliteitsbouw, het maatraster bedraagt zowel in horizontale als in verticale richting 300 

mm; 

De kolommen zijn geplaatst op een raster van 7200 x 7200 mm, waarbij in de 

lengterichting van het gebouw tussen de kolommen liggers zijn geplaatst Oengte = 
7200 mm) en in de breedterichting vloerplaten Oengte = 7200 mm); 

De verdiepingshoogte bedraagt 3300 mm, de vrije hoogte bedraagt 2700 mm. In de 

complementaire hoogte van 600 mm worden de constructie, de leidingen, het plafond 

e.d. aangebracht ; 

Naast de lineaire structuur van de plattegrond in een één- en twee-beukig 

kantoorgebouw is ook een meer centrale structuur met een driebeukige plattegrond 

mogelijk; 

De plattegrond geeft een grote indelingsflexibiliteit die niet wordt gehinderd door 

stabiliteitsvoorzieningen; 

Het distributiepatroon en de keuze van de .ldimaatbeheersings-installatie geeft grote 

flexibiliteit zowel tijdens het ontwerpen van het gebouw als bij eventuele latere 

aanpassingen; 

Bij de afwerking en indeling van de gevel geldt maximale indelingsvrijheid; 

De dimensionering en detaillering van de elementen, waaruit het constructiesysteem is . 

samengesteld, vindt plaats in het tweede deel van het verslag. 
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INLEIDING EN DOELSTELLING. 

Het idee voor het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem werd 

geopperd in het artikel "Staal-beton constructies in de utiliteitsbouw" [lit 3]. In het 

betreffende artikel wordt gesteld dat in het staal-beton constructiesysteem goede benutting 

van de materiaal-eigenschappen van staal en beton op een zodanige wijze toepassing moet 

vinden, dat hieruit voordelen voor het bouwproces ontstaan, zowel in de voorbereidings- als 

in de uitvoeringsfase (figuur 1). 

Figuur 1: ldeel!nschets van een gerntegreerd staal-beton constructiesysteem. 

Als toepassingsgebied voor het geïntegreerd staal-beton constructiesysteem kan worden 

gedacht aan nieuwbouw van een bedrijfscomplex, bestaande uit een industriehal met een 

kantoorgebouw. De huidige situatie is dat voor de te bouwen industriehal meerdere 

constructiesystemen voorhanden zijn die snelle realisering mogelijk maken. Het 

kantoorgebouw wordt daarentegen nog steeds op de traditionele manier ontworpen en 

uitgevoerd omdat het ontbreekt aan een efficiënt constructiesysteem. Deze tegenstelling in 

bouwwijze voor één projekt, een snel en efficient systeem naast een traditioneel en veel 

trager verlopende bouwwijze, leidt tot een verschil in uitvoeringstijd en dus tot uitstel van 

de oplevering van het projekt. Hierdoor ontstaat (onnodig) kapitaalverlies (figuur 2). 
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Figuur 2: Tijdschema van de uitvoering van een bedrijfscomplex. 

Uit het oogpunt van tijdwinst voor het realiseren van het projekt is het dus interessant om 

ook voor het kantoorgebouw een constructiesysteem met een korte bouwtijd te ontwikkelen. 

De ontwikkeling van dit idee naar een ontwerp zal in dit rapport aan de orde komen. 

Op basis van het idee voor een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem wordt ervan 

uitgegaan dat het constructie-systeem zal bestaan uit lichte stalen constructie-elementen, die 

in geprefabriceerde vorm vanaf de fabriek worden geleverd. Op de bouwplaats kunnen de 

elementen op snelle en eenvoudige wijze tot een stabiel geheel worden gemonteerd, waarna 

de elementen voor het verkrijgen van een solide en monoliet blijvende constructie worden 

volgestort met beton. 

Daarnaast is het bij het realiseren van een bouwwerk belangrijk dat integratie plaatsvindt 

van de ruimten die benodigd zijn voor de draagconstructie (de constructieruimte) en voor 

het distributie-leidingsysteem (de voorzieningenruimte). Door integratie van funkties en van 

de benodigde ruimte van de verschillende elementen, waaruit de draagconstructie en het 

distributie-leidingsysteem zijn samengesteld, ontstaan voordelen voor het bouwproces en 

voor het bouwwerk. Dit zowel in de uitvoerings- als in de gerede fase van het bouwwerk. 

Het begrip integratie heeft dus betrekking op de volgende aspekten: 
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Met de stalen elementen wordt een "skelet" samengesteld dat in de uitvoeringsfase een 

tijdelijke dragende funktie heeft. Tijdelijke onderstempeling is hierbij niet nodig. 

De stalen elementen vormen de bekisting voor het beton. Na verharding van het beton · 

ontstaat dan een staal-beton draagconstructie, waarbij de stalen elementen participeren 

in de krachtswerking. 

De onderdelen van de draagconstructie bepalen de constructie-ruimte op een zodanige 

wijze dat daarin ook leidingen ten behoeve van installaties kunnen worden geplaatst. 



Een stapeling in verticale zin van de benodigde constructie- en voorzieningenruimte 

wordt daarbij vermeden. 

Het doel van de integratie is het aanbieden van een economisch aantrekkelijk 

constructiesysteem, dat qua kostprijs in zowel de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase 

een goed alternatief is voor de traditionele draagconstructies. 

Om de voorbereidingstijd voor de bouw en de kosten ervan te beperken worden de stalen 

elementen geprefabriceerd. Hierbij is het noodzakelijk om een systeem aan te bieden met 

een bepaalde graad van standaardisatie. 

Er kan dan "op voorraad" geproduceerd worden v66rdat de exacte vormgeving van het 

gebouw bekend is. Afhankelijk van de omvang van het leveringsprogramma en de montage

mogelijkheden van de elementen, zijn de vormgevingsmogelijkheden dan wel in zekere zin 

beperkt. Routinewerkzaamheden, zoals het maken van uitgebreide constructieberekeningen 

en -tekeningen, die bij elk gebouwontwerp steeds wéér moeten worden verricht, kunnen ten 

gevolge van de standaardisatie tot een minimum worden teruggebracht. 

Het ontwerpen van het gebouw gebeurt dan naar aanleiding van het programma van eisen 

van de opdrachtgever en bijv. op basis van tabellen van het leveringspakket van de 

constructie-elementen. De eventueel nog benodigde constructieberekeningen (bijv. extra 

bijlegwapening) kunnen door het constructiebureau van de fabrikant worden gemaakt, of 

door een constructiebureau dat de gehele bouw begeleidt. In verband met afspraken over de 

plaatsing en maatvoering van verschillende gebouwonderdelen zoals draag-constructie en 

leidingsysteem is het nodig een bepaalde ontwerpmethodiek vast te leggen en te hanteren. 

Nadat op deze basis het gebouwontwerp gereed gemaakt is, kan met de realisatie begonnen 

worden door het bestellen van de constructie-elementen, die op de gewenste datum worden 

geleverd. De uitvoeringstijd wordt verkort doordat het aantal te verrichten werkzaamheden 

op de bouwplaats minimaal is. Er is immers integratie van funkties nagestreefd. Bepaalde 

onderdelen hebben meerdere funkties, bijvoorbeeld stalen standaard-elementen, die een 

tijdelijke dragende- en bekistingsfunktie en een blijvende funktie in de staal-beton draag

constructie hebben. Ook voor de elementen die onderdeel zijn van de constructie én ook 

onderdeel zijn van de luchtbehandelingsinstallatie, is integratie nagestreefd. 

Voorts wordt getracht om handelingen die normaal op het bouwwerk plaatsvinden, zoals 

bijvoorbeeld het aanbrengen van ophangpunten, naar de fabriek te verplaatsen. 
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Door het toepassen van het constructiesysteem beschikt de opdrachtgever vanwege 

verkorting van de voorbereidings- en uitvoeringstijd eerder over zijn nieuwe bedrijfs

huisvesting. 

Het geïntegreerde constructiesysteem zal worden ontwikkeld voor kantoorgebouwen, omdat 

deze categorie gebouwen binnen de utiliteitsbouw het meest voorkomt. 

Als doelstelling voor het afstudeerprojekt is gekozen voor het ontwikkelen van een 

geïntegreerd staal-beton constructiesysteem voor kantoorgebouwen van enkele 

verdiepingen. 

Het systeem moet een efficiënte realisatie van de uitvoering mogelijk maken door 

standaardisatie en door integratie van funkties ten aanzien van constructie én installaties; het 

bestaat uit elementen van koudvervormd dunne staalplaat voor vloeren, liggers en mogelijk 

kolommen. Na montage van de stalen elementen op de bouwplaats worden de elementen 

volgestort met beton. Het beton vormt het constructieve drukgebied en zorgt voor een 

monoliete constructie, de stalen elementen vormen de bekisting en het constructieve 

trekgebied. De constructie- en de voorzieningen-ruimte zijn zover mogelijk geïntegreerd. 

Voorts heeft een staal-beton constructiesysteem in de uitvoeringsfase het voordeel van een 

staalconstructie en in de gerede fase het voordeel van een betonconstructie. In de 

uitvoeringsfase worden lichte elementen gemonteerd, in de gerede fase is er sprake van een 

monolite constructie. 

Om de haalbaarheid van het constructiesysteem te vergroten zal, voor het formuleren van de 

uitgangspunten van waaruit het constructiesysteem zal worden ontworpen, onderzoek 

worden gedaan naar de eisen die bij de bouw en bij het initiatief daartoe betrokken partijen 

aan kantoorgebouwen stellen. Er zullen een aantal gerealiseerde kantoorgebouwen worden 

geanalyseerd om inzicht te krijgen in het eisenpakket in relatie met het (ruimtelijk) ontwerp. 

Van deze gebouwen zal één voorbeeldprojekt gekozen worden op basis waarvan een aantal 

constructie-varianten zal worden ontworpen. Vervolgens wordt aan de hand van een samen 

te stellen lijst met beoordelingscriteria één variant geselecteerd en nader uitgewerkt. In hét 

tweede deel van deze studie wordt daartoe het constructiesysteem van de geselecteerde · 

variant gedimensioneerd en gedetailleerd. 

Tot slot wordt de studie samengevat en worden conclusies getrokken. Daarbij worden ook 

aanbevelingen voor verdere studies opgenomen. 
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1 VOORONDERZOEK. 

1.1 ONTWERPPROCES: 

Voor het ontwerpen van een staal-beton constructiesysteem voor kantoorgebouwen is het 

noodzakelijk een aantal uitgangspunten op te stellen op basis waarvan het ontwerpen moet 

plaatsvinden. Zoals bij elk nieuw te ontwikkelen produkt, zal ook hier onderzocht worden 

aan welke eisen het produkt, het staal-beton constructiesysteem, moet voldoen. Deze eisen 

zijn uiteraard gebaseerd op de doelstelling zoals die voor het afstudeerprojekt is 

geformuleerd. 

Voor het ontwerpproces van het systeem zijn met betrekking tot de realisatie van het 

systeem een drietal fasen van belang, te weten: 

De produktiefase, het produceren van de elementen; 

De uitvoeringsfase, het monteren en volstorten van de elementen op de bouwplaats 

(inclusief het transport); 

De gerede fase, als het gebouw in gebruik is. 

Het ontwerpproces speelt zich af op drie nivo's: 

Gebouwnivo 

Elementnivo 

Detailnivo 

= systeemnivo; 

= vloerelementen, liggers, kolommen; 

= verbinding tussen de elementen. 

Om de eisen, welke aan het constructiesysteem worden gesteld, te kunnen omschrijven zal 

worden onderzocht welke eisen in de uitvoerings en gerede fase van invloed zijn op het ont

werpen van een draagconstructie voor kantoorgebouwen op het systeemnivo. Eisen die op 

element- en detailnivo worden gesteld, worden in eerste instantie achterwege gelaten omdat 

deze tijdens het ontwerpen op het systeemnivo geen grote invloed hebben en omdat de lijst 

met eisen dan te uitgebreid wordt. De afzonderlijke elementen waaruit het 

constructiesysteem is opgebouwd zullen in een later stadium op het element- en detailnivo 

gedetailleerd en gedimensioneerd worden (deel 2 van dit verslag). 

1.2 ONTWERPMETHODIEK. 

Om voor de draagconstructie van kantoorgebouwen een systeem te ontwerpen moet eerst het 

begrip 'constructiesysteem' nader worden omschreven. De definitie luidt als volgt: 

Een constructiesysteem is een stelselmatige constructiewijze waarbij de elementen die 
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aan het gebouw sterkte, stijfbeid en stabiliteit verlenen op een doelmatige wijze zijn 

geordend en een samenhangend geheel van bijeenhorende elementen vormen. 

Belangrijk voor het ontwerpen van een systeem is dus dat er een samenhangend geheel van 

constructieve elementen ontstaat, dat op een doelmatige wijze is geordend. Om tot een 

doelmatige ordening te komen moeten er afspraken gemaakt worden over de maatvoering en 

de plaatsing van de diverse elementen onderling en binnen het gehele systeem. Deze 

afspraken dienen tevens als communicatie tussen de diverse disciplines ten aanzien van 

constructie, installaties en inrichting, welke van invloed zijn op het gebouwontwerp. 

1.2.1 SAR methodiek: 

De Stichting Architekten Research, SAR, heeft in de jaren zestig een maatvoeringssysteem, 

de modulaire coördinatie, ontwikkeld en een aantal begrippen ingevoerd op basis waarvan 

industrialisering van de woningbouw mogelijk moest worden. Later, in het begin van de 

jaren tachtig, heeft de Stichting Bouwresearch, SBR, de SAR- methodiek vertaald naar de 

utiliteitsbouw om ook hier coördinatie tussen de verschillende disciplines mogelijk te 

maken. Enige begrippen worden in het volgende duidelijk gemaakt. 

1.2.1.1 Modulaire coördinatie: 

Het doel van de modulaire coördinatie is het coördineren van de verschillende disciplines op 

het gebied van de draag-en inbouwstruktuur. Uitgangspunt bij de maatvoering is de maat M 

met een afmeting van 100 mm. Met de maat M wordt een basismoduul van 3M gevormd 

als uitgangspunt voor het raster, het maatstramien, waarop de maatvoering van de 

plattegrond is gebaseerd. ~ 1-1 - 1 i ,--- _LJ -

Figuur 1-1: 
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1.2 .1.2 Ruimtetypologie: 

De SAR methodiek onderscheidt drie ruimtesoorten, te weten: 

De algemene verblijfsruimte; 

De specifieke verblijfsruimte; 

De gebruiksruimte. 

Voor utilitaire gebouwen betekent deze ruimte-typologie: 

Algemene verblijfsruimte: 

Algemene verblijfsruimten kunnen gelijktijdig verschillende funkties hebben. Vaste 

afspraken over indeling en afmeting zijn niet mogelijk. Algemene verblijfsruimten 

zijn groepsruimten, kantine en kantoorruimte. 

Specifieke verblijfsruimte: 

De specifieke verblijfsruimte heeft slechts één funktie. De afmetingen zijn wel vast te 

stellen maar de ruimte kan op verschillende manieren worden ingedeeld. 

Kantoorvertrekken en arbeidsplaatsen naar funktie zijn voorbeelden van specifieke 

verblijfsruimten. 

Gebruiksruimte: 

Gebruiksruimten hebben één hoofdfunktie en kunnen slechts op één manier gebruikt 

worden. Er zijn dus afspraken mogelijk over de afmeting en de indeling van de 

ruimte. Gebruiksruimten zijn toiletten, technische ruimten, archiefruimten etc. 

1.2.1.3 Zónering: 

Zó nering bestaat uit een stelsel van zó nes en marges. De samenstelling van de verschillende 

zónes in de gebouw-plattegrond is bepalend voor het gebouwtype, één-, twee- of 

driebeukig. Het doel van zónering is naast het vaststellen van minimale en maximale 

afmetingen van een vertrek ook het verzorgen van coördinatie tussen de bij het ontwerp 

betrokken partijen. Deze coördinatie gebeurt op basis van afspraken over maatvoering en 

plaatsbepaling van bepaalde onderdelen voor constructie 

(drager) en installaties en binnenwanden (inbouw). 
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Figuur 1-2: Z,ones, sectoren en marges. 

Een zöne geeft aan een bepaald gebied in de plattegrond, meestal in de lengterichting van 

het gebouw, een funktionele betekenis. Benamingen voor de zönes en hun betekenis voor 

utilitaire gebouwen zijn ( figuur 1-2): 
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a-zöne: 

De alpha-zöne geeft een privé gebied aan dat binnen ligt en een 

direkte relatie met buiten heeft. De a-zöne is bestemd voor algemene en specifieke 

verblijfsruimten die behoefte hebben aan toetreding van daglicht. In deze zöne zijn de 

kantoorvertrekken gesitueerd . 

.6-zöne: 

De bèta-zöne geeft een privé gebied aan dat binnen ligt en géén relatie heeft met bui

ten. In de .6-zöne bevinden zich ruimten die geen daglichttoetreding behoeven. Het 

gaat hier om gebruiksruimten zoals bijv. toiletgroepen, archieven. Ook specifieke 

ruimten als spreekkamers kunnen in de .6-zöne liggen. 

-y-zöne: 

De gamma-zöne is een semi-openbaar gebied, bestemd voor circulatie. De -y-zöne is 

bestemd voor de gangen, als ontsluiting van de (kantoor)vertrekken. 

ó-zöne: 

De delta-zöne is een privé gebied dat buiten ligt. Het buitengebied komt in de 

utiliteitsbouw nauwelijks voor. Buitenruimten zoals balkons zijn niet bedoeld om er te 

verblijven, maar fungeren als vluchtweg of doen dienst bij onderhoud aan de gevel. 



De maatvoering van de zönes is uiteraard gerelateerd aan de breedtemaat van de ruimten in 

de betreffende zönes. Soms, bijv. bij toiletgroepen, gaat het om een samenstel van breedte

maten van een ruimte-eenheid. De breedte van de "(-zöne wordt bepaald door de, soms aan

zienlijke, verkeersstroom door de gangen. 

1.2.1.4 Marges: 

zones worden van elkaar gescheiden door marges. Marges dienen voor het verkrijgen van 

speelruimte tussen de zönes en kunnen de funlcties van beide naastliggende zönes 

aannemen. De breedte van de marges geeft dus flexibiliteit van de plattegrond aan om ver

schillende funkties in de loop der tijd te laten wijzigen, funkties die betrekking hebben op 

de naastliggende zönes. 

1.2.1.5 Sectoren: 

Een sector is een zelfstandig en vrij in te delen gedeelte, in de lengterichting van het 

gebouw met de breedte van een zöne te samen met de naastliggende marges. Het begrip 

sektor is toepasbaar voor algemene en specifieke verblijfsruimten en voor gebruiksruimten. 

Door de vereiste mate van flexibiliteit in de kantoorplattegrond wordt het aantal ruimte

scheidende elementen minimaal gehouden. De afmeting van een sektor wordt dus bepaald 

door de aanwezige stijgpunten zoals schachten en trappenhuizen en door constructieve delen 

zoals stabiliteitswanden of -kernen. 

1.2.2 Ontwemcriteria: 

Met betrekking tot de ontwerpmethodiek als uitgangspunt voor het ontwerpen van het 

constructiesysteem worden de volgende ontwerpcriteria vastgesteld: 

Het constructiesysteem wordt gebaseerd op de door de SBR naar de utiliteitsbouw 

vertaalde SAR-methodiek. 

17 



1.3 PROGRAMMA VAN EISEN VOOR KANTOORGEBOUWEN. 

Om tot een goed bouwkundig ontwerp voor een (kantoor)gebouw te komen is het 

noodzakelijk dat de initiatiefnemer, de opdrachtgever, zijn wensen en eisen omtrent de door 

hem verlangde huisvesting vastlegt in een programma van eisen. Op basis van dit 

eisenpakket kan een voorlopig ontwerp worden gemaakt en kunnen de stichtingskosten met 

de daarbij behorende rendements- of exploitatieberekeningen worden gemaakt. Vervolgens 

worden deze kosten getoetst aan het beschikbare budget. Hierop volgend worden eventuele 

wijzigingen aangebracht en wordt het projekt door de architekt en de diverse andere 

adviseurs verder uitgewerkt tot het voor uitvoering gereed is. 

Het programma van eisen is dus afhankelijk van de opdrachtgever. In de marktsektor van 

kantoorgebouwen zijn twee verschillende typen opdrachtgever te onderscheiden, namelijk: 

De opdrachtgever die voor zijn eigen organisatie bouwt en dus tevens gebruiker is; 

De opdrachtgever die niet voor zijn eigen organisatie bouwt, vaak 

beleggingsinstellingen. 

Belangrijk voor de inhoud van het programma van eisen is dat beide soorten van 

opdrachtgever bouwen met een geheel verschillende doelstelling. De opdrachtgever die 

bouwt voor zijn eigen organisatie heeft als primair doel om die organisatie te huisvesten. 

De andere opdrachtgever bouwt echter omdat investeren in onroerend goed financieel 

aantrekkelijk is. 

Kenmerkende verschillen zijn dat voor de opdrachtgever, die voor zijn eigen organisatie 

bouwt, de omvang en de aard van de organisatie bekend zijn en dat er voor één bepaalde 

organisatie gebouwd wordt. Bij het ontwerpen zijn dus specifieke en éénduidige eisen 

bekend. Deze opdrachtgever bouwt meestal éénmalig of incidenteel en is in het algemeen 

niet terzake deskundig. 

Is echter de opdrachtgever bijvoorbeeld een beleggingsinstelling dan is (zijn) de te huis

vesten organisatie(s) meestal van te voren niet bekend. Deze opdrachtgever bouwt regel

matig en is ook meestal terzake deskundig. Het gaat hier vaak om grote kantoorruimten met 

centrale voorzieningen, bestemd voor meerdere, van elkaar verschillende, organisaties. 

1.3.1 Eisenpakket: 

De opdrachtgever die voor zijn eigen organisatie bouwt kan een programma van eisen 
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opstellen, specifiek gericht op zijn organisatie. De gestelde eisen hebben betrekking op: 

Het aantal te huisvesten diensten en personen; 

Aard van de organisatie; 

Ontwikkelingen van de organisatie in de nabije toekomst; 

Financiële aspekten, zoals de maximale prijs per m2 kantoor-oppervlak of een totaal 

budget; 

Korte bouwtijd, omdat het probleem van te weinig kantoorruimte zich al voordoet. 

Voor de belegger als opdrachtgever zijn de organisatorische eisen niet éénduidig te bepalen. 

De nadruk ligt hier op een goede verhuurbaarheid. De eisen hebben daarom betrekking op: 

Flexibiliteit van de indeling; 

Goede centrale en algemene faciliteiten; 

Financiële aspekten, eem maximale prijs per m2 verhuurbaar oppervlak; 

Uitstraling, image van het gebouw; 

Korte bouwtijd, in verband met renteverliezen. 

Een eis die voor beide soorten opdrachtgevers geldt is dat de bouwtijd ( =voorbereidings- + 
uitvoeringstijd) van het projekt minimaal moet zijn in verband met renteverlies op 

geïnvesteerd kapitaal voor voorbereidings- en uitvoeringskosten. Volgens het traditionele 

model, een opdrachtgever die tevens gebruiker is, wordt intern onderzoek uitgevoerd naar 

de behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw. Deze voorbereidingstijd binnen het bedrijf vergt 

vaak veel tijd. Beslissingen worden vaak moeizaam genomen omdat: 

De begroting van het bedrijf vaak weinig financiële ruimte biedt ten aanzien van 

bouwplannen. Het geld wordt veel eerder in automatisering en produktontwikkeling 

gestoken. 

Economische en technische onzekerheden met betrekking tot toekomstige 

ontwikkelingen een rol spelen. 

Voor de continuïteit van de organisatie zijn de financiële aspekten van doorslaggevend 

belang en moeten risico's ten aanzien van huisvestingskosten zoveel mogelijk worden 

beperkt. De wijze waarop nieuwe kantoorruimte wordt gefinancierd is derhalve een 

belangrijk onderdeel van de bedrijfsbegroting. 

1.3 .2 Ontwikkelinien op de kantorenmarkt: 

Op de markt van kantoorgebouwen verandert de manier van financiering van kantoorruimte 

en kiezen veel opdrachtgevers voor zogenaamde externe financiering. Een belegger 
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financiert het kantoorgebouw, waarbij de gebruikers de kantoorruimte op basis van 

huurcontracten verwerven. Deze situatie doet zich zowel bij zelfstandige kantoren als bij 

lokatiegebonden kantoorruimte naast industriehallen voor. 

De belegger maakt zijn geJd rendabel en de voordelen voor de gebruiker zijn: 

Geen dure investering met betrekking tot voorbereidingskosten voor de bouwplannen; 

Nieuwe kantoorruimte kan meteen worden betrokken; 

Betere mogelijkheden bij inkrimpen of uitbreiden van de eigen organisatie; 

Minder financiële risico's bij technische en economische veroudering, onderhoud etc.; 

Geen beslag op werkkapitaal, dat nu beschikbaar is voor bijvoorbeeld 

produktontwikkel ing. 

Deze veranderende wijze van financieren van kantoorruimte kan gezien worden als gevolg 

van een veranderende, meer dynamische visie op het gebruik van bedrijfsruimte. Door de 

snelle opeenvolging van veranderingen in kantoorautomatisering en bedrijfsvoering is het 

noodzakelijk om op een snelle en efficiënte manier op deze ontwikkelingen te reageren en 

de huisvesting aan de nieuwe eisen aan te passen. Als gevolg van deze dynamische visie is 

ook flexibiliteit van de indeling van kantoorruimte een belangrijke voorwaarde. 

1.3.3 Ontwemcriteria: 

Ontwerpcriteria die voortvloeien uit het programma van eisen van de opdrachtgever zijn: 
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De indeling van de plattegrond moet flexibel zijn, zowel binnen een zone (a-, 6- of -y 

zone) als bij een combinatie van zones (a+ -y+ 6-zOne) zoals bijvoorbeeld bij buro- of 

vergaderzalen; 

Het moet mogelijk zijn het distributiepatroon van de installaties aan te passen aan de 

veranderde indeling van de kantoorruimte of aan veranderde eisen op het gebied van 

kantoorautomatisering; 

Het gebouw moet snel klaar zijn. De voorbereidings- en uitvoeringstijd moeten zo kort 

mogelijk zijn. 



1.4 RUIMTELUKE ORGANISA TIESTRUKTUUR. 

1.4.1 Organisatiestruktuur; 

Een aantal verschillende kantoortypes kunnen onderscheiden worden aan de hand van de 

organisatiestrukturen van de kantoorgebouwen. Deze organisatiestrukturen zijn: 

Lineaire struktuur; 

Centrale struktuur; 

Gridvormige struktuur. 

Hiervan afgeleide combinaties zijn : 

Radiale struktuur, een combinatie van lineaire en centrale struktuur. 

Kluster struktuur, als combinatie van de lineaire, centrale en gridvormige struktuur. 

In figuur 1-3 zijn de organisatiestructuren schematisch weergegeven. 
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Figuur 1-3: Organisatiestructuren van gebouwen. 

1.4.2 Ruimtelijke typolo~ie: 
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Aan de hand van de organisatiestructuren zijn de volgende kantoorruimten te onderscheiden: · 

Kamerkantoor; 

Bureau.zaal; 

Kantoortuin. 
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1.4.2.1 Kamerkantoor: 

Kenmerkend voor het kamerkantoor is de lineaire struktuur; de kantoorvertrekken zijn 

gesitueerd langs een gang die als ontsluiting van de kantoren fungeert. Afhankelijk van de 

zönering zijn één-, twee-, of drie-beukige kantoorgebouwen mogelijk. In figuur 1-4 is het 

principe van deze bntoorgebouwen aangegeven. 

1 1 

J 1 1 

=.l ! i 
1 

Figuur 1-4: Kamerkantoren; één-, twee- en driebeuldg. 

1.4.2.2 Bureauzaal: 

Het driebeukige kantoorgebouw heeft zich in het begin van de jaren zestig ontwikkeld tot 

een kantoorgebouw met bureauzalen. Dit type kantoren kenmerkt zich door een open 

indeling van de kantoorplattegrond. De kamerkantoren zijn vervallen ten behoeve van grote 

en vrij in te richten kantoorzalen. Figuur 1-5 geeft het principe van het kantoor met 

bureauzal en weer. 

j 

· ! 

Figuur 1-5: Driebeukig kamerkantoor met bureauzalen. 

1.4,2.3 Kantoortuin: 

Een geheel ander kantoortype met een centrale ruimtelijke typo-logie is de kantoortuin. De 

gehele plattegrond van het kantoorgebouw kan vrij worden ingericht, zonder dat hier 

afzonderlijke kantoorkamers of -zalen voorkomen ( figuur 1-{i). De voorzieningen en de 
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verticale ontsluiting van de verdiepingen zijn in de kern, op een centrale plaats in de 

plattegrond, opgenomen. Variaties op de kantoortuin zijn: 

De reversibele kantoortuin; dit is een combinatie van alle reeds genoemde 

kantoortypes. De vrije ruimte kan eventueel (deels) gewijzigd worden in afzonderlijke 

kantoorkamers; 

De gestructureerde kantoortuin; dit is een verregaand ontwikkelde kantoortuin. De 

afzonderlijke werkplekken worden ontsloten en onderling verbonden door vrije ruimten 

zoals gangen en koffiehoeken. De gestructureerde, gridvormige organisatiestruktuur is 

kenmerkend voor dit type kantoortuin. 

Figuur 1-7 toont schematisch het principe van de kantoortuin. 

Figuur 1-6: Het gestructureerd kantoortuintype. 
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1.4.3 Analyse van kantooriebouwen: 

Aan de band van de SAR~ntwerpmethodiek voor utiliteitsbouw en de ruimtelijke typologie 

van kantoorgebouwen zijn vier gerealiseerde kantoorgebouwen geanalyseerd. Het doel van 

deze analyse is om uitgaande van het ontwerp inzicht te krijgen in de ruimtelijke weergave 

van het programma van eisen. Vervolgens kunnen op basis van de verkregen resultaten 

enkele criteria opgesteld worden waaraan een systeem voor de draagconstructie moet 

voldoen en wordt als uitgangspunt voor het ontwerpen van een aantal systeemvarianten een 

voorbeeldprojekt geselecteerd. 

De te analyseren kantoorgebouwen zijn a-select gekozen. Er is een greep gedaan in het 

archief van het constructiebureau Schiebroek en Struik te Eindhoven. Hieruit zijn vijf recent 

gerealiseerde kantoorgebouwen gekozen. Eén van de ontwerpen, Meldnet te Eindhoven, is 

vanwege de geringe omvang buiten de analyse gelaten. 

De geselecteerde kantoorgebouwen zijn: 

ExportCentrale te Boxtel, een nieuw kantoorgebouw; 

MCB te Valkenswaard, uitbreiding kantoorgebouw; 

Spoorlaan te Tilburg, nieuwbouw in de binnenstad; 

Fa. Burgers te Eindhoven, een nieuw kantoorgebouw. 

Deze vier kantoorgebouwen zijn geanalyseerd op: 

De aanwezige ruimten per verdieping en hun ruimtelijke typologie; 

Organisatiestruktuur; 

Constructieve opzet van de draagconstructie; 

Maatsysteem; 

Installatietype; 

Gevelconstructie. 

Ten aanzien van het kantoorgebouw "Spoorlaan" moet vermeld worden dat het hier om een 

gebouw gaat dat buiten de categorie gebouwen valt die in de doelstelling van het 

afstudeerprojekt zijn omschreven. Het gebouw is toch bij de analyse meegenomen om te 

zien in hoeverre dit kantoorgebouw verschilt ten opzichte van de kantoorgebouwen zoals die · 

gebouwd worden bij industriehallen. 

De resultaten van de analyse staan beschreven in bijlage A. 
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1,4.4 Ontwemcriteria: 

Naar aanleiding van de analyse van kantoorgebouwen kunnen ontwerpcriteria worden 

opgesteld, op basis waarvan een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem moet worden 

ontworpen. Deze ontwerpcriteria vormen een onderdeel van een lijst met criteria ter 

beoordeling van systeemvarianten en het definitieve systeem. Ontwerpcriteria zijn: 

Flexibiliteit van de interne indeling; 

Flexibiliteit van de gevelindeling, zo mogelijk geen dichte gevelvlakken; alleen 

eventueel ter plaatse van noodtrappehuizen; 

De maximale stramienmaat bedraagt 7200 mm; 

In verband met enige flexibiliteit van de indeling van de plattegrond mogen de 

kolommen binnen in het gebouw geen kleinere hart op hart afstand hebben dan 3600 

mm. Voor eventuele geleding in de gevel mogen kolommen ter plaatse van de gevel 

een kleinere h.o.h maat van bijv. 2400 mm of 1800 mm hebben; 

Flexibiliteit ten aanzien van de installaties, zowel voor de luchtbehandeling als voor de 

bekabeling. Om de installaties een zo groot mogelijke flexibiliteit te geven ten opzichte 

van de constructie is het aan te bevelen om installatietechnische knooppunten los te 

houden van constructieve knooppunten; 

Een lineaire structuur van de kantoorruimten in een èèn of tweede beukig 

kantoorgebouw, met de mogelijkheid tot een meer centrale structuur in een driebeukig 

kantoorgebouw. 

1.5 HET CONSTRUCTIEF ONTWERP. 

Het ontwerpen van de draagconstructie voor kantoorgebouwen is voor een groot deel 

gebaseerd op de zönering. De benodigde ruimten voortvloeiend uit het programma van 

eisen zijn te groeperen in a-, 6- en -y-zönes, zowel in lengte- als in breedterichting van het 

gebouw (zie ook 1.2.1). Hiermee worden afspraken gemaakt over de plaats en afmeting van 

constructie-elementen. Op deze manier is de maatcoördinatie tussen de bij het ontwerp 

betrokkenen vastgelegd. 

1.5.1 Maatstrarnien: 

Met behulp van stramiensystemen kan bij het ontwerpen van het constructiesysteem voor 

kantoorgebouwen, een systeem ontworpen worden dat voor meer algemene toepassing 

geschikt is. 
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De stramienmaten en daarmee dus ook de breedtematen van de verschillende zönes, zijn in 

bijlage B onderzocht. Hierbij blijkt dat voor kantoorgebouwen een vertrekdiepte ( = zóne 

breedte) van 5400 mm optimaal is in verband met indeling en daglicht-toetreding. De 

breedte van de gang bedraagt 1800 mm, gebaseerd op een soms aanzienlijke 

verkeersstroom. 

Voor de zönes betekent dit: 

a-zöne 

6-zöne 

'Y-zóne 

= maximaal 5400 mm; 

= maximaal 7200 mm; 

= gemiddeld 1800 mm. 

Zie figuren 1-2 en 1-8. 

Dit betekent voor éénbeukige kantoorgebouwen een stramienmaat in breedterichting van 

7200 mm, één kamerrij met daarnaast een gang. Het tweebeukige kantoorgebouw heeft een 

breedte-stramien van 5400 + 7200 mm, twee rijen kamers met in het midden een gang. Het 

driebeukige kantoor heeft een breedte-stramien van 5400 + 1800 + 6-zöne + 1800 + 5400 

mm, twee rijen kamers met gangen en daartussen de .6-.zöne met een maximale breedte van 

7200 mm. Een zóne moet flexibel bestemd kunnen worden, zodat in een zöne geen 

kolommen geplaatst worden. In de lengterichting van het gebouw kunnen de 

gevelkolommen op een minimale h.o.h maat van 1800 mm geplaatst worden; 

binnenkolommen hebben minimaal een h.o.h maat van 3600 mm. 

Figuur 1-8: 
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1.5.2 Vloerconstructie, 

In principe zijn voor de draagconstructie van vloeren van (kantoor)gebouwen twee 

verschillende constructiesystemen te onderscheiden, de puntvormig en de lijnvormig onder

steunde vloer. 

1.5.2.1 Puntvormig ondersteunde vloer: 

Bij de puntvormig ondersteunde vloer krijgt de installatie een optimale flexibiliteit. De 

plaatsing van de installatie-elementen direkt onder de vloer wordt, behalve door kolommen, 

schachten of wanden, niet door andere elementen gehinderd. Door deze constructiewijze kan 

de verdiepingshoogte minimaal zijn en is de plattegrond zeer flexibel in te richten. Dit ver

klaart de aantrekkelijkheid van dit vloersysteem bij 'in situ' gestorte draagconstructies. Bij 

staalplaat-beton constructies komt dit vloertype, dat in twee richtingen overspant, niet voor. 

1.5.2.2 Lijnvormig ondersteunde vloer: 

Een staalplaat-betonvloer, die in deze ontwerp-opzet alleen past, kent een overspanning in 

één richting. De lijnvormig door liggers ondersteunde vloer kent in feite drie varianten, te 

weten: 

Liggers in de langsrichting van het gebouw; 

Liggers in de dwarsrichting van het gebouw; 

Liggers zowel in dwars- als in langsrichting, een combinatie van de twee voorgaande 

varianten. 

Bij de laatste variant kan onderscheid gemaakt worden tussen moer- en kinderbalken. 

Wanneer de liggers niet in hetzelfde horizontale vlak (stapeling) liggen ontstaat ruimte die 

voor leidingen gebruikt kan worden. Daardoor worden sparingen in de liggers zoveel 

mogelijk vermeden. 

1.5.3 Distributiet)l)ologie van de installaties; 

Eèn aspect van de doelstelling van het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton 

constructiesysteem beeft betrekking op integratie van constructie en installaties. Hier is 

gesteld dat de constructieruimte zodanig moet zijn dat daarin ook leidingen ten behoeve van 

de installaties kunnen worden geplaatst. Voor een efficiënter ruimtegebruik wordt hiermee 

een stapeling in verticale zin vermeden. 

In bijlage C worden ten aanzien van de distributietypologie vier distributietypen 
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onderscheiden, afhankelijk van het gebruik van primaire, secundaire of tertiaire leidingen. 

Type 1; hierbij is de produktie-unit tevens het eindapparaat. 

Type 2; bij dit type zijn de produktie-unit en het eindapparaat door de primaire 

leiding met elkaar verbonden. 

Type 3; 

Type 4; 

de eindapparaten zijn direkt aan de secundaire leiding gekoppeld. 

de eindapparaten zijn door middel van de tertiaire leiding aan de 

(horizontale) secundaire leiding gekoppeld. 

Voor de distributietypen 1 en 2 geldt dat dit theoretische mogelijkheden zijn en in de prak

tijk voor utiliteitsgebouwen nooit zullen worden toegepast. Met distributietype 3 zijn twee 

distributiepatronen mogelijk, weergegeven in figuur 1-9. Bij distributiepatroon 3-A zijn de 

eindapparaten direkt aan de horizontale secundaire kanalen gekoppeld, hetgeen nadelig is 

voor een flexibele montage van de eindapparaten. Dit distributiepatroon wordt in de praktijk 

niet of nauwelijks toegepast. Bij distributiepatroon 3-B zijn veel verticale secundaire kanalen 

nodig. Distributiepatroon 3-B kan worden toegepast als de kolommen van de 

draagconstructie als secundaire kanalen worden benut. 

Ook bij distributietype 4 zijn twee verschillende patronen mogelijk, weergegeven in figuur 

1-10. Vanwege de hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot de montagemogelijkheden 

van de eindapparaatlen per verdieping, wordt dit distributietype met beide patronen het 

meest toegepast. Met betrekking tot het staal-beton constructiesysteem biedt het 

distributiepatroon volgens distributietype 4-A de meest flexibele mogelijkheden. Vanuit de 

secundaire kanalen kan op elke gewenste plaats in de plattegrond door middel van een 

tertiair kanaal een eindapparaat aangebracht worden. 

t2--@ 
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Figuur 1-9: 

28 

a = produktic-unit; 
1 = primaire leiding; 
2 = aecundaire leiding; 
b = cindapparaat. 

1 

Distributiepatronen volgens distributietype 3. 

2. 

/ 
1 



a = produktic--unit; 
1 = primaire leiding; 
2 = secundaire leiding; 
3 = tertiaire leiding; 
b = cindapparaat. 

1 

a 

Figuur 1-10: Distributiepatronen volgens distributietype 4. 

1.5.4 Constructie versus distributie: 

.1 

In een kantoorgebouw is een grote diversiteit aan installaties aanwezig. In bijlage C is een 

overzicht gegeven van alle installaties met het verloop en de afmetingen. Van alle in het 

gebouw aanwezige installaties, nemen lucht-behandelingskanalen de meeste ruimte in. Als 

gevolg van de afmeting, de gewenste flexibiliteit van de inrichting en gezien een efficiënt 

ruimtegebruik heeft het luchtbehandelingssysteem dus een grote invloed op de vormgeving 

van de draagconstructie van gebouwen. Het is daarom belangrijk te onderzoeken op welke 

punten conflicten optreden. 

Uitgaande van een lijnvormig ondersteunde vloer treedt het conflict tussen draagconstructie 

en installaties op als in het verticale vlak de ligger- en de installatiezöne elkaar overlappen. 

Is dit niet het geval dan beperken de problemen zich slechts tot het ophangen van de 

leidingen en kanalen. In de situatie van een gehele of gedeeltelijke overlapping van de zones 

moeten ligger en installatie elkaar kruisen. Dit kan door middel van sparingen in de liggers 

of zoals al eerder gezegd, door het creëren van ruimte door het toepassen van moer- en 

kinderliggers die in hoogte ten opzichte van elkaar zijn verschoven (stapelen). De ver

deelleidingen (tertiaire leidingen) kunnen dan eenvoudig afgetakt worden. 

Een andere mogelijkheid is om bij liggers in één richting de hoofdkanalen evenwijdig aan 

de liggers te leggen. Het probleem hier is het aftakken van de verdeelleidingen. De7:e 

moeten door de liggers, of moeten er onderdoor hetgeen de verdiepingshoogte nadelig 

beïnvloedt. Bij het ontwerpen van de constructievarianten moet er naar worden gestreefd de 

lucht-behandelings-installatie en de draagconstructie te integreren. Er moet in ieder geval 

naar gestreefd worden de installaties zo flexibel mogelijk aan te brengen. Dit met het oog 

op eventuele herinrichting van de plattegrond. 
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1.5.5 Ontweepçriteria: 

Voor het ontwerpen van de constructievarianten gelden met betrekking tot het constructief 

ontwerpen de volgende ontwerpcriteria: 

30 

De draagconstructie bestaat uit lijnvormig ondersteunde vloeren; 

De maximale breedtes voor de verschillende zónes zijn: 

a-zöne: 5400 mm~ 

8-zóne: 7200 mm; 

")'-zöne: 1800 mm; 

Een zone wordt zonder tussensteunpunten overspannen; 

De draagconstructie moet flexibele montage-mogelijkheden voor de luchtkanalen 

toelaten; 

Om conflicten tussen de draagconstructie en luchtkanalen zoveel mogelijk te 

voorkomen moeten deze disciplines geheel van elkaar losgehouden worden of ze 

moeten verregaand geïntegreerd worden. 

Knooppunten in het distributiepatroon moeten zoveel mogelijk los worden gehouden 

van constructieve knooppunten. 

Kolommen in de gevel kunnen op een minimale maat van 1800 mm geplaatst worden; 

binnenkolommen moeten in de lengterichting van het gebouw een minimale h.o.h

afstand hebben van 3600 mm. 



2 V ARIANTENONlWERP. 

2.1 VOORBEELDPROJEKT: 

Uit de geanalyseerde kantoorgebouwen is één kantoorgebouw geselecteerd, dat fungeert als 

representatief uitgangspunt voor het ontwerpen van een aantal constructievarianten. Door het 

kiezen van een voorbeeldprojekt kunnen voor het ontwerpen van de varianten de rand

voorwaarden nauwkeuriger worden omschreven en wordt het aantal ontwerpvariabelen 

beperkt. Voorts kan elke variant meteen aan een concrete situatie getoetst worden, waardoor 

het ontwerpen efficiënter verloopt. 

In het vooronderzoek zijn vier gerealiseerde kantoorgebouwen onderzocht op: 

Ruimte-gebruik; 

Typologie ten aanzien van: 

ruimtelijke organisatie struktuur; 

constructiesysteem; 

maatvoering; 

gevelconstructie; 

installatietype. 

De resultaten van het onderzoek zijn in bijlage A beschreven. 

2.1.1 Keuze van het voorbeeldprojekt. 

Na onderlinge vergelijking van de geanalyseerde projekten is als voorbeeldprojekt voor het 

ontwerpen van constructie-varianten gekozen voor het kantoorgebouw van MCB te 

Valkenswaard. De overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn: 

Het ontwerp is gebaseerd op een duidelijk maat-stramien; 

De maximale overspanningen bedragen 7200 mm; 

De plattegrond is afwisselend twee- en driebeukig; 

De hoekoplossingen zijn divers, zowel binnen- als buitenhoeken; 

Het gebouw telt vier bouwlagen en heeft een redelijk groot vloeroppervlak (4300 m2) •. 

Bezwarende overwegingen ten aanzien van de andere gebouwen zijn voor de Export 

Centrale te Boxtel: 

Twee beuken, langs elkaar geschoven; 

Problematiek met hoeken van 45 °; 
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Constructie is bëinvloed door de onderliggende kelder die al aanwezig was. 

Voor het kantorencomplex Spoorlaan te Tilburg: 

Twee beukig; 

Hoek van 70° als ontwerp-uitgangspunt ongeschikt. 

Voor het kantoorgebouw Burgers te Eindhoven: 

Twee beukig; 

Kleinschalig, twee bouwlagen. 

2.1.2 AnaJyse van de platte~rond: 

In het vooronderzoek is al globaal een analyse gegeven van de plattegrond van het MCB

kantoorgebouw. De analyse die hier plaatsvindt heeft betrekking op het ontwikkelen van 

varianten van vormmogelijkheden. 

2.1.2.1 Vormmogelijkheden: 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de mogelijke vormen die met de elementen 

uit de bestaande plattegrond mogelijk zijn. De vormmogelijkheden gelden voor zowel het 

horizontale als het verticale vlak. Elementen uit de plattegrond zijn een twee- en driebeukig 

segment, binnen- en buitenhoeken. 

r2'PA~ 
plattl!grond van het MC B kantoorgebouw 

1 - beuk1g 2-beuk,g 3- beuk,g: 

Figuur 2-1: Vormmogelijkheden die de planegron.d van het MCB kantoorgebouw biedt. 
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2.2 HET ONlWERPEN VAN CONSTRUCTIEV ARIANTEN. 

2.2.1 Ontwen,uit2an2spunten: 

Als basis voor het ontwerpen van een constructiesysteem zullen een aantal 

constructievarianten voor het voorbeeld-project, het MCB gebouw, ontworpen worden. 

De uitgangspunten bij het ontwerpen van de varianten zijn gebaseerd op de ontwerpcriteria, 

zoals die in hoofdstuk 1 bij de paragrafen 1.2.2, 1.3.3, 1.4.4 en 1.5.5 zijn genoemd. 

De ontwerpuitgangspunten zijn: 

Het ontwerpen van de constructievarianten gebeurt op basis van de door de SBR 

vertaalde SAR-methodiek voor de utiliteitsbouw; 

Integratie van funkties, ten aanzien van constructieve- en installatie-elementen; 

De indeling van de plattegrond moet flexibel zijn; 

De indeling van de gevel moet flexibel zijn, in verband met eventuele herbestemming 

van het gebouw; 

Maximale zöne breedtes zijn voor de: 

a-zöne = 5400 mm; 

6-zöne = 7200 mm; 

-y-zöne = 1800 mm; 

Een zöne wordt zonder tussensteunpunten overspannen; 

Flexibiliteit in het monteren van installaties; 

Knopen in installaties waar mogelijk los houden van constructieve knopen; 

Lijnvormig, door liggers ondersteunde vloeren; 

Kolomafstand van de binnenkolommen moet minimaal 3600 mm bedragen. Voor 

gevelkolommen kan de kolomafstand gesteld worden op bijvoorbeeld 1800 mm, in 

verband met de mogelijkheid tot een zekere geleding in de gevel. 

2.2.2 Het variantenboek: 

Voor het voorbeeldproject, het MCB gebouw, zijn voor de draagconstructie van dit gebouw 

een aantal constructie-varianten ontworpen die zijn weergegeven in het variantenboek, 

bijlage D. 

De ontwerpvarianten zijn samengesteld aan de hand van de ontwerp-uitgangspunten 

genoemd in paragraaf 2.2.1 en zijn gebaseerd op variatie van de draagconstructie en het 

distributiepatroon van de klimaatbeheersings-installatie. 
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Het samenstellen van het variantenboek heeft een tweeledig doel, namelijk: 

Het verkrijgen van een overzicht van mogelijke ontwerpvarianten voor de 

draagconstructie; 

Een hulpmiddel voor het maken van een gefundeerde keuze van de meest geschikte 

ontwerpvarjant, op basis van een lijst met keuzecriteria. 

De gekozen ontwerpvariant zal vervolgens uitgewerkt worden tot een constructie-systeem. 

2 .2 .2 .1 Draagconstructie: 

Ten aanzien van de draagconstructie is gevarieerd met betrekking tot: 

34 

Het stramiensysteem: De stramienmaten zijn 3600 x 7200 mm of 7200 x 7200 mm, 

volgens 2.2.1; 

Kolomplaatsing: Afhankelijk van de stramienmaten variëert de plaatsing van de 

kolommen in de plattegrond. Uit de ontwerp-uitgangspunten volgt dat de zones in één 

keer moeten worden overspannen. Voor de kolomplaatsing betekent dit in dwars

richting van het gebouw de kolomplaatsing afhankelijk is van de zönebreedte. Bij het 

MCB kantoorgebouw bedraagt de hart op hart afstand van de kolommen in deze 

richting 7200 mm. In lengterichting van het gebouw bedragen de hart op hart maten 

afhankelijk van het stramiensysteem 3600 resp. 7200 mm; 

Type vloerplaat: de toegepaste stalen vloerplaten zijn de PRJNCE LONG SPAN plaat 

en de PMF-100 vloerplaat. Deze typen platen worden in paragraaf 2.2.2.2 nader 

toegelicht; 

Liggerstructuur, de liggers kunnen in lengte- of in dwarsrichting van het gebouw 

lopen. Afhankelijk van de kolomplaatsing en de maximale overspanning van de 

vloerplaten wordt met neven- en onderslagliggers een combinatie van beide richtingen 

toegepast, zie figuur 2-2; 

Richting van de vloeroverspanning: Afhankelijk van de stramien-maten en de 

liggerstructuur kunnen de vloeren in lengte- of in dwarsrichting van het gebouw 

overspannen. 



Figuur 2-2: 
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Vloerplaten, liggerstructuur en kolomplaatsing. 
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Figuur 2-3: Stramiensystemen. 

2.2.2.2 Stalen platen voor de vloerconstructie: 

Bij het ontwerpen van de ontwerpvarianten zijn twee typen stalen platen voor de 

vloerconstructie toegepast, namelijk: 

De PRINCE LONG SPAN plaat, die zowel tijdens de montage- en startfase een 

ongesteunde overspanning van maximaal 7200 mm heeft. De doorsnede van de 

PRINCE LONG SPAN plaat is weergegeven in figuur 2-4; 

PMF-100 vloerplaat, figuur 2-5, met in de montage- en stortfase een ongesteunde 

overspanning van maximaal 3600 mm. 

Figuur 2-4: Doorsnede van de PRINCE LONG SPAN plaat. 

100 

9--233-3 J 37 1()9 

Cover w>dlh 700 

Figuur 2-5: Doorsnede van de PMF-100 vloerplaat. 
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2.2.2.3 Distributiesysteem: 

Van de in het gebouw aanwezige installaties heeft het patroon van het distributiesysteem van 

de klimaatbeheersings-installatie de grootste invloed op de draagconstructie (zie ook bijlage 

C). Voor het ontwerpen van de varianten zijn daarom de volgende distributiesystemen 

toegepast: 

Primair systeem, volgens distributiepatroon 4A (figuur 1-10); 

Secundair systeem, volgens distributiepatroon 3B (figuur 1-9). 

Voor beide distributiesystemen geldt dat de voorbehandelde lucht via de kanalen naar de 

eindapparaten wordt gevoerd. Hier kan de lucht dan nog nabehandeld, gekoeld of 

verwarmd, worden. Synchroon aan het kanalenverloop ligt een pijpensysteem als toe- en 

afvoer van de energiedrager. 

De toe te passen klimaatbeheersingsinstallaties bij beide distributiesystemen betreffen zowel 

het centraal verwarmingssyteem met mechanische ventilatie als het inductie-systeem (bijlage 

C). Voor het distributiesysteem van de energiedrager geldt dat een vier-pijps systeem heeft 

uit energetisch oogpunt de voorkeur heeft boven een twee-pijps systeem. Het koude en 

wanne circuit blijven dan gescheiden. In of aan de kolommen zijn dus zowel de lucht

kanalen als de pijpen gemonteerd. 

2.2.2.4 Primair systeem (PRIM systeem): 

Het distributiesysteem volgens het primair systeem heeft één centraal gelegen verticaal pri

mair kanaal voor aan- en afvoer van lucht. 

Per verdieping worden secundaire kanalen afgetakt, die ter plaatse van de kantoorruimten 

worden afgetakt door tertiaire verdeelkanalen. 
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secunda,~e en tert,a e kanalen per v rd1ep1ng (hor1zontaall 

□ = centrale le1d1ngschacht voor aan- en afvoer van lucht ( verticaal) 

Figuur 2-6: Het primair systeem in de plattegrond. 

2.2.2.5 Secundair systeem: {SEC systeem) 

Bij het secundair systeemis als distributiesysteem bevinden de horizontale primaire 

toevoerkanalen zich op het dak. Ter plaatse van elke kolom wordt verticaal een secundair 

kanaal afgetakt. Het eindapparaat is direkt aan het secundair kanaal gekoppeld. 

Bij het secundair systeem kan in grote lijnen onderscheid gemaakt worden tussen twee 

varianten, te weten: 

A- Gevelkolommen als toevoerkanaal en iedere binnen-kolom als afvoerkanaal; 

B- Gevelkolommen als toevoerkanaal en per verdieping één centraal gesitueerd 

afvoerkanaal, bijvoorbeeld in de centrale leidingschacht. Beide systemen, secundair 

systeem A en systeem B, zijn in figuur 2-7 en figuur 2-8 weergegeven. 

Door de vele aanvoerkanalen kunnen de kanaaldoorsneden beperkt blijven, zodat zij 

eenvoudig in bijvoorbeeld de kolommen opgenomen kunnen worden. Bij enkele 

ontwerpvarianten, varianten SA en 5B, zijn combinaties gemaakt van het primaire en 

secundaire systeem. 
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~ = luchttoevoerkcnc.al (verticaal) 

:: luchtafvoerkanaal (vert,caal) 

Figuur 2-7: Het secundair systeem volgens A in de plattegrond. 

Figuur 2-8: 

13 = luchttoevoerkanaal (vert,caall 

□ - luchtafvoerkanaal ( vertrcanll 

Het secundair systeem volgens B in de plattegrond. 

2.2.2.6 Samenstellen van de ontwerpvarianten: 

t----1---
r-. ,, 

Het samenstellen van de ontwerpvarianten gebeurt zoals al eerder gezegd aan de hand van 

variatie van: 

Stramiensysteem; 

Kolomplaatsing; 

Type vloerplaat; 

Liggerstructuur; 

Distributiesysteem van de klimaatbeheersings-installatie. 

Het ontwerpen van een variant gebeurt door het maken van combinaties met het 

stramiensysteem, het type vloerplaat en het distributiesysteem. De plaatsing van de 
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kolommen en de ligger-structuur is hierbij afhankelijk van het gekozen strarniensysteem en 

het type vloerplaat. Met deze werkwijze zijn een twaalftal varianten ontworpen, waarvoor in 

figuur 2-9 schematisch een overzicht is gegeven. 

constructievariant: ) 

1-A 2-A 3-A 4-A 4-8 5-A 5-8 6-A 6-8 6-C 6-D 7-A 

stromienmoot 

kolomafstond 

type vloerplaat 

liggerrichting 

distributiepatroon 

Figuur 2-9: 

7200 7200 7200 7200 7200 
• • • • • 

7200 7200 7200 7200 7200 

7200 7200 7200 7200 7200 
• • • " • 

7200 7200 7200 7200 7200 

PRI PRI PRI PRI PRI 

L L D L L 

SEC PRIM PRIM SEC SEC 

vloerplaat: 

PRI = PRINCE LONG SPAN ploot 

PMF = PMF - 100 vloerplaat 

distributiepatroon: 

3600 
• 

7200 

.3600 
• 

7200 

PMF 

D 

PRIM 

SEC 

SEC = secundair distributiepatroon 

PRIM = primair distributiepatroon 

Overzicht van de ontwerpvarianten. 

2.2.2.7 Toelichting van de ontwerpvarianten: 

Stramien: 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 
• • • • • • 

7200 7200 7200 7200 7200 7200 

.3600 7200 7200 7200 7200 7200 
• • • • • • 

7200 7200 7200 7200 7200 7200 

PMF PMF PMF PMF PMF PMF 

D D D D L 
D N N N N N 

PRIM SEC PRIM SEC SEC SEC 

liggerrichting: 

L = liggers in de lengterichting van het gebouw 

D = liggers in dwarsrichting van het gebouw 

N .= nevenliggers 

Uitgangspunt is dat de zones in één keer worden overspannen. De strarnienmaten in 

lengterichting bedragen 3600 mm of 7200 mm. In breedterichting is de strarnienmaat 7200 

mm. 

Kolomplaatsing: 

Afhankelijk van het strarniensysteem staan de kolommen op een maatraster van 7200x7200 

mm of 3600 x 7200 mm. 

Type vloerplaat: 

Voor de vloerconstructie zijn toegepast: 
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PRINCE LONG SPAN plaat, met een maximale overspanning van 7200 mm. 

PMF-100 vloerplaat, met een maximale overspanning van 3600mm. 



Bij de maximale overspanning geldt als uitgangspunt dat de vloerplaten in het montage- en 

stortstadium niet worden ondersteund. 

Liggerstructuur: 

Voor de Jiggerstructuur geldt dat deze in lengte- [L] of in dwarsrichting [DJ van het 

gebouw kunnen lopen. Bij de PRINCE vloerplaat kan vanwege de maximale overspanning 

volstaan worden met liggers in lengte- of in breedterichting. Voor de PMF vloerplaat geldt 

dat deze vloerplaat vanwege zijn maximale overspanning van 3600 mm. afhankelijk van de 

kolomstructuur tweezijdig is opgelegd op hoofdliggers, bij kolommen met een hart op hart 

afstand van 3600 mm, of op een combinatie van hoofd-, neven- en onderslagliggers bij een 

kolommen met een h.o.h afstand van 7200 mm. 

Distributiesysteem: 

Het distributiepatroon kan bestaan uit het: 

PRIM: primair systeem met een centrale stijgleiding; 

ill: secundair systeem met de toevoerkanalen in de kolommen. 

2.2.2.8 Lay out: 

De ontwerpvarianten zijn als volgt in het variantenboek, deel 3 van dit verslag, 

gepresenteerd: 

r 7 r 7 
str.,,:i.mien/ distributie 
kolommen/ patroon 
liggers luchtbehand. 

L J L J 

r 7 

dwarsdoorsnede A en B 

L 

linkerpagina; 

tek. PRES *A 

J 

Figuur 2-10:Lay-out van het variantenboek. 

r 1 r 1 r 

*detailblad met 
principe-details van 

L aansluitingen tussen 
r constructie en 

installatie. 

L J L J L 

rechterpagina; 

tek. PRES *O 

7 

J 

7 

J 

41 



Op tekening PRES * A zijn de overzichten gegeven van de gekozen constructiewijze, het 

installatiesysteem en de doorsnede over het gebouw. De PRES *0 tekeningen tonen enkele 

principe-details behorend bij tekening PRES * A. Het gaat hierbij om de confron-tatie tussen 

constructie, installatie-onderdelen en inbouw-elementen. 

2.3 KEUZECRITERik 

Als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem 

zal één ontwerpvariant uit het variantenboek (bijlage D) geselecteerd worden. Bij de selectie 

worden de varianten onderling vergeleken en op hun eigenschappen beoordeeld op basis van 

een aantal hoofdcriteria die zijn afgeleid uit de doelstelling van het afstudeerprojekt. 

2.3.1 Hoofdcriteria: 

Doelstelling van het ontwikkelen van een geïntegreerd constructiesysteem is het aanbieden 

van een systeem dat een aantrekkelijk alternatief is voor andere constructiesystemen voor 

kantoorgebouwen. Het belangrijkste aspect van de doel-stelling is dat het systeem een korte 

bouwtijd mogelijk moet maken door: 

Een korte voorbereidingstijd, door het aanbieden van een (geprefabriceerd) systeem; 

Een snelle uitvoering van de bouw te realiseren door het aantal constructie-onderdelen 

minimaal te houden en door integratie van funkties ten aanzien van constructie- en 

installatie-onderdelen. De installatie-onderdelen hebben betrekking op onderdelen van 

het distributiesysteem (zie bijlage C). Voor de luchtbehandelingsinstallatie gaat het 

hierbij vooral om de luchtkanalen; andere installatie-onderdelen zijn leidingen voor 

aan- en afvoer van water en kabelgoten voor de bekabeling van elektrische installaties 

en voor apparatuur ten behoeve van kantoor-automatisering. 

Een ander belangrijk aspekt dat bij de keuze voor het te oot-werpen constructiesysteem een 

belangrijke rol speelt is de (eventuele) meerwaarde die het systeem bezit. Hierbij moet 

gedacht worden aan een zekere mate van vormgevings-vrijheid voor de ontwerper en 

vrijheid ten aanzien van de indeling van de plattegrond en eventuele herinrichting in een 

later stadium. Als uitgegaan wordt van het realiseren van een korte bouwtijd en een 

bepaalde meerwaarde voor het constructiesysteem, zijn voor het selecteren van de • 

ontwerpvarianten de volgende hoofdcriteria vastgesteld: 

[1]- Integratie van funkties ten aanzien van constructie- en installatieruimte en ten aanzien 

van constructieve- en installatie-elementen; 

[2]- Korte bouwtijd; 
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[3)- Flexibiliteit van de indeling op basis van de constructie; 

[4)- Flexibiliteit van de indeling op basis van de installaties. 

Aan de hoofdcriteria is nog een criterium toegevoegd dat van invloed kan zijn op de 

uiteindelijke variant-keuze maar dat voor de eerste selectie van minder belang is. Dit 

criterium is: 

(5)- Geveltype variatie. 

2 .3 .1.1 Toe] ichting van de hoofdcriteria: 

[ 1 )- Integratie van funkties: In welke mate kunnen de constructie-ruimte en de ruimte 

benodigd voor installaties geïntegreerd worden en in hoeverre kunnen constructieve- en 

installatie-elementen geïntegreerd worden; 

[2)- De korte bouwtijd beeft betrekking op het aantal te monteren gelijksoortige elementen 

die dezelfde aansluitcondities hebben, zoals kolommen, liggers en randliggers; 

[3)- In welke mate maakt de draagconstructie het mogelijk om de plattegrond flexibel in te 

delen en in hoeverre is herinrichting van de plattegrond in een later stadium mogelijk. 

Het gaat hierbij om de indeling binnen een zöne én om de indeling van ruimten, zoals 

vergaderzalen, die breder zijn dan één zone (a + .6 zone); 

(4)- In welke mate maakt het distributiepatroon het mogelijk om de plattegrond flexibel in 

te delen en in welke mate is herinrichting in een later stadium mogelijk. De 

mogelijkheid om met de aanwezige installaties meerdere zónes te bereiken speelt bier 

een belangrijke rol. 

2.3.1.2 Toelichting van het toegevoegde criterium: 

[5)- Biedt het ontwerp de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere geveltypes. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om de mogelijkheid om zware geveltypes toe te passen. De 

aanwezigheid van randliggers of een extra aantal kolommen ter plaatse van de gevel 

spelen hier een belangrijke rol. 
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2,3,2 Variantkeuze: 

Voor de keuze van de ontwerpvariant zijn alle varianten beoordeeld op de hoofdcriteria. In 

tabel figuur 2-11 is de beoordeling weergegeven op basis van een beoordelingscijfer, 

variërend van 1 t/m 10. Varianten die op een hoofdcriterium matig tot slecht scoren, in 

cijfers uitgedrukt een 6 of lager, voldoen niet aan de gestelde eise.n en zijn op de resterende 

criteria niet beoordeeld. 

ö [1)in\egrof,e vo·n ruimte 
·;: 

i u [2] korte bouwtijd 
:!? 
g [3] flexibiliteit op basis 
.c 

von de constructie 

[ 4] flexibiliteit op basis 

van de installaties 

constructievoriont: ) 

1-A 2-A 3-A 4-A 4-8 5-A 5-8 6-A 6-8 6-C 6-D 7-A 

8 8 10 10 10 7 1~ 7 1~ 7 8 8 

8 8 10 8 8 1~ ·~ 1~ 1~ 1~ 
10 10 10 10 10 

10 10 1~ 1~ 1~ 
Figuur 2-11 :Beoordeling van de ontwerpcriteria. 

2.3,3 Motivatie van de variantkeuze: 

2.3.3.1 Integratie: 

Het begrip integratie heeft betrekking op twee aspekten, namelijk: 

Integratie van ruimte, in welke mate kunnen constructieruimte en voorzieningenruimte 

geïntegreerd worden; 

Integratie van funkties, in hoeverre kunnen constructieve- en installatie-elementen 

geïntegreerd worden. Ten aanzien van installatie-elementen gaat het om bijvoorbeeld 

integratie van luchtkanalen, kabelgoten of leidingen in vloerplaten, liggers 

en kolommen. 

De integratie van ruimte hangt samen met de richting van de (hoofd)liggers, het type 

vloerplaat en het distributie-patroon. Na de beoordeling op de bouwtijd (par. 2.3.3.2) zijn 

de varianten 1A t/m 4B overgebleven voor beoordeling op het criterium van integratie. 

Variant IA: 

Bij variant 1A zijn de funkties en de ruimte goed te integreren. Door toepassing van het 

SE.Ç distributiepatroon zijn de secundaire kanalen in de kolommen op te nemen. Tertiaire 
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kanalen kunnen in de PRINCE platen geïntegreerd worden. Om de flexibiliteit van de 

klimaatbeheersings-installatie te verhogen is het mogelijk in de lengterichting van het 

gebouw langs de liggers in lengterichting een tertiair distributiekanaal aan te brengen. 

Variant 2A: 

Bij variant 2A worden per verdieping en per zöne secundaire kanalen van de primaire 

kanalen afgetakt. Deze secundaire kanalen lopen onder de PRINCE vloerplaten door, in 

lengterichting van het gebouw. Als de constructiehoogte van het vloerpakket, de hoogte van 

de vloerconstructie,ligger inclusief het plafond, moet worden beperkt zijn ook de afmetingen 

van de secundaire kanalen beperkt. De tertiaire kanalen voor het luchttransport naar de 

eindapparaten kunnen tussen de vloerribben opgenomen worden. 

Integratie van ruimte is ook hier goed mogelijk. Voor integratie van funkties zou getracht 

moeten worden de verschillende luchtkanalen in de liggers en de vloerplaten op te nemen. 

Variant 3A: 

Voor variant 3A geldt dat ook hier integratie van ruimte en funlcties goed mogelijk is. Het 

secundaire luchtkanaal kan opgenomen worden in de PRINCE vloerplaat, in de lengte

richting van het gebouw. Het secundaire kanaal kan nu meteen gemonteerd worden in de 

zone waarin de eindapparaten zich bevinden, bijvoorbeeld meteen achter het gevelvlak of in 

de gangzone. 

Variant 4A: 

Een hoge mate van integratie van funlctie en ruimte is te bereiken door de secundaire 

kanalen in de kolommen op te nemen. Deze kanalen leiden meteen naar de (induktie)

eindapparaten. Hierdoor ontstaat een eenvoudige distributiestructuur die een beperkte 

invloed heeft op de draagconstructie. Zichtbare secundaire en tertiaire luchtkanalen 

ontbreken. 

Variant 4B: 

Voor variant 4B geldt in principe hetzelfde als voor variant 4A, zij het dat hier eventueel 

per verdieping een extra afvoerkanaal nodig is. Dit kanaal ligt in de gangzöne en zou in de 

langsliggers geïntegreerd kunnen worden. 

2.3.3.2 Bouwtijd: 

Voor het aanbieden van een systeem met een korte bouwtijd, dat wil zeggen een efficiënte 

realisering van de uitvoering, is het belangrijk dat het aantal te monteren elementen 
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minimaal is. Het gaat hierbij om het aantal te monteren gelijksoortige elementen, 

kolommen, liggers of vloerplaten, met dezelfde aansluitcondities. Figuur 2-12 geeft een 

schematisch overzicht van de aantallen te monteren onderdelen van de ontwerpvarianten lA 

t/m 7 A. Deze aantaJlen zijn gebaseerd op het voorbeeldprojekt. 

constructievariant: ) 

1-A 2-A .3-A 4-A 4-8 5-A 5-8 6-A 6-8 6-C 6-0 7-A 

vloerplaten 

liggers 

kolommen 

randliggers 

252 252 252 252 252 484' 
24' 24' 24' 24' 24' 

.3.3 .33 .33 .33 3.3 47 

38 38 38 .38 .38 67 

6 6 20 6 6 .38" 

lengte van de elementen is 7200 mm. 

' vloerplaten: lengte is 3600 mm. 

" randliggers: lengte is .3600 mm. 

Figuur 2-12:Aantallen te monteren elementen. 

484' 484' 484' 484' 484' 484' 

47 80 80 80 80 80 

• 
67 .38 38 .38 38 38 

38" • • • • • 

De ontwerpvarianten waarvan de liggerstructuur is samengesteld uit hoofdliggers op een 

kolomstramiensysteem van 3600 x 7200 mm (variant SA en SB) of zijn samengesteld uit 

hoofd-, neven- en onderslagliggers op een kolomstramien van 7200 x 7200 mm (variant 6A 

t/m 7A), zijn hier duidelijk in het nadeel. In het eerste geval, bij een stramiensysteem van 

3600 x 7200 mm. moeten tweemaal zoveel kolommen gemonteerd worden als bij een 

stramiensysteem van 7200 x 7200 mm. Voor de varianten 6A t/m 7A met hoofd-, neven-, 

en onderslagliggers geldt dat er een aanzienlijk aantal liggers van 7200 mm. gemonteerd 

moet worden. Bij deze varianten gaat het om 80 ligger-elementen ten opzichte van 33 

ligger-elementen bij de varianten lA t/m 4B. 

Oorzaak van de toename van het aantal te monteren elementen is het toepassen van de 

PMF-100 vloerplaat. Vanwege de maximale overspanning van 3600 mm. zijn veel 

ondersteuningen nodig in de vorm van kolommen of neven- en onderslagliggers. De 

varianten waarbij de PRINCE vloerplaat is toegepast (lA t/m 4B) steken hierbij zeer 

gunstig af. De maximale overspanning van 7200 mm. beperkt het aantal kolommen en · 

liggers. Bij beoordeling van de ontwerpvarianten op de bouwtijd vallen dus de varianten SA 

t/m 7 A af vanwege het grote aantal te monteren elementen. 

Een ander aspekt dat hier een rol speelt is het toepassen van randliggers ten behoeve van de 
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gevelconstructie, criterium [5]. Als de hoofdliggers in de lengterichting van het gebouw 

liggen hoeven alleen ter plaatse van de eindgevels randliggers gemonteerd te worden. 

Liggen de hoofdliggers echter in de breedterichting van het gebouw dan moeten aan 

weerszijden van het gebouw in de lengterichting randliggers gemonteerd worden. 

2.3.3.3 Flexibiliteit op basis van de constructie: 

Voor flexibiliteit op basis van de constructie is van belang de mate waarin de constructie 

een flexibele inrichting van de plattegrond mogelijk maalct. Nadelige invloeden op dit punt 

zijn: 

Veel kolommen, bijvoorbeeld met een hart op hart afstand van 3600 mm. Dit geldt 

vooral voor de inrichting van grote ruimten zoals vergaderzalen die breder zijn dan de 

a + -y zone; 

Onderslagliggers die onder het plafondnivo liggen; 

Elementen als stabiliteitswanden of stijgpunten. 

Bij geen van de varianten lA t/m 4B is sprake van beperkingen met betrekking tot flexibele 

indeling van de plattegrond, opgelegd door de constructie. 

2.3.3.4 Flexibiliteit op basis van de klimaatbeheersings-installatie: 

Voor flexibiliteit op basis van de klimaatbeheersings-installaties moet gekeken worden naar 

de mate waarin het distributiepatroon een flexibele indeling cg herindeling van de 

plattegrond mogelijk maalct. Hiervoor geldt: 

Dat de structuur van de kanalen flexibele indeling van de plattegrond mogelijk moet 

maken. Plaatsing van eindapparaten van de klimaatbeheersings-installatie mag niet 

verhinderd worden doordat de luchtkanalen niet op bepaalde plaatsen 

kunnen worden aangebracht; 

Bij herinrichting moet het distributiepatroon aan de nieuwe situatie aangepast kunnen 

worden; 

Indeling van de plattegrond mag niet door stijgleidingen gehinderd worden, behalve als 

deze leidingen zich in speciaal hiervoor bestemde ruimten bevinden. 

Voor de varianten lA en 2A geldt dat de flexibiliteit van de indeling niet beperkt wordt 

door de struktuur van de klimaat-beheersings-installatie. De varianten 3A, 4A en 4B zijn 

hier echter wel in het nadeel. Bij variant 3A loopt het toevoerkanaal vanaf de primaire 

stijgleiding naar het secundaire kanaal onder de vloerconstructie door. Dit betekent dat de 
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plafondhoogte ter plaatse en daarmee ook de indeelbaarheid van de a- zone wordt beperkt. 

Vanwege de liggers in dwarsrichting van het gebouw moeten de secundaire luchtkanalen 

door de liggers lopen. Er zijn dus veel sparingen nodig, waardoor de luchtkanalen 

bovendien plaatsgebonden zijn. 

Het toepassen van induktie-apparaten bij variant 4A is nadelig voor het herinrichten van de 

ruimte. Vanwege de toevoer van voorbehandelde lucht vanuit de kolommen naar de 

induktie-apparaten kunnen binnenwanden niet flexibel gemonteerd worden. Voor variant 4B 

komt hier nog eens bij dat het distributie-patroon niet geschikt is voor een driebeukig 

kantoorgebouw. 

Met betrekking tot hoofdcriterium 4, flexibiliteit van de indeling op basis van de 

klimaatbeheersings-installatie, vallen de varianten 3A, 4A en 4B af vanwege slechte 

prestaties op dit criterium. 

Na selectie op de hoofdcriteria resteren nog de varianten IA en 2A. Deze varianten voldoen 

op alle punten goed. Het SEC systeem als distributiepatroon voor de klimaatbeheersings

installatie is nadelig voor variant IA. Omdat de secundaire kanalen in de kolommen zijn 

opgenomen is het nodig om op het dak een systeem van primaire toevoer-kanalen aan te 

brengen. Dit kanalensysteem dat zich in de buitenlucht bevindt moet goed geïsoleerd 

worden en is bovendien zeer onderhouds-gevoelig. Als de eisen gesteld aan de klimaat

beheersings-installatie veranderen, dan moeten deze veranderingen binnen het ,S&C systeem 

vallen anders moet een geheel nieuwe installatie aangebracht worden. Het systeem is 

bijzonder gebonden aan de secundaire kanalen in de kolommen. 

Bij de uiteindelijke keus heeft variant 2A de voorkeur. Deze variant heeft een korte 

bouwtijd door een minimaal aantal te monteren elementen, funkties en ruimte kunnen goed 

geïntegreerd worden. De constructie en het distributie-patroon van de ldimaatbeheersings

installatie maken een flexibele indeling van de plattegrond mogelijk. Het distributiepatroon 

is eenvoudig van opzet en kan gemakkelijk aan nieuwe eisen of aan een gewijzigde indeling 

aangepast worden. Voor variatie van geveltype behoeven alleen ter plaatse van de kopgevels 

randliggers aangebracht te worden. 

2.3.4 Additionele criteria: 

Het ontwerpen van de geselecteerde ontwerpvariant 2A tot constructiesysteem gebeurt aan 

de hand van additionele criteria die o.a. zijn afgeleid van de ontwerpcriteria, genoemd in de 
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paragrafen 1.2.2, 1.3.3, 1.4.4 en 1.5.5. 

De criteria, waaraan het geïntegreerde constructiesysteem daarom verder moet voldoen, 

hebben betrekking op de volgende aspekten, te weten: 

Het maatraster bedraagt zowel in horizontale als in verticale richting 300 mm; 

De verdiepingshoogte bedraagt 3300 mm; 

De vrije hoogte over het totale vloeroppervlak bedraagt 2700 mm. In de 

complementaire hoogte van 600 mm is de constructie, het leidingsysteem, het plafond 

e.d. ondergebracht; 

Vanwege flexibele indeling van de plattegrond mag de vrije ruimte niet verstoord 

worden door stabiliteitsvoorzieningen in gevels en andere verticale doorsneden; 

Niet alleen lineaire maar ook meer centrale structuur met een driebeukige plattegrond 

moet mogelijk zijn; 

Algemene eisen zoals voorschriften en normbladen, bijvoorbeeld eisen betreffende de 

geluidsisolatie van verdiepingsvloeren, de brandwerendheid en eisen ten aanzien van 

sterkte, stijfheid en stabiliteit; 

U itvoeringsaspekten; 

Constructieve aspecten; 

Produktie-technische aspekten. 

-----------~--------- --•---- -- i ,· == ' == ' == == : : ''.,. i:. , ;/·1 J...J...J...J... 
·•---------. --~----·-■·--•-·--· ... ·~-•- ' ........ 't!"' 
, : ' ; i : : : : : i· ' . _!: _..:_· T_ '. T .·.'_T_ '. T_ _1' . 1,,, • , ' 

----~---------~--------~-~-~- • "Çi" "Çi" "Çi" "Çi" :d;:; : : 1 
~t~Cl!'lle~ 7200x7200 i ! 1 ! 1 / 1 

1 1 1 1 i 1 ! 1 Î 11.T 
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Figuur 2-13: Variant 2-A. 
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BULAGEN: blz: 

Bijlage E: Dimensionering van de stalen vloerplaat en de staalplaat-betonvloer . E-1 

Bijlage F: Dimensionering van de stalen ligger en de staal-betonligger ..... F-1 

Bijlage G: Dimensionering van de stalen kolom en de staal-betonkolom ..... G-1 

Bijlage H: Stabiliteit van het constructiesysteem ................... H-1 

Bijlage I: Brandwerendheid ............................... I-1 

Bijlage J: Geluidsisolatie van de staalplaat-betonvloer ............... J-1 

De bijlagen E t/m J zijn met de bijlagen A t/m C in deel 4 van dit verslag opgenomen. 

Bij dit verslag behoren de tekeningen: 

1: Stalen vloerplaat; 

2: Stalen ligger; 

3: Stalen kolom; 

4: Verbinding van de ligger en de kolom als staalconstructie; 

5: Verbinding van de ligger en de kolom als staal-betonconstructie; 

6: Stalen elementen gemonteerd als staalconstructie; 

7: Leiding-en kanaalverloop in de plattegrond; 

8: Verticale en horizontale doorsnede gevelaansluiting. 



SAMENVATTING DEEL 2: 

De dimensionering en detaillering van de elementen waaruit het constructiesysteem is 

samengesteld wordt gepresenteerd in het tweede deel van het verslag. De elementen zijn 

gedimensioneerd en gedetailleerd op basis van de eisen die aan het constructiesysteem en 

aan de verschillende elementen gesteld worden, afhankelijk van de fase waarin het 

bouwwerk zich bevindt. Aan de eisen zoals die in het eerste deel van het verslag zijn 

genoemd moet worden toegevoegd dat de elementen moeten voldoen aan: 

De eisen met betrekking tot sterkte en stijtbeid zonder enige onderstempeling in de 

uitvoeringsfase (montage en betonstorten); 

- De eisen met betrekking tot sterkte en stijtbeid in de gerede fase en de eisen met 

betrekking tot brandwerendheid; 

- De eisen, die aan de vloerconstructie in de gerede fase gesteld worden op het gebied 

van geluidsisolatie. 

Het constructiesysteem is opgebouwd uit de volgende stalen elementen: 

- Vloerplaat: 

De geprofileerde vloerplaat heeft een werkende breedte van 600 mm, een hoogte van 

250 mm en is vervaardigd uit staalplaat met een dikte van 1,5 mm. De vrije 

overspanning, ook tijdens het betonstorten, bedraagt 7200 mm. De vloerplaat is in 

lengterichting voorzien van een aansluitprofilering die zowel zorgt voor een waterdichte 

aansluiting van de vloerplaten, als onderling wisselen van de vloerelementen vermijdt. 

De aansluitprofilering fungeert tevens als wapening voor de vereiste brandwerendheid 

van 60 minuten en kan waarschijnlijk fungeren als schuifverbinding tussen het staal en 

het beton. Het beton in de ribben van de plaat en een betonlaag van 70 mm leveren met 

de plaat een staalplaat-betonvloer met een hoogte van 320 mm. 

- Ligger: 

De liggers zijn opgebouwd uit twee helften van koudgerolde staalplaat met een dikte van 

5 mm en hebben een hoogte van 430 mm. De liggerhelften worden in de fabriek

samengesteld en versterkt tot een ligger die zelfdragend is bij een overspanning van 

7200 mm. De liggerhelften zijn voorzien van een aansluitprofilering die voorziet in de 

wapening voor een brandwerendheid van 60 minuten en die waarschijnlijk ook als 

schuifverbinding tussen het staal en het beton fungeert. Het beton in de ligger vormt 
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samen met de staalplaat-betonvloer en het liggerprofiel een T-vormige staal-betonligger 

met een hoogte van 500 mm. 

- Kolommen: 

De kolommen bestaan uit stalen buisprofielen met een uitwendige afmeting van 300 x 

300 mm, een wanddikte van 7 mm en een lengte van 3300 mm. In verband met de 

vereiste brandwerendheid is de kolom voorzien van een wapeningskorf bestaande uit 8 

staven met een diameter van 16 mm. Het beton in de kolom vormt samen met het stalen 

buisprofiel en de wapening een staal-betonkolom. 

Voor elk constructie-element is een controleberekening uitgevoerd met betrekking tot de 

eisen in de uitvoerings en gerede fase en tijdens brand. 

Voorts is de stabiliteit van het constructiesysteem in de uitvoerings- en gerede fase 

beschouwd. Met betrekking tot de stabiliteit in de gerede fase is een 1°-orde 

stabiliteitsberekening gemaakt voor een uitvoering als ongeschoord raamwerk, waarbij de 

dwarsrichting van de constructie maatgevend is. 

Uit de dimensionering en detaillering van het constructiesysteem op basis van het 

vooronderzoek blijkt dat in hoge mate kan worden voldaan aan de gestelde doelstelling. 

Integratie ten aanzien van ruimte benodigd voor constructie en installaties is goed mogelijk 

en door integratie van constructieve funkties kan met het constructiesysteem een korte 

bouwtijd gerealiseerd worden. Voorts is het mogelijk de staal-betonconstructie als 

ongeschoord raamwerk uit te voeren waardoor de flexibiliteit van de indeling van de 

plattegrond en de gevel optimaal is. 
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INLEIDING. 

Het idee voor het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem 

is ontleend aan het artikel "Staal-betonconstructies in de utiliteitsbouw", 

gepubliceerd in het tijdschrift Bouwen met Staal [lit. 6]. De gedachte achter dit idee 

is om de materiaal-eigenschappen en de mogelijkheden van staal en beton op een 

zodanige wijze te benutten dat hieruit voordelen voor het bouwproces ontstaan. 

Op basis van hiervan is de volgende doelstelling voor het afstudeerprojekt 

gedefinieerd: Het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem 

voor kantoorgebouwen van enkele verdiepingen. 

De programmatische, organisatorische, ontwerptechnische en constructieve eisen die aan 

dergelijke kantoorgebouwen worden gesteld zijn in deel 1 van het afstudeerverslag 

onderzocht. In dit deel 2 van het afstudeerverslag zullen de elementen, waaruit het 

constructiesysteem is samengesteld, gedimensioneerd en gedetailleerd worden. 

Het principe van het constructiesysteem zoals dat in afstudeerverslag deel 1 is vastgesteld is 

schematisch in figuur 1 weergegeven. 
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Figuur 1: Het principe van het gefnlegreerd staal-beton constructiesysteem. 
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Het geïntegreerd constructiesysteem bestaat uit geprefabriceerde lichte stalen constructie

elementen die op de bouwplaats tot een skelet worden samengesteld. Het skelet heeft 

tijdens de montagefase een tijdelijke dragende funktie. Na de montage worden de elementen 

met beton volgestort waardoor een solide en monoliete draagconstructie ontstaat. De stalen 

elementen vormen de bekisting en doen na de verharding van het beton mee in de 

krachtswerking van de constructie. 

Het geïntegreerd staal-beton constructiesysteem wordt ontwikkeld voor kantoorgebouwen 

van enkele verdiepingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ldeinschalige 

zelfstandige kantoorgebouwen op een industrieterrein of aan kantoor-huisvesting naast een 

industriehal. Bij het vaststellen van de doelstelling is gekozen voor kantoorgebouwen van 
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enkele verdiepingen om de eisen, te stellen aan het staal-beton constructiesysteem, beter te 

kunnen omschrijven. 

Doel van het constructiesysteem is het realiseren van een gebouwconstructie, door 

integratie op het gebied van de constructie en installaties, waarmee een korte bouwtijd 

gerealiseerd kan worden. 

Integratie ten aanzien van de constructie betekent dat: 

Met de stalen elementen een skelet wordt samengesteld dat in de montagefase een 

tijdelijke dragende funlctie heeft; 

- De stalen elementen de bekisting voor het beton vormen; 

- Na verharding van het beton een staal-beton constructie ontstaat waarbij de stalen 

elementen meedoen in de krachtswerking. 

Integratie ten aanzien van de installaties betekent dat de draagconstructie een 

constructieruimte bepaalt waarin naast de constructieve elementen ook leidingen en kanalen 

ten behoeve van de technische installaties kunnen worden gemonteerd. Een stapeling in 

verticale zin van constructie- en leidingruimte wordt daarbij vermeden. 

Voor het verkorten van de bouwtijd van de draagconstructie voor kantoorgebouwen is een 

bepaalde graad van standaardisatie van de constructie-elementen noodzakelijk. Door het 

ontwikkelen van een constructiesysteem komt er eenheid in het ontwerpen en uitvoeren van 

de draagconstructie. Er ontstaat een draagconstructie die voor algemene toepassing geschikt 

is binnen de categorie gebouwen waarvoor het systeem is ontwikkeld. Het ontwerpproces 

van de draagconstructie verloopt hierdoor efficiënter omdat de constructie wordt ontworpen 

op basis van een beperkt aantal constructie-elementen waarvan de dimensies bekend zijn. 

Voorts is het enerzijds mogelijk om de voorbereidingstijd voor de uitvoering van de bouw 

te verkorten door middel van prefabricage van de stalen elementen. Anderzijds is er in de 

uitvoeringsfase sprake van een snelle en geordende montage van de elementen die aan het 

gebouw sterkte, stijfheid en stabiliteit verlenen. 
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1 UITGANGSPUNTEN, 

1.1 BESCHRIJVING VAN HET CONSTRUCTIESCHEMA: 

Het constructieschema voor het geïntegreerde staal-beton constructiesysteem is als volgt te 

beschrijven: 

- In verband met maximale indelingsvrijheid van de plattegrond en op grond van de keuze 

van de beste variant uit de in deel 1 gepresenteerde constructievarianten zijn de 

kolommen ten opzichte van elkaar gesitueerd met een h.o.h afstand van 7200 x 7200 

mm. 

- De overspanningsrichting van de ligger loopt in de lengterichting van het gebouw 

(figuur 1-1); 

- De vloeren overspannen de zones in één keer in dwarsrichting van het gebouw, met een 

maximale overspanning van 7200 mm; 

- Voor het profiel van de stalen vloerplaat is uitgegaan van een hoge stalen vloerplaat, dit 

in verband met de eis van zelfdragendheid in de stort- en montagefase en vanwege het 

streven naar integratie van ruimte voor constructie en leidingen (figuur 1-2). 
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Figuur 1-1: Platte grond van het constructieschema. 
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verhoogde vloerplaat 

Figuur 1-2: Doorsnede van het vloerpakket. 
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1.2 EISEN VOOR HET DETAILLEREN EN DIMENSIONEREN VAN HET 

CONSTRUCTIESYSTEEM. 

Voor de constructieve uitwerking zijn op basis van de doelstelling van het afstudeerprojekt 

en het vooronderzoek de volgende eisen voor het ontwikkelen van het constructiesysteem 

vastgesteld: 

- In de montagefase heeft het gemonteerde skelet een tijdelijke dragende funktie; 

- Onderstempeling van de stalen elementen tijdens de montage- en stortfase moet worden 

voorkomen; 

- De stalen elementen vormen de bekisting voor het beton; 

- Na verharding van het beton doen de stalen elementen mee in de krachtwerking van de 

constructie; 

- Waar mogelijk moeten constructieve- en installatie-elementen geïntegreerd worden; 

- De gevelindeling moet flexibel zijn en daarom moeten stabiliteitsvoorzieningen in de 

gevels zoveel mogelijk worden vermeden; 

- De leidingen en kanalen van de technische installaties moeten op een willekeurige plaats 

tussen de liggers gemonteerd kunnen worden, secundaire leidingen tussen de liggers en 

tertiaire leidingen tussen de ribben van de vloerplaat; 

- De overspanningen bedragen: 

voor de vloeren: 7200 mm, in de breedte richting van het gebouw; 

voor liggers: 7200 mm, in de lengterichting van het gebouw; 

- De verdiepingshoogte, gemeten van bovenkant vloer tot bovenkant vloer, bedraagt 3300 
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mm. De ruimte nodig voor de vloerconstructie, inclusief liggers, plafond en leidingen is 

gesteld op 600 mm. 

- Het constructiesysteem wordt ontwikkeld voor een kantoorgebouw van drie verdiepingen 

(=vier bouwlagen). 

1.3 UITVOERING OP DE BOUWPLAATS. 

De uitvoering van de stalen draagconstructie op de bouwplaats, de uitvoeringsfase bestaat 

uit twee stadia, te weten: 

- Het montagestadium; 

- Het stortstadium. 

1.3.1 Uit~an~&punten: 

Op basis van de uitgangspunten en het in figuur 1-2 weergegeven constructieschema van 

het staal-beton constructie-systeem gelden met betrekking tot de montagefase de volgende 

uitgangspunten: 

- Bij aanvang van de uitvoeringsfase is de fundering en de beganegrondvloer gereed; 

- Eventuele voorzieningen ten behoeve ván de montage, zoals stek-einden en in de begane 

grondvloer ingestorte voorzieningen, zijn aanwezig; 

- De kolommen worden gemonteerd uitgaande van een maatstramien in het horizontale 

vlak van 7200 . 7200 mm; 

- De liggers overspannen in langsrichting van het gebouw; 

- De vloerplaten overspannen in dwarsrichting van het gebouw; 

- Tijdens de uitvoeringsfase worden de stalen liggers en stalen vloerplaten niet 

ondersteund. 

Voorts wordt er van uitgegaan dat, vanwege het streven naar een korte bouwtijd, de gehele 

stalen draagconstructie in èèn keer wordt gemonteerd. Alle bouwlagen worden dus eerst 

gemonteerd, waarna het beton in de stalen elementen wordt gestort. Er is voor deze wijze 

van uitvoeren gekozen omdat, indien de draagconstructie per bouwlaag zou worden 

gemonteerd èn gestort, er een wachttijd ontstaat. Het beton van een bepaalde bouwlaag 

moet eerst voldoende sterk zijn om de volgende bouwlaag te kunnen monteren. Bovendien . 

betekent het monteren en storten per bouwlaag voor de uitvoering dat de montage- en 

stortploegen steeds moeten worden afgewisseld waardoor extra verliezen met betrekking tot 

aan- en aflooptijden ontstaan. 
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1.3,2 Het monta~estadium: 

In het montagestadium worden de stalen constructie-elementen op de bouwplaats 

aangevoerd en gemonteerd tot een draagconstructie met de volledige hoogte van het 

gebouw. 

1.3.2.1 Te monteren elementen: 

De stalen constructie-elementen, kolommen, liggers en vloerplaten, die gemonteerd moeten 

worden, zijn weergegeven in figuur 1-3. 

Figuur 1-3: Stalen elementen waarmee her constructiesysteem wordt samengesteld. 
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1.3.2.2 Montage volgorde: 

De stalen constructie-elementen kunnen per bouwlaag op twee manieren worden 

gemonteerd, te weten: 

-Alle gelijksoortige elementen monteren per bouwlaag (figuur 1-4); 

-Monteren per stramieneenheid per bouwlaag (figuur 1-5). 

Figuur 1-4: Monteren van gelijksoonige elementen per bouwlaag. 

Figuur 1-5: Monteren per stramieneenheid per bouwlaag. 
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Het monteren van gelijksoortige elementen: 

Bij het monteren van gelijksoortige elementen per bouwlaag worden eerst alle kolommen, 

vervolgens alle liggers en tenslotte alle vloerplaten gemonteerd. Voor het aanvoeren en 

verwerken van de stalen elementen, de logistiek van de uitvoering, betekent deze volgorde 

van monteren dat de constructie-elementen in volgorde van verwerken moeten worden 

aangevoerd. Het voordeel hiervan is dat slechts een kleine opslagcapaciteit op de 

bouwplaats nodig is. De aangevoerde elementen kunnen meteen gemonteerd worden. 

Het monteren per stramieneenheid; 

Als de draagconstructie per stramieneenheid en per bouwlaag wordt gemonteerd, worden 

per stramieneenheid van 7200 . 7200 mm. de kolommen, liggers en vloerplaten 

gemonteerd. Voor de logistiek betekent dit dat alle typen constructie-elementen, kolommen, 

liggers en vloerplaten aanwezig moeten zijn. Dit heeft consequenties voor de 

opslagcapaciteit op de bouwplaats. Het voordeel van deze montage-volgorde is dat per 

stramieneenheid een stabiele draagconstructie wordt gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk 

om bij de reeds gemonteerde stramieneenheden op een bepaalde bouwlaag met de montage 

van de elementen van stramieneenheden op de volgende bouwlaag te beginnen. Op deze 

manier kan het tijdschema van de montage in elkaar worden geschoven waardoor de 

bouwtijd wordt verkort. 

Keuze van de montage-volgorde: 

Voor de montagevolgorde van het systeem is gekozen voor montage per stramieneenheid 

vanwege het grote voordeel dat met deze montage-volgorde de bouwtijd kan worden 

verkort. 

1.3.2.3 Realisering van de montage: 

De stalen constructie-elementen worden op de volgende wijze gemonteerd: 

- Kolom; 
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De kolom is aan de onder- en bovenzijde voorzien van kopplaten. Deze zijn voorzien· 

van vier ruime gaten ten behoeve van de bouten. Op de begane grondvloer wordt de 

kolom gemonteerd op vier draadeinden die als stekeinden in de fundering zijn 

opgenomen. Deze draadeinden maken het mogelijk om de kolommen tijdens de montage 

op de juiste hoogte te stellen. In het horizontale vlak geven de ruime gaten slechts een 



beperkte mogelijkheid om de kolommen op de juiste plaats te stellen. Tenzij voor het 

stellen in het horizontale vlak geen maatregelen worden genomen, zoals zeer ruime 

gaten, vergt deze aansluiting met betrekking tot de positionering van de draadeinden een 

nauwkeurige maatvoering tijdens de uitvoering van de fundering en begane grondvloer. 

De verdiepingshoge kolommen worden in hoogterichting onderling verbonden door 

middel van de kopplaat-verbinding. 

- Stalen liggers: 

De stalen liggers zijn aan beide uiteinden voorzien van een stalen kopplaat en worden 

gemonteerd tussen de kolommen, in de lengte-richting van het gebouw. Tijdens de 

montage worden de liggers opgelegd op een hoekstaal dat aan de kolom is bevestigd. 

Hierdoor kunnen de liggers betrekkelijk eenvoudig op hun plaats worden gebracht 

waarna de bevestigingsmiddelen, bouten, worden aangebracht. De liggers zijn zowel in 

het montage- als in het stortstadium zelfdragend en behoeven niet te worden 

onderstempeld. 

- Stalen vloerplaten: 

De stalen vloerplaten worden op de stalen liggers opgelegd. De vloerplaten worden 

vanwege de profilering van de ligger automatisch op de goede plaats gelegd. De 

verbinding van de vloerplaten aan de liggers gebeurt door middel van zeltborende en 

zelftappende plaatschroeven of blindklinknagels. Deze worden gelijkmatig langs de 

aansluiting met de liggers aangebracht. Omdat de stalen vloerplaten in de uitvoeringsfase 

als integrerend onderdeel, in de vorm van een vlakke schijf, meedoen in de stabiliteit 

van de draagconstructie moeten in de verbindingen tussen de vloerplaten onderling ook 

plaatschroeven of blindklinknagels worden aangebracht. De vloerconstructie kan dan in 

de uitvoeringsfase schuifkrachten ten gevolge van horizontale belasting overbrengen. 

1.3.3 Het stortstadium: 

1.3.3.1 Het betonstorten: 

Het betonstorten gebeurt met behulp van een betonpomp. Dit kan een mobiele pomp op een 

auto zijn of een pomp opgesteld op het bouwterrein. Deze pompt het beton middels een. 

(tijdelijke) centrale stijgleiding naar boven. Het uitvoeringstechnische verschil is de 

stortvolgorde. Met een mobiele pomp wordt het beton via de 'gevel' in het gebouw 

gebracht en loopt de stortvolgorde van gevel tot gevel. Ingeval van een stijgleiding, 

bijvoorbeeld in de ruimte van het trappehuis geplaatst, is deze het middelpunt van het 
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storten. Het beton storten verloopt nu vanuit de gevels naar binnen toe. 

De verwerkingssnelheid van het beton wordt bepaald door de snelheid waarmee het beton 

in de kolom loopt en de tijd die nodig is om het beton te verdichten. Een minimaal aantal 

kolommen is wat dit uitvoerings-technisch aspekt betreft dus aantrekkelijk. 

1.3.3.2 Vloerafwerking: 

De staalplaat-betonvloer wordt niet voorzien van een afwerklaag. Kabelgoten op de vloer 

zijn niet nodig, de betonlaag beeft voldoende dikte met betrekking tot de thermische isolatie 

tijdens brand en voldoet op het gebied van luchtgeluidisolatie. Bovendien geeft een 

afwerklaag een hogere vloerbelasting. 

Na het storten wordt de betonvloer meteen vlak en glad afgewerkt middels het zogenaamde 

vlinderen. Het oppervlak van het beton wordt met behulp van vlindermachines als het ware 

gepolijst waardoor een vlak, dicht en glad betonoppervlak ontstaat. Men moet hierbij in het 

algemeen wel rekening houden met de weersomstandigheden. Een (zware) regenbui tijdens 

of direkt na het vlinderen kan de afwerking namelijk beschadigen. Dit gevaar is hier echter 

niet aanwezig. Elk vloeroppervlak wordt door de vloer van de bovengelegen bouwlaag 

tegen regenval beschermd. Alleen via de gevel kan wat regenwater naar binnen komen. De 

dakvloer wordt niet gevlinderd maar wordt later door isolatiemateriaal en de dakbedekking 

afgewerkt. 

Voorts is het denkbaar om de gevel te monteren tijdens de montage van de stalen 

elementen. Het gebouw is dan voor het betonstorten water- en winddicht en dichte 

gevelvlakken kunnen tijdens de uitvoeringsfase als schoorconstructie werken. 
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2 DIMENSIONERING EN DETAILLERING VAN DE 

CONSTRUCTIE-ELEMENTEN, 

2.1 VOORSCHRIFI'EN: 

Bij de dimensionering en detaillering van de elementen waaruit het staal-beton 

constructiesysteem is opgebouwd, de vloeren, liggers, kolommen en hun onderlinge 

aansluitingen, worden de volgende voorschriften en richtlijnen gehanteerd: 

Met betrekking tot de belastingen: 

- NEN 3850 TGB 1972, Algemeen gedeelte en belastingen; 

Met betrekking tot de brandveiligheid: 

- NVN 3895, Brandbeveiliging van gebouwen, kantoorgebouwen; 

Met betrekking tot de geluidsisolatie: 

- Rapport 305.06IL van Rijksgebouwendienst, Akoestische uitgangspunten: lucht- en 

contactgeluidisolatie, nagalmtijd en achtergrondlawaai; ; 

Met betrekking tot de staalplaat-betonvloer, liggers, kolommen en hun onderlinge 

aansluitingen: 

- NEN 3851 TGB 1972, Staalconstructies; 

- RSBV 1989, Richtlijnen staalplaat-beton vloeren; 

- RSBL 1983, Richtlijnen staal-beton liggers; 

- VB 1974/1984, Voorschriften Beton; 

- RSPS 1980, Richtlijnen voor de toepassing van geprofileerde stalen platen als 

schijf constructie; 

- RGSP 1985, Richtlijnen Geprofileerde Stalen Platen 1985; 

- CUR/SG rapport no. 6, Brandwerendheid van staal-betonkolommen deel 2, stalen 

buisprofielen gevuld met beton; 

2.2 KEUZE VAN MATERIAALEIGENSCHAPPEN. 

Voor het vaststellen van de sterkteklassen van de verschillende toe te passen materialen, 

staalplaat, beton en eventueel profielstaal, moet gezocht worden naar een in economisch 

opzicht optimale verhouding. De kosten van het materiaal en de verwerking ervan moeten 

in evenwicht zijn met de resultaten die met een bepaalde sterkteklasse kunnen worden 
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bereikt. Voorts is hier ook van belang welke (kwaliteits)eisen aan het 'eindprodukt', in dit 

geval het staal-beton constructiesysteem, gesteld worden. 

Bij de keuze van de materialen voor het constructiesysteem is er in principe van uitgegaan 

dat de elementen gedimensioneerd moeten worden binnen de eisen die aan de afmetingen 

van de constructie, de maximale constructiehoogte en maximale overspanningen, worden 

gesteld. Het is voor dit constructiesysteem niet economisch met hoogwaardige materialen 

(zeer) slanke elementen te construeren. Bovendien stijgen hierdoor de bouwkosten vanwege 

de hogere materiaal- en verwerkingskosten. Aan de andere kant moet de kwaliteit van het 

materiaal het mogelijk maken de elementen te dimensioneren binnen de gestelde afmetingen 

of overspanningen. 

De keuze van de materiaaleigenschappen is beïnvloed door de volgende overwegingen: 

Voor de staalplaat: 

- Dat de stalen elementen in het stortstadium als zelfdragende bekisting fungeren; 

- Dat het staal in de gerede fase meedoet in de krachtwerking van de constructie; 

Voor profielstaal: 

- Voor profielstaal wordt de staalsoort zodanig gekozen, uitgaande van de laagste 

sterkteklasse, dat de dimensionering van de stalen elementen niet nadelig wordt 

beïnvloed. 

Voor het betonstaal: 

- Voor het betonstaal als additionele wapening is de gebruikelijke staalsoort toegepast; 

Voor het beton: 

- Dat een lage sterkteklasse een forse dimensionering geeft maar dat een hoge 

sterkteklasse hoge materiaal- en verwerkingskosten tot gevolg heeft. Toepassing van 

lichtbeton is niet overwogen, o.a. vanwege het ontbreken van materiaalgegevens met 

betrekking tot brandwerendheid. 

Op grond van deze overwegingen zijn de volgende materialen gekozen voor de stalen en 

staal-beton-elementen van het constructiesysteem zijn: 

Voor de staalplaat: Staalsoort FeE320G: 

Voor het profielstaal: 
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u = 320 N/mm'· E = 2 1 10' N/mm2
• . ' , . ' 

Staalsoort Fe 360; 

u = 240 N/mm2• E = 2 1 10' N/mm2 • . ' ' . ' 
en indien speciaal aangegeven: 

staalsoort Fe 510; 

u = 360 N/mm2
• E = 2 1 10' N/mm2

• . ' , . ' 



Voor het wapeningsstaal: staalsoort FeB 500; 

Beton: 

2.3 BELASTINGEN: 

u = 500 N/mm2 • E = 2 1 105 N/mm2 • . , ' . , 
sterkteklasse B25; 

f., = 20 N/mm2; E = 29000 N/mm2; 

T = 0 7 N/mrn2
• 1'. = 5 N/mm2 • 1 , , 2 , 

Voor de uitvoeringsfase is uitgegaan van de volgende belastingen op de stalen constructie

elementen: 

- In afwijking van de RSBV 1989 is vanwege het grote vloeroppervlak voor de 

montagebelasting op de stalen vloerplaat 0,75 kN/m2 aangenomen. 

- Voor het dimensioneren van de stalen ligger is de montagebelasting die op de vloerplaat 

optreedt, ook in afwijking van de RSBV 1989, gereduceerd tot 0,5 kN/m2• 

Voor de gerede fase is overeenkomstig NEN 3850 uitgegaan van de volgende belastingen 

op de staal-beton constructie: 

- Veranderlijke belasting op de vloerconstructie van 3,5 kN/m2, inclusief het gewicht van 

de afwerking en installaties; 

- Veranderlijk belasting op het dak van 0,5 kN/m2; 

- Eigen gewicht van de afwerking van het dak bedraagt 0,5 kN/m2 • 

De belastingen ten gevolge van het eigen gewicht van de verschillende elementen in de 

uitvoerings- en de gerede fase zijn hier niet genoemd. Het eigen gewicht is afhankelijk van 

de vormgeving en dimensionering van de betreffende elementen. 

2.4 BELASTING- EN REDUKTIEFAKTOREN: 

Voor de dimensionerings- en controleberekeningen worden de volgende globale 

belastingfaktoren 'Y aangehouden: 

- Met betrekking tot de sterkte van de stalen elementen in de uitvoeringsfase: 'Y = 1,4; 

- Met betrekking tot de sterkte van de staalplaat-betonvloer en staa1-betonliggers in de 

gerede fase: 'Y = 1, 7; 

- Met betrekking tot de sterkte van de staal-betonkolommen in de gerede fase: 'Y = 1,5; 

- Met betrekking tot de doorbuiging en beperking van scheurvorming: 'Y = 1,0 

- Met betrekking tot de sterkte tijdens brand voor de staalplaat-betonvloer, staal-betonligger 

en staal-betonkolom: -y = 1,0; 
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Verder is rekening gehouden met de volgende redulctiefaktoren voor de belasting: 

- Met betrekking tot de belasting op de staalplaat-betonvloer en de staal-betonligger 

tijdens brand bedraagt de redulctiefalctor K volgens RSBV artikel 8.2 : K = 0,85 

- Met betrekking tot de veranderlijke vloerbelasting voor het dimensioneren van de kolom 

in de gerede fase voor 4 bouwlagen: 

1,0 voor de veranderlijke dalcbelasting; 

1,0 voor de vloer van vierde bouwlaag; 

0,9 voor de vloer van de derde bouwlaag; 

0,8 voor de vloer van de tweede bouwlaag; 

- Met betrekking tot de windbelasting volgens VB 1974/1984 artikel E 203.1: 

6 = 0,8. 

2.5 BEREKENINGEN: 

De contróleberekeningen voor het dimensioneren van de elementen voor het 

constructiesysteem worden uitgevoerd voor respectievelijk: 

- De stalen vloerplaat, § 2.6.3 ; 

- De staalplaat-betonvloer, § 2.6.4 ; 

- De stalen ligger, § 2.7.2; 

- De staal-betonligger, § 2.7.3; 

- De stalen kolom, § 2.8.3; 

- De staal-betonkolom, § 2.8.4 . 

De contróleberekeningen omvatten het controleren van: 

- De spanningen met betrekking tot het moment en dwarskracht in de uitvoeringsfase voor 

de stalen vloerplaten en stalen liggers; 

- De bezwijlctoestand met betrekking tot het moment, dwarskracht en afschuiving in de 

gerede fase en bij brand voor de staalplaat-betonvloer en staal-betonliggers; 

- De doorbuiging in de uitvoerings- en gerede fase en de scheurvorming in de gerede 

fase, voor de vloer- en ligger-elementen; 

- De (knik)spanning ten gevolge van normaalkracht in de uitvoeringsfase voor de stalen 

kolom; 

- De bezwijkbelasting in de gerede fase en bij brand voor de staal-betonkolom; 

- De stabiliteit van het ongeschoorde raamwerk, hoofdstuk 3. 
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2.6 STALEN VLOERPLAAT EN STAALPLAAT-BETONVLOER. 

Sterkte- en stijtheidsberekeningen en alternatieve uitvoeringen met betrekking tot de stalen 

vloerplaat in de uitvoeringsfase en de staalplaat-betonvloer in de gerede fase, zijn 

uitgewerkt in bijlage E- Dimensionering van de stalen vloerplaat en de staalplaat

betonvloer. 

2,6,1 Eisen: 

Afhankelijk van de fase waarin het bouwwerk zich bevindt, worden aan de stalen vloerplaat 

en de staalplaat-betonvloer van het geïntegreerde staal-beton-constructiesysteem 

verschillende eisen gesteld. Deze eisen zijn van constructieve aard maar hebben ook 

betrekking op aspecten zoals brandwerendheid en geluidsisolatie. 

2.6.1.1 Eisen met betrekking tot de uitvoeringsfase: 

De uitgangspunten van het geïntegreerde staal-beton-constructiesysteem met betrekking tot 

de uitvoeringsfase, het montage- en stortstadium, zijn dat de constructie een tijdelijke 

dragende funktie heeft en dat een zo kort mogelijke uitvoerings-tijd moet worden 

gerealiseerd. Aan de stalen vloerplaat worden de volgende eisen gesteld: 

- De stalen vloerplaat is zelfdragend en wordt niet onderstempeld; 

- De constructie ontleent een deel van de stabiliteit in de uitvoeringsfase aan de 

schijfwerking van de stalen vloerplaat; 

- Tijdens het stortstadium vormt de stalen vloerplaat de bekisting; 

- De verbinding tussen de vloerplaten moet waterdicht zijn en moet wisselen van de 

platen ten opzichte van elkaar voorkomen; 

2.6.1.2 Eisen met betrekking tot de gerede fase: 

Naast sterkte- en stijtheidseisen worden aan de staalplaat-betonvloer de volgende eisen 

gesteld: 

- De stalen vloerplaat doet na verharding van het beton mee in de krachtswerking en 

vormt de wapening van de staalplaat-betonvloer; 

- De staalplaat-betonvloer moet een brandwerenheid bezitten van 60 minuten, volgens 

NVN 3895; 

- De staalplaat-betonvloer moet met betrekking tot geluidsisolatie voldoen aan de 

richtlijnen vastgesteld door Rijksgebouwendienst; 
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2,6,2 Ontwen, van de vloerconstructie: 

De doorsnede van de staalplaat-betonvloer, volgens figuur 2-1, is ontworpen op basis van 

een hoge stalen vloerplaat en de brandwerenheidseisen genoemd in de Nederlandse 

Voomorm NVN 3895. De nadere uitwerking van het ontwerp van de staalplaat-betonvloer 

met betrekking tot de brandwerenheidseisen is weergegeven in bijlage I. 
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Figuur 2-1: Globale doorsnede-vorm van de staalplaat-betonvloer. 

2.6.3 Dimensionering van de stalen vloen,laat: 

2.6.3.1 Dimensionering van de doorsnede van de stalen vloerplaat: 

De doorsnede van de stalen vloerplaat is vanwege de eis van zelfdragendbeid in de 

uitvoeringsfase en het streven naar integratie van constructie en installatie gebaseerd op een 

hoge stalen vloerplaat. In eerste instantie is hierbij uitgegaan van de plaat volgens het 

model PRINCE LONG SPAN met een hoogte van 210 mm en een plaatdikte van 1,5 mm. 

Bij controle van de spanningen, ten gevolge van de belastingen in de uitvoerings-fase, blijkt 

dat deze plaat niet voldoet aan de eis van zelfdragendbeid bij een overspanning van 7200 

mm. De spanningen in het staal zijn te hoog. Oorzaak hiervan is de te kleine hoogte en de 

te geringe meewerkende doorsnede van de plaat, vanwege plooi van het lijf bepaald op 

basis van de doorsnede-reduktiemethode [lit. 3). Er moet dus een vloerplaat worden 

ontworpen met een aangepaste doorsnede. Maatregelen die zijn genomen om de vloerplaat 

een grotere meewerkende doorsnede te geven zijn: 

- Het aanbrengen van een lijfverzet in de drukzone van de doorsnede in langsrichting v a n 

de vloerplaat. Hierdoor wordt plooien van het lijf voorkomen; 

- Een vloerplaat met een hoogte van 250 mm; 

- Het aanbrengen van langsdimpels in de flenzen om de meewerkende flensbreedte te 
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verhogen (40 t); 

- De plaatdikte is gelijk gehouden en bedraagt 1,5 mm. 

Het principe van de doorsnede van de aangepaste stalen vloerplaat is in figuur 2-2 

weergegeven. Figuur 2-3 toont de meewerkende doorsnede van de vloerplaat. 

:î 
1 .. -

-;-
' 600 

Figuur 2-2: Doorsnede van de hoge stalen vloerplaat. 
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Figuur 2-3: Meewerkende doorsnede van de vloerplaat. 

De aangepaste stalen vloerplaat heeft de volgende doorsnede- grootheden: 

h = 250 mm; b
0 

= 60 mm; plaatdikte t = 1,5 mm; 

W1 = 76250 mm', bij een meewerkende bovenflensbreedte b" van 60 mm; 

~ = 953 . l(f mm~. 

Controle van de aangepaste doorsnede van de stalen vloerplaat op sterkte en stijfheid levert 

de volgende resultaten: 

- Met betrekking tot de sterkte: 

moment: u., = e10 = 281 N/mm2 < uc 

dwarskracht: middels de doorsnede-reduktiemethode [lit. 3] is berekend dat de minimale. 

plaatdikte 0, 78 mm moet bedragen; 

- Met betrekking tot het gebruiksstadium: 

ö. = 32 mm. 

In de RSBV 1989 wordt voor de vloerplaat, toegepast als bekisting, een bepaalde minimale 

25 



stijfheid gegeven waarbij het accumulatie-effect niet in rekening behoeft te worden 

gebracht. 

Het accumulatie-effect treedt op als gevolg van de doorbuiging van de vloerplaat belast 

door nat beton. De vloerplaat buigt door zodat ter plaatse van de maximale zakking 

accumulatie (lett: opeenhoping) van nat beton plaatsvindt. Hierdoor wordt de doorbuiging 

vergroot wat meer accumulatie tot gevolg heeft, etc. Dit effect is in principe vergelijkbaar 

met de vergrotingsfactor n bij stabiliteitberekeningen. 

De vloerplaat voldoet niet aan de stijtheidseis die in de RSBV is gesteld. Indien echter aan 

de vloerplaat door de walstechniek een zeeg wordt gegeven ter grootte van de doorbuiging 

in het uitvoeringsstadium treedt het effekt van accumulatie niet op. 

De vloerplaat met de doorsnede volgens figuur 2-2 voldoet aan de eis van zelfdragendheid 

in de uitvoeringsfase. Voorts moet in de lijven van de vloerplaat eventueel profileringen in 

de vorm van indeukingen o.d. aangebracht worden om de schuifkrachten tussen het beton 

en het staal te kunnen overbrengen. 

2.6.3.2 Aansluiting van de stalen vloerplaat: 

Aan de profilering van de aansluiting van de stalen vloerplaten worden eisen gesteld met 

betrekking tot de productie. Tevens worden eisen gesteld die betrekking hebben op de 

uitvoerings- en gerede (resp. brand) fase. 

De aansluiting van de vloerplaten moet aan de volgende eisen voldoen: 

- De aansluiting moet waterdicht zijn; 

- De vloerplaten mogen niet ten opzichte van elkaar bewegen, het zogenaamde 'wisselen' 

van de vloerplaten moet worden voorkomen; 

- De vloerplaten moeten op eenvoudige wijze naast elkaar kunnen worden gelegd; 

- De aansluiting moet bestand zijn tegen mechanische beschadigingen die een goede 

aansluitingen kunnen hinderen; 

- De profilering van de aansluiting moet op eenvoudige wijze zijn te maken; 

- De staaldoorsnede van de profilering moet in de gerede fase en bij brand meedoen in de 

krachtwerking van de staalplaat-betonvloer. 

Uitgaande van deze eisen zijn in bijlage E voor de profilering van de aansluiting van de 

vloerplaten een aantal varianten ontworpen. Van deze varianten voldoet de aansluiting 

volgens figuur 2-4 aan de gestelde eisen. 
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1,5 

Figuur 2-4: Profilering van de aansluiting van de vloerplaten. 

Deze profilering is eenvoudig te maken, is waterdicht, bij eventuele lichte beschadigingen 

past de profilering nog goed in elkaar, de vloerplaten zijn gemakkelijk te monteren en de 

staaldoorsnede van de profilering kan worden benut als wapening in de gerede fase. 

Bovendien is het mogelijk de staaldoorsnede door het aanpassen van de hoogte van de 

profilering te benutten als brandwerendheidswapening. Hiervoor is dan geen additionele 

wapening nodig. Het principe van de doorsnede van de stalen vloerplaat zoals die voor het 

constructiesysteem wordt toegepast is in figuur 2-5 weergegeven. 

~Î 

l +--600 ---
Figuur 2-5: Doorsnede van de stalen vloerplaat. 

2.6.4 Dimensionering van de staalplaat-betonvloer: 

2.6.4.1 Ontwerp van de staalplaat-betonvloer: 

De staalplaat-betonvloer is ontworpen op basis van de stalen vloerplaat volgens figuur 2-5 

en de eisen ten aanzien van de vereiste brandwerendheid van 60 minuten. Voor de 
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vloerconstructie betekent dit dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van een betonlaag op 

de vloerplaat van 70 mm. Deze dikte is minimaal vereist in verband met de thermische 

isolatie. In de RSBV is gesteld dat de temperatuur op de bovenkant van de vloerconstructie 

niet hoger mag worden dan 140°C, in verband met de eventuele aanwezigheid van licht 

ontvlambare materialen toegepast als vloerafwerking. Figuur 2-6 toont de doorsnede van de 

vloerconstructie als uitgangspunt voor de dimensionerings- en controleberekeningen. 

:f o~~~------====J~i~~i~;~:-
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Figuur 2-6: Doorsnede van de vloerconstructie. 

2.6.4.2 Controle van de staalplaat-betonvloer: 

De controleberekeningen van de staalplaat-betonvloer bestaan uit het controleren van de: 

- Brandwerendheid; 

- Sterkte met betrekking tot het moment en de dwarskracht; 

- Doorbuiging en scheurvorming in het gebruiksstadium; 

- Geluidsisolatie. 

De controle van de brandwerendheid beeft betrekking op: 

- Thermische isolatie; 

- Vlamdichtheid; 

- Bezwijktoestand. 

Zoals reeds eerder is gezegd moet op de vloerplaat in verband met de thermische isolatie 

een betonlaag aanwezig zijn met een minimale dikte van 70 mm. De vloerplaat is echter. 

ontworpen op basis van dit criterium zodat het hier verder niet hoeft te worden 

gecontroleerd. 

Met betrekking tot vlamdichtheid moet de constructie worden gecontroleerd op doorslag 
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van gassen en vlammen door de constructie. Het staal-beton constructiesysteem heeft echter 

een monoliet karakter waardoor controle op vlamdichtheid niet van toepassing is. Wat op 

dit punt nog kan worden opgemerkt is dat, mochten er tijdens brand toch scheuren in de 

betonlaag ontstaan, deze door de staalplaat worden afgedekt, zodat doorslag van gassen en 

vlammen wordt voorkomen. 

De controle van de brandwerenheid op bezwijken heeft betrekking op het controleren van 

de bezwijkbelasting tijdens brand. Dit betekent dimensionering en controle van de 

staaldoorsnede in de ribben en de steunpuntswapening ter plaatse van de opleggingen. 

Uitgangspunt voor de wapening in de ribben is het benutten van de aanwezige 

staaldoorsnede ter plaatse van de aansluiting van de vloerplaten. De profilering, figuur 2-

7, is gedimensioneerd uitgaande van een tweezijdig opgelegde, statisch bepaalde, 

vloerconstructie met een brandwerendheid van 60 minuten. Op de reden waarom voor dit 

statisch systeem is gekozen wordt in het volgende ingegaan. 
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Figuur 2-7: Profilering van de aansluiting van de vloerplaten. 

De steunpuntswapening bij doorgaande vloerconstructies kan op twee manieren worden 

gedimensioneerd: 

- Voor een statisch onbepaalde constructie; 

- Voor een statisch bepaalde constructie, uitgaande van het scheurcriterium. 

Als de steunpuntswapening zodanig wordt gedimensioneerd dat de vloer als statisch 

onbepaald kan worden uitgevoerd dan betekent dit ten opzichte van een statisch bepaalde 

vloerconstructie dat het veldmoment wordt gereduceerd. Dat het echter niet zinvol is om 

het veldmoment te reduceren is als volgt te motiveren. 

- Als gevolg van de vormgeving van de profilering is er in de ribbe een bepaalde 
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staaldoorsnede aanwezig die ook in de uitvoerings- en gerede fase kan worden benut. 

In de doelstelling voor het ontwerpen van het staal-beton constructiesysteem is 

opgenomen dat door toepassing van het systeem de bouwtijd van de draagconstructie zo 

kort mogelijk moet zijn. Elke extra handeling die op de bouwplaats moet worden 

verricht kan hierbij vertragend werken. 

- Als de profilering wordt gedimensioneerd op basis van een statisch onbepaalde 

vloerconstructie dan betekent dit dat bij toepassing voor een kantoorgebouw met slechts 

èèn beuk de vloerplaten te licht zijn gedimensioneerd en dus extra staven moeten 

worden bijgelegd. Dit werkt vertragend op de uitvoering. 

- Vanwege het grotere veldmoment bij een statisch bepaalde vloerconstructie is de 

benodigde staaldoorsnede, hier de ontwikkelde lengte van de profilering, groter. De vorm 

van de profilering blijft echter hetzelfde. Bij de produktie is het aantal handelingen d u s 

gelijk, alleen de breedte van het staalplaat waaruit de vloerplaat wordt geproduceerd 

(coilbreedte) is groter. 

- Een statisch onbepaalde vloerconstructie stelt hogere eisen aan de steunpuntswapening 

dan een statisch bepaalde vloerconstructie. 

Er is derhalve voor gekozen de staalplaat-beton vloer als statisch bepaald uit te voeren. 

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de kosten van de extra coilbreedte ruimschoots opwegen 

tegen de kosten van het leggen van bijlegstaven of het zwaarder dimensioneren en 

uitvoeren van de steunpuntswapening. Het scheurcriterium eist een minimum 

wapeningspercentage ter plaatse van het steunpunt van 0,2 % van de bruto betondoorsnede. 

De controle van de brandwerendheid is uitgevoerd in bijlage I, de controle van de sterkte 

en de stijfheid in bijlage E. In bijlage J is de geluidisolatie van de staalplaat-betonvloer 

beoordeeld. 

In bijlage E blijkt dat de dwarskrachtoverdracht van de ribben van de staalplaat-betonvloer 

naar de ligger door experimenteel onderzoek moet worden gecontroleerd; In bijlage H is 

uiteengezet dat bij een ongeschoord raamwerk in de aansluiting vloer-ligger enige 

bijlegwapening moet worden aangebracht. 
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2.7. STALEN LIGGER EN STAAL-BETON LIGGER. 

Sterkte- en stijtheidsberekeningen en alternatieve uitvoeringen met betrekking tot de stalen 

ligger in de uitvoeringsfase en de staal-betonligger in de gerede fase zijn uitgewerkt in 

bijlage F - Dimensionering van de stalen ligger en de staal-betonligger. 

2,7,1. Eisen: 

Afhankelijk van de fase waarin het bouwwerk zich bevindt worden aan de stalen ligger en 

de staal-betonligger van het geintgreerde staal-beton-constructiesysteem verschillende eisen 

gesteld. Deze eisen zijn van constructieve aard en hebben ook betrekking op het aspect van 

brandwerendheid. 

2. 7 .1.1 Eisen met betrekking tot de uitvoeringsfase: 

De uitgangspunten van het geïntegreerde staal-beton-constructiesysteem met betrekking tot 

de uitvoeringsfase, het montage- en stortstadium, zijn dat de constructie een tijdelijk 

dragende funktie heeft en dat een zo kort mogelijk uitvoeringstijd moet worden 

gerealiseerd. Aan de stalen ligger worden de volgende eisen gesteld: 

- De stalen ligger moet in de uitvoeringsfase zelfdragend zijn; 

- De stalen ligger vormt de oplegging van de vloerplaat (bijlage E); 

- Het beton moet goed in de stalen ligger kunnen stromen; 

- De doorsnede van de stalen ligger moet vormvast zijn, uitbollen ten gevolge van de 

vloeistofdruk van nat beton moet worden voorkomen; 

- De aansluiting met de vloerplaat moet eenvoudig zijn; 

- De stalen ligger wordt als èèn geheel geleverd. 

2.7.1.2 Eisen met betrekking tot de gerede fase 

Naast sterkte- en stijfheidseiesen worden aan de staal-betonligger de volgende eisen gesteld: 

- Het staal vormt de wapening van de staal-beton ligger. In de gerede fase moet er goede 

samenwerking zijn tussen het staal en het beton; 

- In verband met de vereiste brandwerendheid, zie bijlage I, moet de ligger van extra. 

wapening zijn voorzien; 

- De ligger moet aansluiten aan een stalen kolom, waarvan de afmeting in eerste instantie 

wordt gesteld op 300 x 300 mm; 
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vloerplaat_ 

instromen van nat beton 

ligger 

• j,....vervorming t.g.v. vloeistofdruk ....,_ __ 
1 
.. '.'.---~~ van verdicht beton 

!wapening i.v.m. brandwerendheid 

• 

staalplaat als wapening 

Figuur 2-8: Schematische weergave van de eisen te stellen aan de liggerdoorsnede. 

2.7.2 Ontwerp van de stalen li~~er: 

Aan de hand van de voorgaande eisen is voor de stalen ligger de doorsnede ontworpen 

zoals in figuur 2-9 is aangegeven. 
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lq:,pelstr1p 

Figuur 2-9: Aanzicht en doorsnede van de stalen ligger. 
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De vormgeving van de liggerdoorsnede kan als volgt worden gemotiveerd: 

- De vloerplaten worden op de ligger opgelegd met een opleglengte van 40 mm. Door de 

bovenflens worden de vloerplaten rondom geheel gesteund. Hierdoor kunnen ze met· 

bijvoorbeeld parkers aan de ligger gemonteerd worden en is de verbinding nagenoeg 

waterdicht; 

- Om instroming van het beton vanuit de ribben van de vloerplaat mogelijk te maken 

worden in het lijf van de ligger uitsparingen gemaakt; 
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- Het hoekstaal boven in de doorsnede fungeert als doorgaande bovenrand en koppelt de 

afzonderlijke flenzen welke ontstaan door de uitsparingen ter plaatse van de ribben van 

de vloerplaat. Hierdoor kan met betrekking tot de stijfheid de gehele doorsnede worden 

meegerekend. 

Door het plaatselijk zijdelings aan elkaar koppelen van de hoekstalen wordt de doorsnede 

vormvast gemaakt voor transport. De instroom-opening voor beton van boven af blijft 

gehandhaafd. Wanneer de doorsnede wordt samengesteld uit twee helften is het mogelijk de 

wapening voor de gerede fase en de wapening nodig voor de vereiste brandwerendheid op 

te nemen in de staaldoorsnede zonder dat additionele maatregelen nodig zijn. 

Voorts is het nu mogelijk de co il breedte te beperken. 

2. 7 .3 Dimensionering van de stalen ligger: 

2-7-3-1 Berekeningswijze: 

De stalen ligger, figuur 2-9, wordt in de uitvoeringsfase belast door het gewicht van het 

natte beton en het eigen gewicht van de ligger en de vloerplaten. De overspanning van de 

vloerplaten en de ligger bedraagt 7200 mm. De dikte van de staalplaat bedraagt 5 mm. De 

controleberekening met betrekking tot de sterkte en stijfheid van de stalen ligger zijn in 

bijlage F opgenomen. 

2-7-3-2 Doorsnede-grootheden van de ligger zijn: 

I.: = 26497,7. 10◄ mm•; 

eo = ex = 208 mm; ei, = 222 mm; 

wo = 1274 . ter mm3
; 

wb = 1193,6. ter mm3
• 

2-7-3-3 Controle op sterkte, het moment: 

Het moment op de ligger bedraagt 302 kNm als deze als statisch bepaald wordt uitgevoerd .. 

De optredende spanningen in de volledige liggerdoorsnede zijn: 

ub = 253 N/mm2
; <1

0 
= 237 N/mm2, beide spanningen zijn kleiner dan <10 (320 N/mm)2. 

Voor de gereduceerde liggerdoorsnede geldt het volgende: 
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De liggerdoorsnede wordt verdeeld in de volgende onderdelen (zie figuur 2-10): 

- Hoekstaal h; 

- Bovenflens a; 

- Lijf b, lijf l; 600 

- Flens c. ~pets trip 

docrsnede A izJ cbl rs nede B 

Figuur 2-10: Gereduceerde liggerdoorsnede. 

Voor het verloop van de krachten ter plaatse van de gereduceerde doorsnede, waar de 

ribben van de vloerplaten zich bevinden, wordt aangenomen dat hoekstaal h de kracht in 

bovenflens a en de helft van de kracht in lijf b opneemt. De totale kracht in het hoekstaal 

wordt: F., = Fb + F. + 0,5 Fb. De resterende helft van de kracht in lijf b wordt door 

flens c opgenomen. Hierdoor wordt de totale kracht in flens c: F .. = Fc + 0,5 Fb. 

Het hoekstaal kan maximaal 381,6 kN opnemen. De heersende kracht in het hoekstaal 

bedraagt: F111 = 363,3 kN, dat is kleiner dan de maximale toelaatbare kracht. In flens c 

bedraagt de (druk)kracht: 

F.. = 17 ,2 kN. De maximaal toelaatbare kracht in flens c bedraagt 128 kN. 

Door het aannemen van het krachtenverloop op de bovengenoemde wijze blijkt na contróle 

dat de toelaatbare krachten in het hoekstaal h en in flens c niet worden overschreden. 

2-7-3-4 Controle op sterkte, dwarskracht; 

Voor het overbrengen van de dwarskracht, in de uitvoeringsfase, is aangenomen dat deze 

wordt opgenomen door de twee lijven l (zie figuur 2-11).De optredende schuifspanning _r 

= 93,3 N/mm2 < 185,6 (0,58 · a.). 

2-7-3-5 Controle op stijfheid, doorbuiging: 

De doorbuiging van de stalen ligger als statisch bepaalde ligger tijdens het betonstorten 

bedraagt 21 mm (0,003 · 1). Tijdens het verharden van het beton is de montagebelasting ten 
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gevolge van mensen en materieel niet aanwezig en bedraagt de doorbuiging 18,6 mm 

(0,0027 · 1). 

Het accumulatie-effect (zie stalen vloerplaten) wordt voorkomen door de stalen ligger een 

zeeg van 18 mm te geven. De zeeg kan tijdens de produktie op twee manieren worden 

aangebracht: 

- Doór het instellen van de walsen; 

- Door het vervormen van de liggerhelften nadat ze aan elkaar zijn gelast, maar voordat de 

bovenrand, het hoekstaal, is aangebracht. 

2-7-4: Dimensionerin& van de staaJ-betonli&&er. 

2-7-4-1 Ontwerp van de staal-betonligger: 

Uitgangspunt voor de staal-betonligger is de stalen ligger volgens figuur 2-10. De ligger 

wordt belast door de staalplaat-betonvloer. De doorsnede van de staal-betonligger in de 

gerede fase ziet er uit zoals in figuur 2-11 is weergegeven. 

meewerkerde breedte = 171.0 mm 

Figuur 2-11: Doorsnede van de staal-betonligger. 

2-7-4-2 Controle van de staal-betonligger: 

0 ... .., 

De controleberekening van de staal-betonligger bestaat uit het controleren van: 

- Brandwerendheid; 

De sterkte met betrekking tot het moment en de dwarskracht; 

- Doorbuiging en scheurvorming in het gebruiksstadium. 

De staal-betonligger moet volgens de NVN 3895 een brandwerendheid bezitten van 60 

minuten. Het dimensioneren en controleren van de wapening, nodig voor het bereiken van 
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de vereiste brandwerendheid, heeft betrekking op zowel de steunpuntswapening 

(wapeningsstaven) als op de staaldoorsnede onder in de liggerdoorsnede. 

Voor het dimensioneren van de staal-betonligger is aansluiting gezocht bij de Richtlijnen 

met betrekking tot de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van staalplaat

betonvloeren. Deze Richtlijnen, vermeld in de RSBV 1989, geven waarden met betrekking 

tot de ontwikkeling van de temperatuur in de constructie-<>nderdelen en tevens waarden 

voor materiaal-eigenschappen, afhankelijk van de vereiste brandwerendheid. 

Voor de doorsnede van de staal-betonligger bij verhitting wordt aangenomen dat de 

doorsnede van het beton bij een temperatuur > 200°C en die van staal bij een temperatuur 

> 300°C geen aandeel meer heeft in de krachtwerking. In tegenstelling tot hetgeen in de 

Richtlijnen wordt gesteld wordt er van uit gegaan dat de materiaaleigenschappen zodanig 

veranderen dat er bij genoemde temperaturen geen constructieve werking meer aan kan 

worden ontleend. Het materiaal fungeert alleen nog als bescherming van de ingesloten 

doorsnede (vergelijk: verbranden van een houtdoorsnede). 
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T beton=200°C . 

1 11 1 1 1 

Figuur 2-12: Doorsnede van de staal-betonligger bij verwarming. 

In bijlage I is voor het dimensioneren van de steunpuntswapening een aantal varianten met 

verschillende wapeningspercentages vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat het 

opneembaar moment ter plaatse van het steunpunt bij een wapeningspercentage groter dan 

0,87 % niet meer toeneemt. De drukzöne, de maximale kracht in het beton, wordt dán 

maatgevend. Uitgaande hiervan is de steunpuntswapening vastgesteld op vier staven <I> 20· 

mm (= 1258 mm2
). 

De plastische momentenverdeling van de doorgaande ligger is aangegeven in figuur 2-13. 

De eindkolommen kunnen de geschetste momenten opnemen (zie bijlage H). 
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11.9,8 11.9,8 

Figuur 2-13: Momentenverdeling van de ligger [kNm]. 

De vorm en dimensionering van de brandwerendheidswapening in de velddoorsnede is 

bepaald zoals in figuur 2-14 is weergegeven. 

Tb t = 300° C eon 

Figuur 2-14: Brandwerendheûlswapening in de liggerdoorsnede. 

In bijlage I wordt berekend dat de geschetste momentenverdeling door de doorsneden kan 

worden opgenomen. 

Voor de sterkte in de gerede fase moet worden voldaan aan de bezwijkcriteria: moment, 

dwarskracht en afschuiving. De controleberekeningen hiervoor zijn in bijlage F 

opgenomen. Bij uitvoering van de staal-betonconstructie als ongescboord raamwerk treedt 

wringing in de ligger op. De controleberekening op wringing is uitgevoerd in bijlage H. In_ 

deze bijlage blijkt dat voor de belasting op wringing en dwarskracht controle door 

experimenteel onderzoek nodig is. 

Voor de contrOle op sterkte ten gevolge van het moment wordt de staal-betonligger 
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beschouwd als een T-vormige ligger met een meewerkende breedte b. van 1740 mm. 

Contróle van het opneembaar moment van de staal-betondoorsnede (figuur 2-11) levert op 

dat M.. = 675 kNm. De momentensom op de ligger ten gevolge van de belasting bedraagt 

595 kNm ( < 675 kNm). Dit betekent dat de ligger kan worden uitgevoerd als tweezijdig 

opgelegd (statisch bepaald). 

De optredende dwarskracht bedraagt 330,5 kN. De staal-betondoorsnede kan maximaal 334 

kN opnemen. 

Met betrekking tot het criterium van afschuiving wordt gesteld dat in het oppervlak van het 

staalplaat voldoende profilering aanwezig moet zijn om de schuifkracht tussen het staal en 

het beton te kunnen overbrengen. De profilering kan bestaan uit een geribbeld oppervlak, 

indeukingen of dergelijke in staalplaat. Er is experimenteel onderzoek nodig om inzicht te 

krijgen in het bezwijkkriterium van afschuiving. Het is ook mogelijk dat de afschuiving 

alleen door de profilering van de onderrand kan worden overgebracht. 

De doorbuiging in de gerede fase is berekend aan de hand van de stijfheid van de 

gescheurde staal-beton doorsnede. Elpod,ourd = 1,0326 . 1014 Nmm2
• De doorbuiging van de 

staal-beton ligger als statisch bepaalde ligger bedraagt 18 mm (0,0025 1). In de TGB 

Algemeen artikel 4.2.2.2.2 wordt een maximale doorbuiging van 0,004 1 toegelaten. Door 

de inklemmimg bij de steunpunten zal de doorbuiging minder zijn dan de berekende. 

In verband met de brandwerendheid van de ligger bestaat de wapening in het steunpunt uit 

4 staven (/, 20 (= 1256 mm2
). Dit wapeningspercentage van circa 0,9% wordt voor een 

scheurwijdte w < 0,4 mm volgens tabel R-5 van de RSBL 1983 als bovengrens voldoende 

geacht (bovenwapening 60% van w = 1,0%). 

2.8 STALEN KOLOM EN STAAL-BETONKOLOM. 

Berekeningen met betrekking tot de sterkte van de stalen en van de staal-betonkolom zijn 

opgenomen in bijlage G - Dimensionering van de stalen kolom en de staal-betonkolom in 

een geschoord raamwerk. 

2.8, 1 Uit2an2spunten, 

De dimensionerings- en controleberekeningen worden uitgevoerd voor een kolom, belast 
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door een vloer met een overspanning van 7200 mm. opgelegd op een ligger eveneens met 

een overspanning van 7200 mm (zie figuur 2-15). De kolom is onderdeel van een 4 

bouwlagen tellend gebouw en is centrisch belast. De verdiepingshoogte bedraagt 3300 mm. 

De stabiliteit van de draagconstructie kan worden beschouwd als een geschoord raamwerk 

of als een ongeschoord raamwerk. Het laatste geval voor de stabiliteit als ongeschoord 

raamwerk in dwarsrichting wordt in bijlage H behandeld. 

Figuur 2-15: Belasting situatie van de kolom. 

2.8.2 Ontwerp van de stalen kolom: 

/ 

' 
"' "" 

Ook voor de kolom gelden de volgende randvoorwaarden voor het staal-beton 

constructiesysteem: 

- Elementen van koud vervormd staalplaat; 

Die fungeren als bekisting; 

- En na verharding van het beton meedoen in de krachtwerking van de constructie. 

Op basis van deze randvoorwaarden is voor de doorsnede van de stalen kolom uitgegaan 

van een vierkant buisprofiel met een uitwendige afmeting van 300 . 300 mm. 
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Voorts is hiermee aansluiting gezocht bij de maatvoering volgens het modulair systeem. 

2,8.3 Controle van de stalen kolom in een &eschoord raamwerk: 

De controleberekening van de stalen kolom betreft een spanningscontrole in verband met 

knik en controle van de drulcspanning ter plaatse van de aansluiting van de kolom en de 

ligger. Doorsnede grootheden van de stalen kolom zijn: 

A, = 8145 mm2
; i_= 118 mm. 

Voor het bepalen van de drukkracht in het stortstadium is er vanuit gegaan dat de montage

belasting op èèn verdieping aanwezig is. De drukkracht N bedraagt: 

N = 1,4 (4 . 242,5 + 26) = 1394,4 kN 

Ten gevolge van de drukkracht van 1394,4 kN in de kolom bedraagt de spanning u= 181 

N/mm2, < 240 N/mm2
• 

Bij de aansluiting van de kolom en de ligger is de doorsnede van de kolom gereduceerd in 

verband met de instroom-opening voor het beton. 

f ) 
0 

~ 

l ___ ·J 
doorsnede A gereduceerde 

l<olomdoor snc de 

F 1 = 
oµI egrf!lc t, e 
1,g.v 1• verd 

krochl. in de kobm 
door oµlegging oµ 

1 hel hoeksloot 

- J-
AANZICHT. LIGGtR-KOLOM _ 1° Vftl.Q_ 

Figuur: 2-16: Aansluiting van de ligger aan de kolom. 

Als wordt uitgegaan van een breedte van de instroomopening van 150 mm, dan is de 

gereduceerde doorsnede 6045 mm2
• Omdat de oplegreactie van de aansluitende ligger wordt 

overgebracht via een hoekstaal onder de ligger, wordt de kolom hier belast door drie 

bouwlagen. De drukkracht bedraagt derhalve: 

N = 1,4 (3 . 242,5 + 26) = 1055 kN. De drulcspanning bedraagt 175 N/mm2
• 



2.8.4 Controle van de staa1-betonko1om: 

De controleberekening van de staal-betonkolom betreft contrOle op bezwijken, met 

betrekking tot: 

- Brandwerendheid; 

- Gerede fase. 

2.8.4.1 Brandwerendheid: 

Omdat de omhullende staaldoorsnede tijdens verhitting niet in de krachtwerking meedoet 

moeten additionele maatregelen worden getroffen. Op basis van CUR/SG-rapport no. 6 

bestaan deze maatregelen uit het opnemen van wapeningsstaven in de betondoorsnede. De 

belastingsituatie voor de kolom is in figuur 2-17 weergegeven. 

1 100 ¾ 

1 
100¾ 

90¾ 

80¾ 

1 

1 

Figuur 2-17: Belasting van de staal-betonkolom tijdens verhitting. 

Bij het bepalen van de belasting op de kolom tijdens verhitting is uitgegaan van de 

reductiefactoren voor de veranderlijke belasting volgens TGB Algemeen art. 2.2.3.1 

Uit tabellen van CUR/SG-rapport no. 6 volgt dat voor de kolom met de afmeting 300 . 

300 . 7 mm met een knildengte van 3300 mm en met een brandwerendheid van 60 minuten 
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en met een belasting van 1500 kN een wapeningspercentage van 2,5 % in de 

doorsnedelHPLASill.PRSn 1,75%, omgerekend zijn dat acht staven <J, 16 mm. Voor de 

staalkwaliteit is FeB500 aangehouden. De doorsnede van de staal-betonkolom is in figuur 

2-18 weergegeven. 

Over de gehele hoogte van de kolom moeten de vertikale wapeningsstaven worden voorzien 

van beugels. De hart op hart afstand van de beugels bedraagt maximaal 20 . 16 mm = 320 

mm. De doorsnede van de beugels is <J, 6 mm. (VB 1974/1984 art. E-712 / 

A-701). 

---bui sprof1el 300 • 300 • 7 mm 
i 11-1---wa pe ningsstaven 

- ~ .J-i f,--

l 8 ~ 16 
=:.!==~ .... -- beton B 25 

Figuur 2-18: Doorsnede van de staal-betonkolom. 

Om drukopbouw in de kolom tijdens brand, als gevolg van verhitting van water in de 

kolom, te voorkomen moet de kolom aan beide uiteinden zijn voorzien van 

ontsnappingsgaten. Deze gaten, aangebracht in de wand van het buisprofiel, hebben een 

diameter van <J, 10 à <J, 15 mm. Omdat tijdens het betonstorten water uit het beton door de 

gaten kan weglekken kunnen ze worden afgedicht met een prop siliconen of dergelijke. 

52 ,, 
C 

! 
0 

N 

Figuur 2-19: Ontsnappingsgaten in de kolom. 
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Een andere optie voor de vormgeving van de doorsnede van de stalen kolom kan zijn om 

op grond van de gedachte achter de brandwerendheidswapening in de liggers en 

vloerconstructie, ook bij de stalen kolom de brandwerendheidswapening in de 

staaldoorsnede op te nemen. De kolomdoorsnede samengesteld uit koudvervormde profielen 

zou er dan uitzien als in figuur 2-20 is weergegeven. Deze optie is voor het 

constructiesysteem niet nader uitgewerkt. 

Figuur 2-20: Doorsnede van een stalen kolom, samengesteld uit koudvervormde profielen. 

2.8.4.2 Gerede fase: 

De controleberekening voor de staal-betonkolom in de gerede fase bestaat uit het 

controleren van de bezwijklast voor een centrisch belaste kolom. Uitgangspunt voor de 

controle is de kolomdoorsnede volgens figuur 2-18. Aan de hand van de knikkromme voor 

vierkante buisprofielen is de rekenkundige draagkracht voor de staal-betonkolom bepaald op 

3663,7 kN. De maximale belasting op de staal-betonkolom bedraagt 2138,7 kN. 

In bijlage H - Stabiliteit - is de staal-betonkolom gecontroleerd als excentrisch belaste 

randkolom. De randkolom vormt een onderdeel van een ongeschoord raamwerk. 

2.9 VERBINDING VAN DE LIGGER EN DE KOLOM: 

2.9.1 Eisen te stellen aan de verbinding: 

Aan de verbinding van de ligger aan de kolom worden de volgende eisen gesteld: 

- De verbinding moet eenvoudig te monteren zijn; 

- Het beton moet goed in de kolom kunnen stromen; 

De belasting ten gevolge van de bovengelegen bouwlagen moet rechtstreeks via de 

kolom naar de fundering worden afgevoerd; 

- Het constructiesysteem wordt per bouwlaag gemonteerd, de verbinding tussen 

de kolommen onderling moet zodanig zijn dat de kolom van de bovengelegen bouwlaag 
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op eenvoudige wijze kan worden gemonteerd; 

- De verbinding van de verschillende constructie-elementen, de vloerplaat, ligger en 

kolom, moet waterdicht zijn; 

2.9.2 Ontwem van de verbindin~: 

2.9.2.1 Varianten van de verbinding: 

In principe zijn er voor de verbinding van de ligger aan de kolom de volgende, in figuur 2-

21 schematisch weergegeven, mogelijkheden. 

A B C 

lJ 
n 

Figuur 2-21: Varianten van de verbinding van de ligger aan de kolom. 
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2.9.2.2 Keuze van het principe van de verbinding: 

Van de in figuur 2-21 weergegeven verbindingsprincipes kan op basis van de genoemde 

eisen een variant worden geselecteerd. 

Met betrekking tot het afvoeren van de belasting voldoen varianten A-1, A-2, A-3 en C 

aan de eis dat de belasting rechtstreeks via de kolom wordt afgevoerd. Bij de varianten A

l, A-2 en A-3 gebeurt dit rechtstreeks van kolom naar kolom. Variant C is in het nadeel 

omdat een extra tussenstuk in de verbinding nodig is. De belasting ten gevolge van de 

bovengelegen kolom wordt bij variant B via de ligger afgevoerd. De ligger wordt hierdoor 

extra belast en moet op deze extra belasting gedimensioneerd en gedetailleerd worden. 

Voorts geldt dat variant A-1 de mogelijkheid biedt om vanaf de reeds gemonteerde 

bouwlaag de kolommen voor de volgende bouwlaag te monteren. Dit is bij de varianten A-

2 en A-3 in veel mindere mate mogelijk. Voor de verbinding van de ligger aan de kolom is 

derhalve gekozen voor het verbindingsprincipe volgens variant A-1. 

2.9.2.3 Positie van de stalen vloerplaat ten opzichte van de kolom: 

In principe zijn er voor de positie van de stalen vloerplaat ten opzichte van de kolom twee 

mogelijkheden, namelijk: 

- De ribbe van de vloerplaat sluit aan op de kolom, figuur 2-22-A; 

- Het midden van de vloerplaat sluit aan op de kolom, figuur 2-22-B. 

·+· 

/ 
/ 

/ 1 

·+· .-i. 
A B 

Figuur 2-22: Positie van de stalen vloerplaat ten opzichte van de kolom. 



De voorkeur voor de positie van de vloerplaat gaat uit naar mogelijkheid B en wel om de 

volgende redenen. 

- Bij zware geveltypes, zoals baksteen of prefab betonnen elementen, is de ribbe niet 

voldoende sterk om bij een overspanning van 7200 mm de belasting te dragen. Er moet 

derhalve een randligger worden toegepast. Om de produktie van de stalen liggers zo 

eenvoudig mogelijk te houden is de randligger gelijkvormig aan de overige liggers; 

- Bij mogelijkheid A moet de kolom worden voorzien van een oplegging voor de ribbe 

van de vloerplaat, in de vorm van een sparing in de wand van de kolom of een speciaal 

oplegpunt dat aan de kolom gelast wordt. Een sparing in de wand van de kolom 

betekent echter een te grote verzwakking en een speciaal gevormd oplegpunt maken en 

aanbrengen is bewerkelijk; 

- Omdat het constructiesysteem geschikt moet zijn voor toepassing van zware 

gevelconstructies, moet het toepassen van randliggers tot de mogelijkheden behoren. 

Ingeval van positie A moeten er twee passtukken worden vervaardigd, ingeval van 

positie B waar altijd een randligger aanwezig is behoeft er slechts èèn passtuk 

vervaardigd te worden. Het gaat hier om een stalen vloerplaat met een aangepaste 

breedte. 

2.9.2.4 Detaillering van de verbinding: 

De verbinding van de ligger aan de kolom is in figuur 2-23 als staalconstructie en in figuur 

2-24 als staal-beton constructie weergegeven. Het betreft hier de verbinding van liggers aan 

de kolom voor een 'ideaal' vloerveld (figuur 2-17) d.w.z de kolom wordt aan weerszijden 

belast door liggers, waarop de vloerconstructie is opgelegd. 

De detaillering van de verbinding kan als volgt worden gemotiveerd: 

- Kolom: 

Om het beton goed in het stalen buisprofiel te laten stromen is ter plaatse van de 

aansluiting met de ligger een sparing in de wand van het buisprofiel aangebracht met 

een breedte van 150 mm. Deze breedte wordt beperkt door de breedte van de ligger en 

de optredende drukspanning in de gereduceerde doorsnede. 

- Kopplaat op de kolom: 
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De vorm van de kopplaat op de kolom is zodanig dat het leggen van de vloerplaten 

geen hinder ondervindt als gevolg van de uitstekende delen van de kopplaat. De 

kopplaat is voorzien van een gat om luchtbellen in het beton onder de kopplaat te 

voorkomen en om de wapening in de staal-betonkolommen met elkaar te kunnen 



verbinden middels de verankeringslengte van de wapeningsstaven. In de uitvoeringsfase 

worden de kolommen met bouten gemonteerd. 

- Kopplaat aan de ligger: 

De ligger is voorzien van een kopplaat die moet zorgen voor een waterdichte aansluiting 

tegen de kolom. Evenals het buisprofiel van de kolom is de kopplaat aan de ligger 

voorzien van een opening voor het doorstromen. De ligger wordt in de uitvoeringsfase 

met bouten tegen de kolom gemonteerd. 

- Hoekstaal A: 

Als gevolg van de vormgeving van de doorsnede van de ligger en de kopplaat is ter 

plaatse van de aansluiting van de ligger aan de kolom slechts ruimte voor minimale 

verbindingsmiddelen. Om de oplegreactie van de ligger in de uitvoeringsfase op de 

kolom over te brengen is aan de kolom een hoekstaal aangebracht. Bovendien wordt de 

montage van de ligger hierdoor vergemakkelijkt omdat de ligger op het hoekstaal kan 

worden opgelegd. De kopplaat verbonden aan de ligger heeft een zodanige hoogte dat 

die tussen het hoekstaal en de kopplaat op de kolom kan worden gemonteerd. 

- Hoekstaal B: 

Hoekstaal B fungeert in de uitvoeringsfase als oplegging voor de stalen vloerplaat tegen 

de kolom. 
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3 STABILITEIT VAN HET CONSTRUCTIESYSTEEM, 

De stabiliteit van de draagconstructie kan in principe op de volgende manieren worden 

verkregen: 

- Gebruik maken van de stijfheid van de constructie-elementen en hun onderlinge 

verbinding. Dus uitgevoerd als ongeschoord raamwerk: 

- Het aanbrengen van stabiliteitsvoorzieningen, volgens het principe van een geschoorde 

constructie; 

Een derde mogelijkheid is een combinatie van een geschoorde en een ongeschoorde 

constructie. 

Stabiliteit ontleend aan een ongeschoord raamwerk betekent dat de belastingen veroorzaakt 

door horizontale krachten (ten gevolge van scheefstand van de draagconstructie, wind en 

het 2e orde effekt) door de constructie-elementen worden opgenomen. Voor de 

draagconstructie uitgevoerd als ongeschoord raamwerk is met betrekking tot de stabiliteit 

dus sprake van integratie van funkties. Voorts is het aantal te monteren elementen minimaal 

vanwege het ontbreken van een schoorconstructie en wordt indeling van de plattegrond in 

de gerede fase niet gehinderd door eventueel in de plattegrond aanwezige 

schoorconstructies. 

Bij een geschoord raamwerk wordt de draagconstructie zijdelings gesteund. Belastingen 

veroorzaakt door horizontale krachten worden via een schoorconstructie (schoren of een 

kemconstructie) naar de fundering afgevoerd. Naast de montage van de constructie

elementen moet ook de schoorconstructie gemonteerd worden. De aanwezigheid van een 

schoorconstructie in de plattegrond geeft beperkingen met betrekking tot de inrichting. 

Een combinatie van een geschoord en ongeschoord raamwerk wordt toegepast in die 

gevallen waarbij de constructie-elementen en hun verbinding slechts in èèn richting 

voldoende stijfheid bezitten om voor stabiliteit te zorgen. Deze mogelijkheid wordt hier 

verder buiten beschouwing gelaten. 

De stabiliteit voor het gebouw heeft betrekking op stabiliteit in de lengterichting, stabiliteit 

in dwarsrichting en rotatie- stabiliteit. 

Bij het gepresenteerde constructiesysteem wordt met betrekking tot de stabiliteit 

onderscheid gemaakt tussen stabiliteit in de uitvoeringsfase en stabiliteit in de gerede fase. 
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3.1 STABILITEIT IN DE UTTVOERINGSFASE. 

De stabiliteit in de uitvoeringsfase heeft betrekking op: 

- Het montagestadium van de draagconstructie; 

- Het stortstadium, tijdens en direkt na het betonstorten. 

De stabiliteit in de uitvoeringsfase kan niet worden ontleend aan een ongeschoord 

raamwerk. De verbindingen tussen de dunne stalen constructie-elementen zijn zodanig dat 

deze de horizontale belastingen tijdens het stortstadium niet kunnen opnemen. Voorts 

hebben de vloerplaten onvoldoende stijfheid om als integrerend onderdeel van het 

ongeschoord raamwerk te fungeren. Bovendien zal een eventuele scheefstand van de stalen 

constructie in het stortstadium tot gevolg hebben dat de staal-beton constructie in de gerede 

fase ook een blijvende scheefstand heeft. Om stabiliteit in de uitvoeringsfase te garanderen 

moeten dus bulpschoren aangebracht worden. Het aantal hulpschoren moet vanwege het 

monteren en demonteren minimaal zijn. 

3, 1.1 Stabiliteit tijdens het monta2estadium: 

De stalen draagconstructie wordt gemonteerd per stramieneenheid. Dit betekent dat elke 

gemonteerde stramieneenheid stabiel moet zijn. 

In het montagestadium wordt er van uitgegaan dat de stalen draagconstructie stabiliteit 

ontleent aan de stalen kolommen. Aangenomen wordt dat de stalen kolommen vanwege de 

verbinding op de fundering en de verbinding van de kolommen onderling voldoende stabiel 

zijn. De draagconstructie wordt belast door de montagebelasting. 

Ter plaatse van de fundering worden de kolommen op vier draadeinden gemonteerd. 

Onderling worden de kolommen gemonteerd door middel van een kopplaat verbinding. 

De stalen kolom behoeft in het montagestadium niet de stabiliteit voor de gehele stalen 

draagconstructie te verzorgen als in de eerst gemonteerde stramieneenheid meteen de 

stabiliteits-voorzieningen ten behoeve van het stortstadium worden aangebracht. Omdat de 

montage per stramieneenheid plaatsvindt kan de draagconstructie gemonteerd worden vanuit· 

een stabiele stramieneenheid. 
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3.1.2 Stabiliteit tijdens het stortstadium: 

In het stortstadium wordt de stalen draagconstructie belast door het gewicht van nat beton, 

mensen en materieel. Omdat de stalen draagconstructie niet als ongeschoorde constructie 

kan worden uitgevoerd zijn extra schoorconstructies nodig. Het aantal van deze schoren 

moet in verband met montage en demontage minimaal zijn, de schoren mogen in verband 

met het afwerken van de betonvloer direlct na het storten niet op hinderlijke plaatsen in de 

plattegrond zijn aangebracht. De beste plaats voor schoorconstructies is daarom ter plaatse 

van de gevel. 

De stalen draagconstructie wordt stabiel gemaakt door enkele randkolommen middels een 

schoorconstructie stabiel te maken. In principe is het voldoende om twee hoek- of 

randkolommen stabiel te maken. Omdat de stalen vloerplaten als horizontale schijf fungeren 

is dan de stabiliteit in de lengte- en dwarsrichting van de draagconstructie en de rotatie

stabiliteit verzekerd. Hierbij kunnen echter aanzienlijke verplaatsingen optreden, zodat het 

wenselijk is om meerdere kolommen, bijvoorbeeld vier kolommen, stabiel te maken. 

2 

3 

Figuur 3-1: Stabiliteit van de stalen draagconstructie. 
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3.1.2.1 Schoorconstructie: 

De kolommen moeten in twee richtingen stabiel worden gemaakt door in lengte- en 

dwarsrichting van de draagconstructie schoren aan te brengen. Enkele schoorconstructies in 

de uitvoeringsfase zijn in figuur 3-2 weergegeven. Als het beton voldoende sterkte bezit 

kan de tijdelijke schoorconstructie worden gedemonteerd. Voorts kan het mogelijk zijn om 

de gevel tegelijk met de stalen elementen te monteren. Schoren kunnen dan door dichte 

gevelvlakken worden vervangen. 

platt,grond 

V " V " V " V " V " 
Figuur 3-2: Schoorconstructies in de uitvoeringsfase. 

3.2 STABILITEIT IN DE GEREDE FASE: 

Doelstelling van het staal-beton constructiesysteem is het ontwikkelen van een 

constructiesysteem met een korte bouwtijd, te realiseren door integratie van funkties. 

Integratie van funkties met betrekking tot stabiliteit van het constructiesysteem in de gerede 

fase betekent dat de draagconstructie zijn stabiliteit kan ontlenen aan de stijfheid van de 

staal-beton constructie-elementen en hun onderlinge verbinding. De constructie wordt dan 

als ongeschoord raamwerk uitgevoerd. 

3.2.1 Het on&eschoord raamwerk in twee richtin&en: 

De constructie in twee richtingen uitgevoerd als ongeschoord raamwerk wordt belast door 

krachten en momenten veroorzaakt door de vertikale belasting, en wordt belast ten gevolge 
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van horizontale krachten, veroorzaakt door wind, scheefstand van de draagconstructie en 

het 2• orde effect. Bij het ongeschoord raamwerk vormen de staal-beton constructie

elementen een onderdeel van de stabiliteitsconstructie. 

Om te bepalen of de staal-beton constructie als ongescboord raamwerk in de gerede fase 

stabiel is wordt een berekening uitgevoerd. De stabiliteitsberekening heeft als doel om de 

momentenverdeling in de rekentoestand en de verplaatsing van de draagconstructie in de 

gebruikstoestand te bepalen. 

In eerste instantie zal worden gekeken naar de stabiliteit in dwarsrichting van het gebouw. 

In deze richting wordt de stabiliteit ontleend aan de stijfheid van de staal-beton kolommen 

en de staalplaat-betonvloer. Stabiliteit in lengterichting van het gebouw wordt ontleend aan 

de stijfheid van de staal-betonkolommen en de staal-betonliggers. Omdat deze constructie

elementen erg stijf zijn en omdat de draagconstructie in lengterichting grote afmetingen 

beeft en geen grote windbelasting behoeft op te nemen, wordt aangenomen dat de stabiliteit 

als ongeschoord raamwerk in lengterichting van het gebouw veel gunstiger is. Uitgebreide 

berekeningen met betrekking tot de stabiliteit in de gerede fase zijn in bijlage H 

opgenomen. 

3.2.1.1 Schematisering van de constructie: 

Voor het uitvoeren van de stabiliteitsberekening is de draagconstructie geschematiseerd tot 

een aantal vlakke raamwerken. Er is hierbij uitgegaan van een èènbeukig kantoorgebouw 

met vier bouwlagen. Bij een meerbeukig kantoorgebouw is de stabiliteit in dwarsrichting 

gunstiger. • 11 " 
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Figuur 3-3: Dwarsdoorsnede van de staal-beton constructie. 
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Figuur 3-4: Schematisering van de draagconstructie als vlakke raamwerken. 

3.2.1.1 Stabiliteit in lengterichting van de draagconstructie: 

In de lengterichting van de draagconstructie wordt de stabiliteit verzorgd door het 

raamwerk bestaande uit randkolommen en randliggers. Het principe van het raamwerk is 

weergegeven in figuur 3-5. 
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Figuur 3-5: Raamwerk in lengterichting van de draagconstructie. 
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Om de volgende redenen wordt aangenomen dat de stabiliteit in de lengterichting van de 

draagconstructie geen problemen zal opleveren indien de stabiliteit in de dwarsrichting 

wordt aangetoond: 

- Het raamwerk bestaat in lengterichting van het gebouw uit voldoende buigstijve 

constructie-elementen. De liggers ter plaatse van de gevel vormen in de gerede fase T

vormige liggers en hebben vanwege bun afmeting een grote buigstijtheid. Voorts kan 

aangenomen worden dat de verbinding van de ligger met de kolom voldoende stijf is. 

- Er zijn vanwege de lengte van de draagconstructie veel kolommen en liggers in het 

raamwerk aanwezig ; 

- De horizontale belasting veroorzaakt door wind is vanwege de afmeting van de zijgevels 

minimaal. 

De stabiliteit in lengterichting van de draagconstructie zal hier niet verder worden 

behandeld. 

3.2.1.2 Stabiliteitsberekening voor de draagconstructie in dwarsrichting van het gebouw: 

In dwarsrichting van het gebouw ziet de staal-beton constructie er uit zoals in figuur 3-6 is 

weergegeven. 
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Figuur 3-6: Staal-beton constructie als raamwerk in dwarsrichting van het gebouw. 

Bij de draagconstructie in dwarsrichting van het gebouw uitgevoerd als ongeschoord 

raamwerk is de staalplaat-betonvloer een integrerend onderdeel van de 

stabiliteitsconstructie. De staalplaat-betonvloer overspant in dwarsrichting van het gebouw 

en is lijnvormig opgelegd op randliggers in lengterichting van het gebouw. Er zijn geen 

liggers in dwarsrichting van het gebouw aanwezig, behoudens randliggers ter plaatse van 
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de eindgevels. 

Om de stabiliteitsberekening te kunnen uitvoeren zijn van de staal-betonkolom en de 

staalplaat-betonvloer de buigstijfheden berekend. Deze zijn in verband met lange-duur 

effekt van de belasting gebaseerd op een verlaagde E-modulus voor het beton. 

3.2.1.3 Buigstijfheid (EI). van de staal-beton kolom: 

Voor de staal-beton kolom is de in bijlage G - Staal-betonkolom -bepaalde buigstijfheid 

aangehouden. 

(EI). = 2,8883 . 1013 N/mm2
• 

3.2.1.4 Buigstijfheid (EI)v van de staalplaat-betonvloer: 

De staalplaat-betonvloer wordt lijnvormig verend ingeklemd door de randligger. Om de 

buigstijfheid van de staalplaat-betonvloer als regel in het raamwerk te kunnen bepalen moet 

de meewerkende breedte bepaald worden van het deel van de vloerconstructie dat meedoet 

in de krachtwerking van de draagconstructie. Deze meewerkende breedte is voor 

horizontale en verticale belasting verschillend. 

Als de constructie horizontaal of verticaal wordt belast ontstaan in de kolommen ter plaatse 

van de aansluiting met de liggers en de vloerconstructie momenten die op de 

vloerconstructie moeten worden overgebracht. De overdracht van de momenten gebeurt bij 

de in èèn richting lijnvormig verend ingeklemde staalplaat-betonvloer via wringing in de 

(rand)liggers. Het moment veroorzaakt door een horizontale belasting wordt afhankelijk van 

de wringstijfheid van de (rand)ligger door een beperkte breedte van de staalplaat-beton 

vloer opgenomen. Dit zelfde geldt voor een verticale belasting. 

De hoekverdraaiïng van de lijnvormig verend ingeklemde staalplaat-betonvloer ten gevolge 

van het moment door de horizontale kracht is afhankelijk van de buigstijfheid van het deel 

van de vloerconstructie dat het moment opneemt. Om de breedte en de buigstijfheid van dit 

deel van de staalplaat-beton vloer te bepalen wordt uitgegaan van de situatie, weergegeven 

in figuur 3-7. 
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Figuur 3-7: Belastingsituatie van het vloerveld. 

Van de staal-beton constructie wordt een vloerveld beschouwd, aan weerszijden 

ondersteund door randliggers en kolommen. De breedte van het vloerveld aan weerszijden 

van de kolom bedraagt 3600 mm, de overspanning van het vloerveld bedraagt 7200 mm. 

Op de kolom werkt een horizontale belasting H. Hierdoor verplaatst het vloerveld in 

horizontale richting en ontstaat een moment Mb in de kolom. Het moment Mi. moet door 

middel van verwringing van de randligger op de vloer worden overgebracht. Er ontstaat 

dus een wringend moment op de rand ligger. Als vervolgens naar de randligger en de 

vloerconstructie wordt gekeken dan blijkt dat verdraaiing van de randligger wordt tegen

gewerkt door de buigstijtheid van de vloerconstructie. De randligger wordt dus verend 

gesteund. Vervorming van de verbinding tussen de randligger en vloerconstructie is hier 

niet meegerekend. 



Figuur 3-8: Randligger als verend gesteunde ligger. 

Om het verloop van het wringend moment, de hoekverdraaiïng in de randligger en het 

verloop van het buigendmoment op de vloerconstructie na te gaan is gebruik gemaakt van 

de volgende formules, die gelden voor een· ligger op verende bedding [lit. 1]. 

cosh (0,5 a L) sinh a (0,5L - x) 

sinh (a L) 

12 a cosh (0,5 a L) cosh a(0,5 L - x) 

kc, C3 sinh (a L) 

cosh (0,5 a L) cosh a (0,5L - x) 

Mx = T0 a 

sinh (a L) 

12 G 1., 

In de formules is: 
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T0 : het wringmoment op de ligger; 

L : de lengte van de ligger; 

x : afstand tot het wringmoment T0; 

ko : beddingsconstante; 

C : breedte van de ligger; 

GI., : wringstijfheid van de ligger; 

► ► To 

C,5 L 0. 5 L 

Figuur 3-9: Ligger op een verende bedding. C 

__._½ k o S. 5 C 
r 

Met behulp van deze formules is het mogelijk voor elk punt op een afstand x vanaf de 

kolom de grootte van het wringend moment Tx, de hoekverdraaiïng ~x van de ligger en het 

buigend moment Mx op de vloerconstructie te bepalen. Het verloop van het wringend 

moment, de hoekverdraaiïng en het buigend moment zijn in bijlage H berekend. 

Bij deze berekening is onderscheid gemaakt in twee belastinggevallen, te weten: 

- Horizontaal belaste draagconstructie, t.g.v windbelasting; 

- Verticaal belaste draagconstructie, t.g.v van de veranderlijke belasting. 

0 5 H .. J. J. 
q dak 

r 

H ... 
q vloer 

J.. J.. 
~ 

q vloer 
H 

H rl 

-
.., .l. 

q vloer ..... 
+ 

- -
Figuur 3-10: Belastingsituaties. 
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De resultaten van de berekening van het wringend moment Tx in de (verend gesteunde) 

ligger en het buigend moment ~ in de vloerconstructie, afhankelijk van de 

belastingsituatie, zijn in figuur 3-11 en figuur 3-12 weergegeven. 

Figuur 3-11: 
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Figuur 3-12: 
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De breedte b van het meewerkende deel van de vloerconstructie is, afhankelijk van de 

belastingsituatie berekend op basis van de hoekverdraaiing van de kolom en de 

vloerconstructie ter plaatse van de kolom. Door de hoekverdraaiing van de kolom en de 

vloerconstructie aan elkaar gelijk te stellen wordt de breedte van het meewerkende deel en 

de buigstijfheid (EI). van de vloerconstructie bepaald. Afhankelijk van de verschillende 

belastingsituaties bedragen deze: 

- Voor de horizontaal belaste draagconstructie: 

meewerkende breedte b = 2370 mm; 

stijfheid van het meewerkende deel van de vloerconstructie (EI)vb = 4,14 . 1013 Nmm2
; 

- Voor de verticaal belaste draagconstructie: 

meewerkende breedte b = 3886 mm; 

stijfheid van het meewerkende deel van de vloerconstructie (EI).., = 6,788 . 1013 Nmm2
• 

De verticale belasting ten gevolge van het eigengewicht en de veranderlijke belasting op 

de vloerconstructie als regel van het raamwerk wordt bepaald aan de hand van de 

meewerkende breedte b. 

Op basis van de buigstijfheden van de kolom en de vloerconstructie als regel van het 

raamwerk, is per belastingsituatie de momentenverdeling bepaald waarvan de resultaten in 

figuur 3-13 schematisch zijn weergegeven. 
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Figuur 3-13: Resultaten van de stabilteitsberekening. 

3.2.1.5 1" orde stabiliteitsberekening: 

De r orde stabiliteitsberekening dient als uitgangspunt voor het controleren van de sterkte 

van de verschillende constructie-elementen en onderlinge verbinding. Het gaat hierbij om 

controle van: 

- De excentrisch belaste staal-betonkolom; 

- De randligger; 

- De verbinding tussen de randligger en de kolom; 

- De verbinding van de vloerconstructie met de randligger. 



De kolom is gecontroleerd op basis van het criterium: 

N 

- + 0,85 

Nk 

n 

n-1 

Een ander criterium voor controle is de vervorming van de draagconstructie. Uit de 1 c orde 

stabiliteitsberekening blijkt dat de maximale le orde horizontale verplaatsing van de 

draagconstructie, ten gevolge van de horizontale (wind) belasting 26 mm bedraagt. Deze 

vervorming is in verband met het langeduur effekt berekend op basis van de verlaagde E

modulus van beton. De windbelasting heeft echter een kortstondig karakter, zodat 

aangenomen wordt dat de werkelijke verplaatsing slechts 50% van de berekende 

verplaatsing is. De maximale horizontale verplaatsing bedraagt dan circa 13 mm, dat is 

1/1000 maal de hoogte van de draagconstructie. 

De controleberekeningen zijn opgenomen in bijlage H. Hier blijkt dat voor het opnemen 

van de buigende momenten in de verbinding van de vloer met de randligger enige 

bijlegwapening aangebracht moet worden. Bovendien moet de dwarskracht-overdracht in 

deze verbinding experimenteel gecontroleerd worden. De dwarskracht overdracht en de 

overdracht van het wringend moment in de randligger en in de verbinding van de 

randligger met de kolom moet eveneens door experimenteel onderzoek gecontroleerd 

worden en eventueel door aanvullende constructieve maatregelen verbeterd worden. 
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4 AANBEVELINGEN, 

Voor het ontwikkelen van een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem voor 

kantoorgebouwen is onderzoek gedaan naar de programmatische, organisatorische en 

technische eisen die aan een dergelijk constructiesysteem gesteld moeten worden. Op basis 

van dit onderzoek zijn de constructie-elementen waaruit het constructiesysteem is 

opgebouwd gedimensioneerd en gedetaileerd. Om het constructiesysteem verder te 

ontwikkelen en te optimaliseren worden hier aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 

volgende punten: 

4.1 UITVOERINGSFASE. 

4.1.1 Stalen vloerplaat: 

-De opleglengte van de stalen vloerplaat op de stalen ligger moet door experimenteel 

onderzoek gecontroleerd worden. 

-Bij het ontwikkelen van het constructiesysteem is flexibiliteit van installaties nagestreefd. 

Om de flexibiliteit te vergroten kan de mogelijkheid benut worden om in de geprofileerde 

stalen vloerplaat profilering ten behoeve van montage van leidingen op te nemen. 

Hierdoor wordt de montage van de leidingen vergemakkelijkt. Bovendien kan het verloop 

van luchtkanalen, kabelgoten en leidingen op eenvoudige wijze worden veranderd. 

-De stalen vloerplaat doet in de uitvoeringsfase middels schijfwerking mee in de stabiliteit 

van de stalen draagconstructie. Onderzocht moet worden in hoeverre de profilering van de 

stalen vloerplaat, hun onderlinge aansluiting en de aansluiting met de ondersteunende 

liggers op dit punt voldoet en welke verbindingsmiddelen hiervoor nodig zijn. 

4.1.2 Stalen li~~er: 

-Vanwege de oplegging van de stalen vloerplaten op de stalen ligger is deze voorzien van 

sparingen ter plaatse van de ribben van de vloerplaat. Om de nuttige hoogte van de ligger 

te vergroten is de bovenrand van de ligger voorzien van doorgaande hoekprofielen. 

Experimenteel onderzoek moet de berekende sterkte van de stalen ligger in de 

uitvoeringsfase bevestigen. 

- Voor eenvoudige montage van de gevelconstructie kan het aantrekkelijk zijn om in de 

stalen randligger voorzieningen in de vorm van schroefbuizen of dergelijke op te nemen. 
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4.1.3 Stabiliteit: 

-In de uitvoeringsfase wordt de stalen draagconstructie uitgevoerd als geschoord raamwerk. 

Hiertoe moeten tijdelijke schoorconstructies aangebracht en verwijderd worden. Indien de 

gevelconstructie tegelijkertijd met de stalen constructie-elementen wordt gemonteerd zou 

het mogelijk kunnen zijn om stabiliteit te ontlenen aan eventuele dichte gevelvlakken. 

Schoorconstructies kunnen hierdoor vervallen. Voor de afbouw van de staalbeton

constructie betekent dit dat het gebouw meteen water- en winddicht is en dat de 

werkzaamheden elkaar snel kunnen opvolgen. Deze wijze van monteren vereist goede 

coordinatie tussen de disciplines die de ruwbouw, de staalconstructie, de gevelconstructie 

en de afbouw verzorgen. Traditioneel gezien zijn deze niet gewend om zo intensief samen 

te werken. 

4.2 MATERIAALTOEPASSING: 

-Bij de dimensioneringsberekeningen is met betrekking tot het toepassen van beton 

uitgegaan van de gebruikelijke samenstelling en sterkteklassen. Dit resulteert echter in 

betrekkelijk hoge belastingen als gevolg van het eigen gewicht op de stalen vloerplaat en 

de staalplaat-betonvloer. Omdat de stalen vloerplaat in de uitvoeringsfase zelfdragend is 

heeft dit een ongunstige invloed op de benodigde hoogte van de stalen vloerplaat. 

Toepassing van lichte betonsoorten kan leiden tot een gunstiger hoogte van de stalen 

vloerplaat. De geringere totale hoogte van de staalplaat-betonvloer leidt tot een kleinere 

verdiepingshoogte. Bovendien kan hiermee de totale belasting van het kantoorgebouw 

gereduceerd worden, hetgeen kan leiden tot een besparing op de funderingskosten. Het 

ontbreken van snel toepasbare gegevens over lichtbeton in staal-betonelementen is echter 

een belemmering om toepassing van lichtbeton te overwegen. 

4.3 GEREDE FASE: 

-Om inzicht te krijgen in het bezwijken op dwarskracht en afschuiving van de staalplaat

betonvloer en de staal-betonligger moet experimenteel onderzoek worden verricht. 

-In bijlage H van het afstudeerverslag is een stabiliteitsberekening gemaakt voor de staal-· 

betonconstructie uitgevoerd als ongeschoord raamwerk. Experimenteel onderzoek dat op 

dit gebied moet worden uitgevoerd beeft betrekking op de op wringing en dwarskracht 

belaste randligger en de op wringing en dwarskracht belaste verbinding van de randligger 

met de kolom. 
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4.4 BRANDWERENDHEID: 

-In het algemeen kan gesteld worden dat over het gedrag van staal-beton constructies bij 

brand betrekkelijk weinig wetenschappelijke kennis voorhanden is. Nederlandse 

voorschriften zijn in grote mate geënt op summier onderzoek dat in het buitenland is 

verricht. Om deze kennis in het algemeen en voor het staal-beton constructiesysteem in het 

bijzonder te vergroten is experimenteel onderzoek nodig. Het gaat hierbij zowel om de 

staalplaat-betonvloer, de staal-betonligger en de staal-betonkolom samengesteld uit 

gevouwen profielen. Het onderzoek moet zich onder andere richten op de profilering die 

aan de stalen elementen is aangebracht. 
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CONCLUSIES. 

Uitgaande van de eisen voor het detailleren en dimensioneren van het constructiesysteem is 

een geïntegreerd staal-beton constructiesysteem ontwikkeld dat voldoet aan de doelstelling 

zoals die in de inleiding van het eerste deel van het verslag is geformuleerd. 

Het constructiesysteem biedt een goede integratie van functies ten aanzien van constructie 

en installaties. Het betreft hier integratie van staal en beton in een constructiesysteem en 

integratie van leiding- en constructieruimte. De resultaten zijn op de tekeningen 1 t/m 8 

weergegeven en in de samenvatting verwerkt. 
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ONDERZOEK VAN KANTOORGEBOUWEN, EEN ANALYSE. 
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Begane grond: 

Verdieping: 

Figuur A-1: Kantoorgebouw Export Centrale te Boxtel, 
plattegrond van de begane grond en de verdieping. 
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Figuur A-2: Kantoorgebouw MCB te Valkenswaard, 

- . 

a n a I y s e 

' . ' 

plattegrond van de begane grond en de verdiepingen 
1 t/m 3. 
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Begane grond: 

Verdieping 1 t/m 3: 

Figuur A-3: Kantoorgebouw Spoorlaan te Tilburg, 
plattegrond van de begane grond en de verdiepingen 
1 t/m 3. 
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Verdieping: 

Figuur A-4: Kantoorgebouw Burgers te Eindhoven, 
plattegrond van de begane grond en de verdieping. 
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projekt: Exportcentrale te Boxtel, vleesverwerkend bedrijf 

algemene 
verbl.
ruimte. 

specif. 
verbl.
ruimte. 

gebruiks
ruimte. 

kelder: 

archief 
drukkerij 
kluis 

Kantooroppervlak 

!beg.grond: 

hal/ 
receptie. 
secretaresse 

11 ° verd.: 

vergaderzaal 

kantoren 
pers. zaken 
spreekkamers 
administratie 
reserve kamer 
documentatie 
portier 

toiletten 

directie 
accountant 
typistes 
secretariaat 

toiletten 

: ± 2700 m2 

Ruimtelijke organisatiestruktuur:lineair, tweebeukig kamerkantoor 

Draagconstructie: -systeem : puntvormig onderst. betonvloer 

-stabiliteit: stabiliteitswanden en 
inklemming kolom/vloer 

-kolommen beton 

-liggers 

-vloeren 

: niet van toepassing 

beton 

Maatvoering: -stramienmaten 3600 X 7200 mm. 

-verdiepingshoogte: 3560 mm. 

Gevelconstructie 

Installatietype 

aluminium pui 

: primaire centrale stijgleiding 
met sec. leidingen per verd. 

: techn. ruimte op dak. 
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projekt: MCB te Valkenswaard, metaalverwerkend bedrijf 

algemene 
verbl.-
ruimte 

specif. 
verbl.
ruimte 

gebruiks
ruimte 

lbeg. grond: 11° verd.: 

hal. verg.zaal 

verg.zaal 
kantoor zaal 

directie spreekkamer 
secretaresse kassier 
spreekkamer pers.zaken 
typekamer 

telf.centr. 
telex 
toiletten 

kluis 
doka 
toiletten 
drukkerij 
comp.ruimte 

12° verd.: 

conf.zaal 
kantine 
verg.zaal 
kantoor zaal 

spreekkamer 
accountants 
boekhouding 

archief 
keuken 
toiletten 
voorraad 
douche 

30 verd.: 

verg.zaal 
kantoor zaal 

archief 

toiletten 

Kantooroppervlak : ± 4300 m2 

Ruimtelijke organisatiestructuur: lineair, twee-drie beukig 

Draagconstructie: -systeem : puntvormig onderst. betonvloer 

-stabiliteit . stabiliteitswanden en . 
verbinding kolom-vloer 

-kolommen . beton, in situ . 
-liggers niet van toepassing 

-vloeren . beton, in situ . 
Maatvoering: -stramienmaten . 7200x7200 mm . . 

-verdiepingshoogte: 3750 mm. 

Gevelconstructie 

Installatietype 

: metselwerk en aluminium kozijnen 

: primaire centrale stijgleiding 
met sec. leidingen per verd. 

: techn. ruimte op dak. 
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projekt: Spoorlaan te Tilburg, kantoorgebouw voor dagblad 

algemene 
verbl.
ruimte 

specif. 
verbl.
ruimte 

gebruiks
ruimte 

jbeg.grond: 

hal/entree 

spreekkamer 
postkamer 

toiletten 
keuken 
voorraad 
comp.ruimte 

11 ° verd.: 

hal 

kantoren 

toiletten 

12 ° verd.: 

hal 

kantoren 
spreekkamer 
secretaresse 

toiletten 

13 ° verd.: 

hal 

kantoren 
telef. 

centrale 

toiletten 
archief 

Kantooroppervlak : ± 3370 m2 

Ruimtelijke organisatiestruktuur: lineair, tweebeukig 

Draagconstructie: -systeem : puntvormig onderst. betonvloer 

-stabiliteit betonnen kern met betonwanden 
t.p.v. de eindgevels 

-kolommen : beton, in situ 

-liggers : niet van toepassing 

-vloeren : beton, in situ 

Maatvoering: -stramienmaten 3600x7200, 3600x5400 mm. 

-verdiepingshoogte: 3350 mm. 

Gevelconstructie 

Installatietype 

metselwerk en aluminium kozijnen 

: primaire centrale stijgleiding 
met sec. leidingen per verd. 

: techn. ruimte op dak: 
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projekt: Fa. Burgers te Eindhoven, installatiebedrijf 

algemene 
verbl.
ruimte 

specif. 
verbl.
ruimte 

gebruiks
ruimte 

jkelder: 

archief 
audio/ 

video 

Kantooroppervlak 

jbeg. grond: 11° verd.: 

hal tekenzaal 
verg.zaal 

kantoren 
directie 
secretariaat 

kantoren 
spreekkamer 

toiletten toiletten 
energievoorz. drukkerij 
kluis comp.ruimte 

magazijn 

: ± 3000 m2 

Ruimtelijke organisatiestructuur: lineair, twee beukig 

Draagconstructie: -systeem : puntvormig onderst. betonvloer 

-stabiliteit: stabiliteitswanden en 
verbinding kolom-vloer 

-kolommen : beton, in situ 

-liggers 

-vloeren 

Maatvoering: -stramienmaten 

: niet van toepassing 

beton, in situ 

7200x7200 mm. 

-verdiepingshoogte: 3600 mm. 

: aluminium pui Gevelconstructie 

Installatietype : primaire centrale stijgleiding 
met sec. leidingen per verd. 

: techn. ruimte op dak 
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3 RESULTATEN VAN DE ANALYSE. 

3.1 RUIMTELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR EN RUIMTEGEBRUIK: 

Ten aanzien van de ruimtelijke organisatie van de plattegronden 
van de geanalyseerde kantoorgebouwen blijkt het volgende: 
- De soorten ruimtes die aanwezig zijn, zijn voor alle 

onderzochte projekten nagenoeg hetzelfde. De grootte van het 
bedrijf bepaalt het aantal en het oppervlak van de ruimtes. 
De aanwezigheid van faciliteiten zoals een keuken, een kantine 
of douche's, is ook van de grootte van de onderneming 
afhankelijk; 
De aard van de onderneming heeft vooral invloed op de 
aanwezigheid van bepaalde representatieve ruimtes, zoals een 
showroom, of een ontvangsthal; 
De lineaire structuur komt in alle gevallen voor. Redenen 
hiervoor zijn de efficiënte ruimtelijke organisatie en in 
bepaalde gevallen de vorm van de bouwlokatie; 
Alle kantoorgebouwen hebben een hoge mate van interne 
flexibiliteit, door het toepassen van systeemwanden en 
systeemplafonds. De stramienmaten bedragen in de meeste 
gevallen 7200 mm. waardoor het aantal 'constructieve 
obstakels', zoals kolommen minimaal is. 

3.1.1 Draagconstructie: 

Met betrekking tot de constructieve opzet komen de projecten op 
de volgende punten overeen: 
- Puntvormig ondersteunde vloeren, de kolommen eventueel voorzien 

van een kolomkop; 
- De constructie is uitgevoerd in ter plaatse gestort (in situ) 

beton en is in de meeste gevallen uitgevoerd als geschoord 
raamwerk; 

- Grote kolomvrije ruimtes komen niet voor, de overspanningen 
zijn maximaal 7200 mm; 

- Zowel in de gevel als intern, behoudens ter plaatse van de 
stabiliteitswanden, zijn geen constructieve wanden aanwezig. 
De ruimte is dus erg flexibel in te delen. 

3.1.2 Maatvoering: 

Bij •vrijstaande' kantoorgebouwen is een duidelijk matensysteem 
aanwezig, gebaseerd op een moduul van 300 mm. Een veel 
voorkomende stramienmaat is 7200 mm of 5400 mm. Kantoorgebouwen 
gesitueerd in de binnenstad, Spoorlaan te Tilburg, hebben een 
veel minder duidelijk matensysteem. Hier is de vorm en afmeting 
van de lokatie van doorslaggevend belang. Het kantoor voor de 
Export Centrale te Boxtel is gebouwd op een reeds aanwezige 
kelder, waarop het maatsysteem moest worden aangepast. In de 
verdiepingshoogte is geen moduulmaat te onderkennen. 

3.1.3 Installaties: 

- Door toepassing van puntvormig ondersteunde vloeren heeft de 
plaatsbepaling van het leidingpakket voor de luchtbehandeling 
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bijlage A analyse 

een hoge mate van flexibiliteit. Er zijn alleen sparingen voor 
verticale doorvoer nodig; 
De dikte van het installatiepakket, inclusief de vloerdikte 
bedraagt overwegend 650 mm. ter plaatse van de 
kantoorvertrekken en 850 mm. ter plaatse van de gang. Boven de 
gang zijn de hoofdleidingen aangelegd. 

3.1.4 Gevelconstructie: 

Bij de geanalyseerde projekten komen zowel lichte als zwaardere 
gevelconstructies voor. Een aluminium pui wordt tot de lichte 
gevels (50 kg/m 2 ) gerekend, metselwerk en kozijnen (300 kg/m 2 ) 

tot de zwaardere. Voorts is het mogelijk zware gevels, zoals 
prefab-beton gevelelementen toe te passen. Afhankelijk van het 
gewicht van de gevelconstructie moeten constructieve maatregelen 
zoals (zware) randbalken genomen worden. Voor de toepassing van 
het constructiesysteem is het dus van belang of het systeem 
geschikt is voor een gewenst geveltype. De mogelijkheid van 
randbalken in elke richting kan van doorslaggevend belang zijn 
bij de keus die de opdrachtgever maakt. 

3.1.5 Kantoorgebouw "Spoorlaan": 

Het kantoorgebouw "Spoorlaan" te Tilburg valt eigenlijk buiten de 
categorie gebouwen zoals die in de doelstelling zijn omschreven. 
Dit kantoorgebouw is toch bij de analyse meegenomen om te zien in 
hoeverre het verschilt van de bedoelde categorie kantoorgebouwen. 
Uit de analyse komt naar voren dat een kantoorgebouw als 
"Spoorlaan" niet wezenlijk verschilt van de andere kantoor
gebouwen. Alleen is het moeilijk een duidelijk systeem in de 
maatvoering vast te leggen. Het probleem is de lokatie in de 
binnenstad. De vorm van het terrein, een bocht in de straat of 
de aanwezigheid van aangrenzende percelen bepalen in grote mate 
de vormgeving en afmetingen van het gebouw. Het hanteren van 
stramienmaten en het toepassen van een bepaald constructiesysteem 
leidt meestal tot een gecompliceerde maatvoering in de 
randgebieden van het terrein en tot 'passtukken' als aansluiting 
op bestaande gebouwen. Het is derhalve moeilijk om voor deze 
kantoorgebouwen een algemeen toepasbaar constructiesysteem te 
ontwerpen omdat er teveel parameters, met betrekking tot de 
vormgeving van het gebouw, zijn die van te voren niet éénduidig 
zijn. 

------------------------------- A - 11 
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1.1 

b i j l a ; e B 

ONDERZOEK NAAR STRAMIENSYSTEMEN. 

HET STRAMIENSYSTEEM: 

stramiensystemen 

Voor het maatvoeren van een gebouwontwerp wordt in veel gevallen 
gebruik gemaakt van een matenplan dat gebaseerd is op een systeem 
van stramienmaten. 

Het toepassen van een systeem van stramienmaten heeft een 
tweeledig doel, namelijk: 
- het maken van plaatsingsafspraken voor alle gebouwonderdelen; 
- coördinatie tussen alle bij het ontwerp en realisering van het 

gebouw betrokken discipline's, architect en constructie- en 
installatie-adviseurs. 

Voor het ontwikkelen van een constructiesysteem is het 
noodzakelijk om een éénduidig en duidelijk systeem voor de 
maatvoering aan te houden. Hiermee wordt dan voor alle 
disciplines de maatvoering vastgelegd en op elkaar afgestemd. 
Bij de aanvang van het ontwerpproces is de maatvoering van het 
stramienraster als basis voor het gebouwontwerp nog geheel 
variabel. Pas als de stramienmaat en het stramienraster is 
vastgesteld kunnen uitspraken gedaan worden over de plaatsing van 
gebouwonderdelen met betrekking tot de draagconstructie en de 
inbouw, de installaties, binnenwanden, plafonds en gevels. 

Het stramiensysteem is een (denkbeeldig) raster van lijnen met 
een bepaalde maateenheid. Dit raster wordt algemeen toegepast 
voor de maatvoering van de plattegrond van het gebouw. Het raster 
bevindt zich dus in het horizontale vlak. Bij het vaststellen van 
de maateenheid, de stramienmaat, voor het stramiensysteem wordt 
uitgegaan van een veelvoud van het basismoduul JM ofwel 300 mm. 

Voor de doorsnede van het gebouw is het niet gebruikelijk van 
stramienmaten te spreken, al is hier wel een repeterende 
maateenheid, de verdiepingshoogte, aanwezig. De reden waarom er 
in de praktijk niet van een stramiensysteem voor de doorsnede 
gebruik wordt gemaakt kan in de uitvoering liggen. Met een 
gegeven lengte van kolommen, eventueel liggers en met een 
gegeven vloerdikte is het op de bouwplaats niet nodig om een 
maatvoeringssysteem in verticale richting aan te brengen. Het 
vloernivo is over het gehele gebouw nagenoeg constant, zodat met 
de gegeven kolommen, liggers en vloeren de plaats van al deze 
elementen is bepaald. 

Figuur B-1 toont de stramienmaten en het stramien-systeem voor de 
plattegrond van het MCB kantoorgebouw. 

B - 2 



0 
0 
N 
r--

ï 

b i j l a g e B 

3,600 

beganegrond 

verdieping 

• 
1 

1 · 
1 

8 

1mo.: . -1 •-

7200 

1 

• 
1 

stramiensystemen 

• 

1 

• 

... 

. -

Figuur B-1: Stramienmaten en stramiensysteem van het MCB gebouw. 
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DE PLATTEGROND. 

STRAMIENMATEN: 

stramiensystemen 

Factoren die bij het ontwerpen van de plattegrond van kantoor
gebouwen van invloed zijn op de stramienmaat en het stramien
systeem, zijn: 
- Organisatorische eisen: 

1: ruimtelijke organisatiestruktuur; 
2: zonering; 
3: flexibiliteit van de indeling; 

- Constructieve eisen: 
4: minimaal gestelde overspanningen; 
5: maximale overspanningen; 
6: maatvoering inbouwelementen; 

- Visie van de ontwerper; 
- Vorm van de bouwlokatie. 

Van de twee laatstgenoemde aspecten, de visie van de ontwerper 
en de vorm van de bouwlokatie, is vooraf geen exacte beschrijving 
mogelijk. Deze zijn te situatie-afhankelijk. Van de andere 
aspecten is het wel mogelijk om hun invloed op het maatsysteem te 
beschrijven. 

1: Ruimtelijke organisatiestruktuur: 
Het stramiensysteem is sterk afhankelijk van de lineaire-, 
centrale- of gridvormige organisatie-struktuur; 

2: Zonering: 
Het stramiensysteem is afhankelijk van de zonering van de 
plattegrond. De funktie van de zone is van invloed op de 
zonebreedte, (zie ook 1.2.1): 
a-zone: ruimten met een direkte relatie met 

buiten, zoals kantoorvertrekken; 
B-zone: ruimten zonder direkte relatie met buiten, ll//fl/il 

zoals spreekkamers, vergaderzalen, archieven, 
toiletten; 

~-zone: circulatieruimten, gangen; 

Figuur B-2: Zonering van de plattegrond van het MCB gebouw. 
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De indelingsmogelijkheden van de verschillende ruimten bepalen 
de breedte van de betreffende zones. 

De breedte van de a zone wordt bepaald door de volgende 
aspekten: 
: Daglichttoetreding, wanneer is er nog voldoende daglicht op 

de werkplek aanwezig? 
: Relatie met buiten, bij welke vertrekdiepte is er vanaf de 

werkplek nog een relatie met buiten? 
: Inrichting van het kantoor, wat zijn de plaatsings-

mogelijkheden van het meubilair? 

In de praktijk is gebleken dat de diepte van 
kantoorvertrekken, vooral vanwege de relatie met buiten en de 
daglichttoetreding, maximaal 5400 mm bedraagt. In figuur B-3 
is een overzicht gegeven van indelingsmogelijkheden van 
kantoorvertrekken. De breedte van de B zone wordt bepaald door 
de ruimten die zich in deze zone bevinden. Bevinden zich hier 
alleen maar gebruiksruimten, zoals toiletten dan kan de 
zonebreedte zich beperken tot 3600 mm. Zijn hier echter 
spreekkamers of vergaderzalen aanwezig dan kan de breedte 
variëren tot 7200 mm. Figuur B-4 toont voor de B zone 
verschillende indelingsprincipes. 

De~ zone is bestemd als circulatieruimte, gangen, als 
ontsluiting van de kantoorvertrekken. De breedte van deze zone 
wordt bepaald door het •verkeersaanbod' en is dus afhankelijk 
van het aantal personen dat per tijdseenheid passeert. Dit 
aantal wordt bepaald door: 
:De lengte van de gang; 
:Personele bezetting van de kantoorvertrekken 
:Het aantal stijg-/ daalpunten, trappehuizen; 
:Breedte van transportmiddelen, zoals koffiewagentjes. 

De minimale breedte voor een gang bedraagt 1200 mm, 
2 personen kunnen elkaar passeren. De veel toegepaste breedte 
is 1800 mm. Bij deze breedte kan de gang, ook in 
noodsituaties, een voldoende aantal personen verwerken. 

3 en 4: 
Flexibiliteit van de indeling en minimale overspanningen: 
Voor een hoge mate van flexibiliteit van de indeling van de 
plattegrond is de plaatsing van de kolommen erg belangrijk. 
Voorts kan als eis gesteld worden dat bepaalde ruimten of 
zones in verband met flexibiliteit van de indeling in één 
keer moeten worden overspannen. 

5: Maximale overspanningen: 
Afhankelijk van het constructiesysteem of de -w1Jze zijn eisen 
gesteld aan de maximaal bereikbare overspanning. 

6: Maatvoering van inbouwelementen: 
Voor het bepalen van de stramienmaat is de maatvoering van de 
inbouweenheden van belang. De kleinste maat van een 
inbouweenheid, bijvoorbeeld een binnenwandelement, kan als 
basismoduul fungeren, waarvan de stramienmaat wordt afgeleid. 
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Principe-indeling van kantoorvertrekken in de a-zone. 
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2.2 HET STRAMIENSYSTEEM: 

Op basis van de vastgestelde stramienmaten is het mogelijk een 
stramiensysteem samen te stellen, gebaseerd op de volgende 
aspecten: 
- Er is onderscheid mogelijk in stramienmaten in dwars- en 

langsrichting van het gebouw; 
- De stramienmaten ter plaatse van de gevel kunnen verschillen 

ten opzichte van de overige stramienmaten. Op deze manier is 
het mogelijk om de gevel met kolomplaatsing een bepaalde 
'geleding' te geven onafhankelijk van de kolomplaatsing in het 
gebouw; 

- Overspanningsrichtingen van de verschillende constructie
onderdelen, vloeren en liggers, gerelateerd aan hun maximale 
overspanningen; 

- Mogelijkheden van plaatsing van kolommen in de plattegrond. 

Op basis van deze aspecten is het mogelijk een overzicht te maken 
van de mogelijke stramiensystemen die voor verschillende types 
kantoorgebouwen mogelijk zijn. Uitgangspunten hierbij zijn: 
- 1-, 2-, of 3-beukig kantoorgebouw; 
- Maatmoduul ter plaatse van de gevel is resp. 1800, 3600, 5400 

en 7200 mm. 
- De kolommen in het gebouw moeten minimaal 3600 mm h.o.h staan; 
- De zones moeten in één keer worden overspannen. 

In figuur B-5 is een overzicht gegeven van mogelijke varianten 
van stramiensystemen van de plattegrond voor kantoorgebouwen met 
verschillende zoneringen. 
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bijlage B 

DE DOORSNEDE. 

DE VERDIEPINGSHOOGTE: 

stramiensystemen 

Tot dusver is steeds gesproken over de stramienmaten en 
stramiensystemen van de plattegrond, het horizontale vlak. In het 
vertikale vlak, de doorsnede van het gebouw kan ook een bepaald 
systeem in de maatvoering aangebracht worden. Er kan hier echter 
niet gesproken worden van een stramiensysteem. Als maatgevende 
eenheid voor de doorsnede van het gebouw geldt de 
verdiepingshoogte. De verdiepingshoogte is afhankelijk van: 
- Vereiste vrije hoogte in de zones van de plattegrond; 
- Afmetingen van de installaties, waarbij de kanaaldoorsneden 

van de luchtbehandelingsinstallatie maatgevend zijn; 
- Constructiehoogte van vloer en liggers; 
- Afmetingen en plaatsbepaling van inbouwelementen, zoals 

plafonds en verhoogde vloeren. 

Afhankelijk van de zonering van de plattegrond, Q, B, ~ zone of 
combinaties hiervan bij bureauzalen, kunnen de verdiepingshoogten 
variëren. In figuur B- 6 zijn voor de verschillende zones de 
verdiepingshoogten weergegeven. 

3.1.1 Bepaling van de verdiepingshoogte: 

Met betrekking tot het bepalen van de verdiepingshoogte geldt dat 
dit niet behoeft te gebeuren op basis van een bepaald 
maatstramien. In feite geldt de verdiepingshoogte, zoals al 
eerder is gezegd, zelf als maateenheid in het vertikale vlak van 
het gebouw. 

Voor de minimale vrije hoogte in de vertrekken zijn eisen gesteld 
in de Model Bouw Verordening. Voor de gangen is een minimale 
vrije hoogte van 2400 mm vereist, voor kantoorvertrekken een 
vrije hoogte van minimaal 2600 mm. 

Uiteraard kan de vrije hoogte, uitgaande van de minimale eisen, 
bepaald worden naar eigen inzicht. De hoogte van een vertrek kan 
afhankelijk zijn van ergonomische faktoren, de vormgeving en de 
oppervlakte of van de funktie. 

De hoogte van het vloerpakket is voor het constructiesysteem 
gebaseerd op de maatvoering volgens het 3M systeem, dat wil 
zeggen voor de totale hoogte van het vloerpakket inclusief 
kabelgoten en plafond, wordt uitgegaan van 600 mm. Het is dan 
mogelijk de gevel, indien gewenst, in te delen volgens dit 
maatsysteem, zonder dat de hoogte van het vloerpakket hierin een 
storende faktor is. De vrije hoogte van de kantoorvertrekken kan 
dan bijvoorbeeld bepaald worden op 2700 mm waardoor een relatie 
ontstaat met het maatstramien in het horizontale vlak. 

In verband met de vereiste flexibiliteit van de bekabeling en als 
gevolg van het streven naar integratie van ruimte benodigd voor 
constructie en installaties wordt de ruimte voor de bekabeling 
opgenomen tussen het plafond en de vloerconstructie. Een 
verhoogde vloer op de vloerconstructie is hierdoor niet nodig. 
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Door integratie van constructie en installaties, figuur B-6 
doorsnede Ben C, is het mogelijk om de verdiepingshoogte te 
beperken. Ten opzichte van een niet geïntegreerde doorsnede, 
figuur B-6 doorsnede A, kan de verdiepingshoogte bij volledige 
integratie, doorsnede C, met 600 mm gereduceerd worden. Dit 
betekent echter wel een geringere maar nog wel voldoende 
flexibiliteit van de installatie ten opzichte van de constructie. 
Bij het ontwikkelen van het constructie-systeem moeten er daarom 
voldoende inzicht zijn in een goede en flexibele plaatsing van 
leidingen en kanalen. 

Als ruimten zoals bureau- of tekenzalen zich over meerdere zones 
uitstrekken wordt voor de verdiepingshoogte de hoogte van de 
vloerconstructie maatgevend, omdat het plafond onder de liggers 
moet doorlopen. Dit heeft dus een nadelige invloed op de 
verdiepingshoogte, al zal dit hoogteverschil bij kantoorgebouwen 
van enkele verdiepingen geen doorslaggevende factor zijn. 

vrrJe hoogte 

buro - of tekenzaal 

Figuur B-7: Doorsnede van ruimten over meerdere zones. 
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1 INSTALLATIES. 

In deze bijlage zal een overzicht worden gegeven van de 
installaties die in een kantoorgebouw aanwezig kunnen ziJn. Op 
basis hiervan moet het mogelijk zijn uitspraken te doen over de 
mate waarin integratie van constructie en installaties mogelijk 
is en welke factoren hierop van invloed zijn. Het begrip 
installaties heeft betrekking op alle technische systemen die 
zorgen voor klimaatbeheersing, toevoer van elektrische energie, 
aan- en afvoerleidingen voor water etc. en leidingen voor 
communicatie. 

Installaties die in een kantoorgebouw aanwezig kunnen zijn, 
betreffen: 
1- Klimaatbeheersingssystemen; 
2- Electrische systemen, waaronder communicatiesystemen; 
3- Rioleringssystemen; 
4- Tapwatervoorziening; 
5- Hemelwaterafvoer; 
6- Brandblussystemen; 
7- Stofzuiginstallatie; 
8- Documententransport. 

In deze bijlage zal aandacht worden besteed aan de 
klimaatbeheersings-, electrische- en rioleringssystemen omdat 
deze gezien hun afmeting cg benodigde ruimte van invloed zijn op 
de draagconstructie. 

In figuur C-1 zijn de leidingen en kanalen van de installaties 
die in een (kantoor)gebouw voorkomen in een doorsnede 
weergegeven. 
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Figuur c-1: Leidingen en kanalen van installaties. 
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1.1 KLIMAATBEHEERSINGS-INSTALLATIES: 

Voor het beheersen van het binnenmilieu in kantoorgebouwen worden 
klimatiseringsinstallaties aangebracht. De klimaatbeheersing is 
nodig om een behaaglijk binnenklimaat te creëren door middel van 
temperatuurregeling, verwarmen of koelen, en eventueel regeling 
van de luchtvochtigheid en luchtzuiverheid. 

1.1.1 Algemene keuzeaspecten voor de klimaatbeheersings-
installatie: 

De keuze van de klimaatbeheersings-installatie in kantoorgebouwen 
is in het algemeen afhankelijk van: 
- De soort arbeid die in een bepaalde ruimte moet worden 

verricht in verband met de behaaglijkheid van de ruimte. Voor 
het bepalen van de behaaglijkheid zijn de luchttemperatuur, de 
luchthoeveelheid, de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid en de 
omgevingstemperatuur beïnvloedbare variabelen; 
Kantoorgrootte, dat wil zeggen kantoorkamers of bureauzalen. 
Bij kleine ruimten is individuele compensatie door 
nabehandeling mogelijk, bij grote zalen is dit niet mogelijk; 
zonering van de plattegrond. Het buitenklimaat heeft 
over een zone van 5 meter evenwijdig aan de gevel invloed op 
het binnenklimaat. Binnen deze zone is zowel verwarming als 
koeling (zoninstraling) en ventilatie nodig. Buiten de 
gevelzone is door interne belasting meestal de koellast en de 
ventilatie maatgevend. 

Klimaatbeheersingsinstallaties kunnen op basis van het medium dat 
voor het transport van energie zorgt, de energiedrager, 
onderscheiden worden naar: 
- Water als energiedrager; 
- Lucht als energiedrager; 
- Een combinatie van water en lucht als energiedrager. 

Bij klimaatbeheersingsinstallaties met water als energiedrager 
wordt alleen de luchttemperatuur beheerst. Voor beheersing van de 
luchtzuiverheid en de luchtvochtigheid is aparte luchtbehandeling 
in een luchtbehandelingssysteem nodig. Met lucht als energie
drager is het mogelijk het hele binnenklimaat te beheersen. Zowel 
de toevoertemperatuur, de vochtigheid en de zuiverheid van de 
lucht kunnen geregeld worden. 

Voor de keuze van de klimaatbeheersings-installatie (zie 2.3) is 
uitgegaan van de volgende criteria die voor elk constructie
systeem meestal gelden: 
- Om de verdiepingshoogte zoveel mogelijk te beperken moet de 

ruimte voor het distributiesysteem van de leidingen en kanalen 
tussen de vloerconstructie en het plafond een minimale hoogte 
hebben; 

- Individuele regeling van temperatuur en ventilatie is vanuit 
het oogpunt van arbeidsomstandigheden wenselijk. 

Op basis van het criterium van een minimale hoogte tussen de 
vloerconstructie en het plafond voor het distributiesysteem 
vallen alle klimaatbeheersings-installaties waarbij alleen lucht 
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als energiedrager fungeert af. De reden hiervoor is dat lucht ten 
opzichte van water een zeer slechte energiedrager is. De 
energieinhoud van water is circa 2000 maal zo groot als die van 
lucht, oftewel voor dezelfde hoeveelheid energie moet ten 
opzichte van water een enorme hoeveelheid lucht verplaatst 
worden. De gehele klimaat-beheersings-installatie moet dan 
gedimensioneerd worden voor de te verplaatsen hoeveelheid lucht. 
Dat betekent dat de luchtkanalen een grote afmeting hebben, 
terwijl voor het transport van water leidingen met een geringe 
diameter nodig zijn. De benodigde hoeveelheid lucht in de ruimten 
is minimaal als deze wordt bepaald op basis van de ventilatie
eisen. De ruimte die in het gebouw nodig is voor het 
distributiesysteem kan dan beperkt worden. 

Op basis van het criterium van individuele regeling wordt de 
keuze van de klimaatbeheersings-installaties gemotiveerd door de 
huidige weerstand die vanwege het zgn. 'sick building syndrom' 
bestaat tegen installaties die zorgen voor een geheel 
geconditioneerd binnenklimaat. Bij slecht onderhouden 
installaties schijnen deze installaties drager van ziekte
verwekkende bacteriën te zijn en worden deze in verband met een 
gezond werkklimaat minder geschikt geacht. 

Een klimaatbeheersingsinstallatie is opgebouwd uit: 
- Een produktie-unit voor het verwarmen cq koelen van de 

energiedrager en voor aanvoer van eventueel voorbehandelde 
ventilatielucht (buitenlucht en opnieuw behandelde 
recirculatielucht uit de ruimten, zie 1.1.2.1); 

- Een distributiesysteem bestaande uit leidingen en kanalen voor 
transport van de energiedrager en de ventilatielucht naar de 
ruimten (zie 1.1.2.2); 
Eindapparaten voor de afgifte van de energie (warmte cg 
koeling) en eventuele nabehandeling van de ventilatielucht in 
de ruimten (zie 1.1.3). 

1.1.2 Luchtbehandelings-systemen: 

Zoals reeds gezegd heeft een luchtbehandelings-systeem de 
volgende conditionerings-mogelijkheden: 
- Het regelen en variëren van de luchtvochtigheid, -zuiverheid en 

toevoertemperatuur (voorbehandelen); 
- Het regelen van de benodigde luchthoeveelheid; 
- Het eventueel nabehandelen van de lucht in het eindapparaat, 

v66r het uitblazen; 

In het algemeen kan bij luchtbehandelingssystemen onderscheid 
gemaakt worden tussen voor- en nabehandelde lucht of een 
combinatie hiervan. Voorbehandelde lucht heeft al voor de 
distributie een behandeling ondergaan. Nabehandelde lucht wordt 
pas na distributie, ter plaatse van de uitblaasopening, in de 
ruimte behandeld. De luchthoeveelheid wordt bepaald door de eisen 
ten aanzien van de luchtverversing. Compensatie van de thermische 
belasting in de ruimten gebeurt altijd door middel van 
nabehandelingsapparatuur. 
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Voorbehandelde lucht: 
Een klimatiseringsinstallatie die gebruik maakt van 
voorbehandelde lucht is een zeer eenvoudig systeem. 
Het bestaat uit een centraal opgestelde luchtbehandelingskast 
waarin de lucht wordt voorbehandeld. Een stelsel (geïsoleerde) 
luchtkanalen zorgt voor distributie naar de diverse 
kantoorruimten. De lucht wordt via roosters in de ruimten 
geblazen. In veel gevallen wordt de lucht weer afgezogen via een 
stelsel retourleidingen 6f via de gangen met één of twee 
afvoerpunten per verdieping. Ventilatielucht van toiletten en 
laboratoria wordt (vanzelfsprekend) direkt naar buiten afgevoerd. 

De voorbehandeling van de lucht kan bestaan uit: 
Filteren en mengen van buiten- en recirculatielucht; 
Eventueel verwarmen of koelen; 
Ontvochtigen of bevochtigen. 

Nabehandelde lucht: 
Klimatiseringsinstallaties waarbij gebruik wordt gemaakt van 
nabehandelde lucht zijn minder eenvoudig te beschrijven vanwege 
de grote variatie in beschikbare technische apparatuur. 

In principe kan de lucht de volgende nabehandeling ondergaan: 
- Mengen en filteren van buiten- en retourlucht; 
- Verwarmen of koelen; 
- Ontvochtigen of bevochtigen. 

De funktie van het nabehandelingssysteem is sterk afhankelijk van 
de gekozen apparatuur en de eventuele voorbehandeling. 
Klimatiseringsinstallaties die gebruik maken van alleen maar 
nabehandelde lucht komen voor in kantoorgebouwen waarin de 
afzonderlijke ruimten, al dan niet mechanisch, worden 
geventileerd. 

Combinatie van voor- en nabehandelde lucht: 
Als combinatievorm van voor- en nabehandeling ziJn er vele 
mogelijkheden. Eén mogelijkheid is dat het nabehandelings
apparaat geheel los staat van het voorbehandelings-apparaat. Een 
voorbeeld hiervan is een radiator van de centrale verwarming in 
elke kantoorruimte, gecombineerd met een nabehandeling van 
voorbehandelde ventilatielucht. Lucht met constante temperatuur, 
zuiverheid en vochtigheid wordt in de kantoorruimte middels de 
radiator aan de individueel gewenste temperatuur aangepast. 

Een andere mogelijkheid is dat het nabehandelings-apparaat in het 
systeem van de voorbehandeling wordt opgenomen, het inductie
systeem. Vlak voor de uitblaasopening in de ruimte wordt de lucht 
dan gekoeld of verwarmd. 

Het combineren van voor- en nabehandelde lucht komt voor in 
gevallen waarbij: 

Mogelijkheid van individuele beïnvloeding van het klimaat in 
de kantoorruimten aanwezig moet zijn; 

- Compensatie van grote verschillen tussen delen van het gebouw 
ten gevolge van zon- of interne-belasting nodig is; 
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Een luchtbehandelingsinstallatie 
luchtbehandelingskast (LBK), een 
eindapparaten. 

is opgebouwd uit een 
distributiesysteem en 

1.1.2.1 De luchtbehandelingskast: 

De luchtbehandelingskast (LBK) is opgebouwd uit een aantal 
secties en is in feite een optelling van de funkties die het 
luchtbehandelingssysteem moet uitvoeren. Een LBK kan geschikt 
zijn voor de volgende funkties (voor het voorbehandelen van 
buiten- en opnieuw behandelen van recirculatielucht): 
- Verwarmen; 
- Koelen; 
- Be- of ontvochtigen; 
- Filteren en mengen van buiten- en recirculatielucht; 
- Ventileren. 

In een LBK 
gemonteerd. 
weergegeven. 

zijn de secties voor deze funkties àchter elkaar 
In figuur C-2 is schematisch de opbouw van een LBK 

9 

Il 

l 8 

,-- ---: ·--r · --r--r-r ~ -------, 
1 1 1 1 

--0----8----t-1 --1 • -T 
10 

___ .J__ _I_L___l __ _j_ _j_ -'- - - - _J 
2 3 ~ 5 6 1 

De lucbtbebandelingskast kan afhankelijk van het gewenste luchtbebandelings-systeem worden opgebouwd 
uit de volgende secties, ten behoeve van: 
1 - het mengen van buiten en binnenlucht; 
2 - filteren van de gemengde lucht; 
3 - voorverwarmen, in verband met het bevochtigen van de lucht; 
4 - koeling van de lucht; 
5 - luchtbevochtigen, het verhogen van de luchtvochtigheid; 
6 - naverwarmen van de bevochtigde lucht; 
7 - ventilator; 
8 - luchttoevoerleiding naar de diverse ruimten; 
9 - luchtretourleiding; 
10- aanvoer van buitenlucht. 

Figuur C-2: Opbouw van een luchtbehandelingskast. 

De doorsnede 
verplaatsen 
oppervlak van 
door; 

van de LBK wordt bepaald door de totaal te 
luchthoeveelheid en de luchtsnelheid over het 
de kastdoorsnede. De luchthoeveelheid wordt bepaald 

- Ventilatiebehoefte; 
- Speciale wensen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

luchtzuiverheid. 
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De luchtsnelheid is in verband met de geluidsproduktie en de 
optredende luchtweerstand beperkt. Bij het ontwerpen van de 
luchtbehandelingskast kan uitgegaan worden van een gemiddelde 
luchtsnelheid van 3 m/sec. 

1.1.2.2 Distributiesysteem van leidingen en kanalen: 

Voor het transport van lucht wordt gebruik gemaakt van 
luchtkanalen. Soms wordt hiervoor ook bouwkundige ruimte 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld een gang, ruimte tussen het plafond 
en de verdiepingsvloer of trappenhuizen. In de meeste gevallen 
worden echter ronde, vierkante of rechthoekige kanalen van metaal 
of kunststof gebruikt. Vaak zijn deze aan de buitenkant 
geïsoleerd. Soms kan het voorkomen dat de luchtkanalen aan de 
binnenkant zijn bekleed om het geluidnivo in de kanalen te 
beperken. 

Een goede bereikbaarheid van het kanalen-verloop is met het oog 
op onderhoudswerkzaamheden erg belangrijk. Bij het ontwerpen van 
een kanalensysteem moet rekening worden gehouden met: 
- Beschikbare ruimte; 
- Warmte- en lekverliezen; 
- Toelaatbaar geluidnivo in de ruimten; 
- Optredende drukverliezen; 
- Investeringskosten. 

Met betrekking tot de constructie is het eerste punt, de 
beschikbare ruimte, van belang. Afhankelijk van de 
constructiewijze van de vloer (puntvormig- of lijnvormig 
ondersteund) worden beperkingen opgelegd aan het verloop van de 
luchtkanalen. 

Voor het bepalen van de kanaaldoorsneden is de luchtsnelheid 
bepalend. Voor kantoorgebouwen worden de volgende luchtsnelheden 
in van binnen niet beklede kanalen 
- Hoofdkanaal, primaire kanalen 
- Aftakkingen, secundaire kanalen 
- Aansluitingen, tertiaire kanalen 

aangehouden: 
= 8 - 10 m/sec. 
= 5 - 6 m/sec. 
= 2 - 3 m/sec. 

De typologie en patronen van het distributiesysteem voor kanalen 
en de afmetingen van kanalen worden in hoofdstuk 2 van deze 
bijlage behandeld. 

1.1.3 Eindapparaten: 

Bij de gedetailleerde uitwerking van het luchtbehandelingssysteem 
en het distributiesysteem is de keuze van het eindapparaat 
bepalend. Factoren die de keuze van het eindapparaat bepalen 
zijn: 
- Is er mechanische ventilatie nodig; 
- Is er ingeval van mechanische ventilatie geheel of 

gedeeltelijk voorbehandelde lucht nodig; 
- Wordt het binnenklimaat per zone of per ruimte geregeld; 
- Op welke wijze vindt warmteoverdracht plaats, bijvoorbeeld 

door straling ter compensatie van warmteverliezen door koude 
wanden of door ventilatie; 
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Op basis van water als energiedrager in de klimaatbeheersings
installatie kunnen eindapparaten verdeeld worden in drie groepen: 
1-Watervoerend, radiatoren en convectoren; 
2-Een combinatie van water- en luchtvoerend, inductieapparaten; 
3-Bijzondere eindapparaten, warmtepompen en self-contained units. 

De klimaatbeheersings-installaties die daarom op grond van 
verschillende eindapparaten kunnen worden onderscheiden zijn: 
- Centraal verwarmingssysteem met watervoerende of met bijzondere 

eindapparaten en met natuurlijke of mechanische ventilatie voor 
luchtbehandeling; 

- Luchtbehandelingssysteem met gecombineerde water- en 
luchtvoerende eindapparaten of bijzondere eindapparaten. 

1.1.3.1 Watervoerende eindapparaten: 

Radiatoren en convectoren zijn watervoerende eindapparaten. Zij 
komen voor bij het centraal verwarmingssysteem. 

Het centraal verwarmingssysteem met natuurlijke ventilatie: 
Het centraal verwarmingssysteem met natuurlijke ventilatie 
bestaat uit een centraal opgestelde productie-unit, een 
distributiesysteem van leidingen voor aan- en afvoer van water en 
watervoerende eindapparaten in de vorm van radiatoren of 
convectoren. De eindapparaten kunnen tegen de borstwering of in 
een (convector)put in de vloer gemonteerd worden. Door 
pompcirculatie van het water is het mogelijk leidingen met een 
kleine diameter toe te passen. De verwarming van de ruimten vindt 
op natuurlijke wijze plaats door straling en stroming 
(convectie). 

Het centraal verwarmingssysteem met natuurlijke ventilatie wordt 
zonder luchtbehandelings-systeem toegepast bij gebouwen waar geen 
mechanische ventilatie nodig is. Het gaat hierbij om klein
schalige projekten, waarbij niet gesproken kan worden van 
klimaatbeheersing. 

Het centraal verwarmingssysteem met mechanische ventilatie: 
Bij het centraal verwarmingssysteem met mechanische ventilatie 
wordt aan het centrale verwarmingssysteem een ventilatie
systeem toegevoegd. Een kanalensysteem zorgt voor de toevoer van 
ventilatielucht naar de ruimten. De voorbehandelde 
ventilatielucht met constante temperatuur, luchtvochtigheid en 
luchtzuiverheid wordt via roosters vanaf de gang, via het 
plafond, of ter plaatse van het gevelvlak in de ruimten geblazen. 
Afzuiging van de verwerkte lucht vindt plaats via een systeem van 
retourkanalen of via een centraal afzuigpunt dat aangesloten is 
op de gangen in het gebouw. Het is mogelijk om een systeem voor 
warmteterugwinning, recirculatielucht, in te bouwen. 

1.1.3.2 Gecombineerde water- en luchtvoerende eindapparaten: 

Het inductiesysteem: 
Kenmerkend voor het inductiesysteem is dat volledig 
voorbehandelde lucht onder hoge druk naar inductiekasten wordt 
gevoerd, om daar met recirculatie-lucht te worden gemengd. De 
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recirculatie-lucht wordt in de inductiekast behandeld. In de 
inductiekast zijn elementen voor secundaire koeling of verwarming 
aangebracht. Deze elementen zijn door middel van twee maal twee 
leidingen of door middel van één maal twee leidingen, voor alleen 
koelen of verwarmen, met de centrale verwarmings- of koel
installatie verbonden. Er kunnen hier afhankelijk van het aantal 
toe- en afvoerpijpen dus twee systemen worden onderscheiden. Een 
derde systeem van twee pijpen plus een gecombineerde retourpijp 
is vanuit energetisch oogpunt bezien niet aan te bevelen. 

Zoals al eerder is gezegd wordt vanuit het luchtbehandelings
systeem volledig voorbehandelde lucht onder hoge druk naar de 
inductiekasten gevoerd. De werking van het induktieapparaat 
berust op die van een ejecteur. In een straalbuis wordt de 
toegevoerde lucht versneld. Door de impuls wordt na de straalbuis 
lucht uit de omgeving meegezogen, de geïnduceerde lucht. Het is 
ook mogelijk om in het systeem een warmtewisselaar in te bouwen. 

Het voordeel van het inductiesysteem is de minimale luchttoevoer 
onder hoge druk waardoor de afmetingen van de luchtkanalen 
beperkt worden. Het inductiesysteem wordt het meest toegepast in 
kantoorgebouwen en andere gebouwen met een dergelijke utilitaire 
funktie. 

Figuur C-3: Het inductie apparaat. 

1.1.3.3 Bijzondere eindapparaten: 

-- -nq•chacht 

- w&n1ee'-'i•••la&r 

Ter volledigheid worden 
behandeld die veelal bij 
toegepast. 

hier enkele bijzondere eindapparaten 
renovatie van kantoorgebouwen worden 

Het centraal verwarmingssysteem met warmtepomp: 
Bij renovatie van het kantoorgebouw kunnen de radiatoren van het 
centraal verwarmingssysteem eenvoudig door warmtepompen worden 
vervangen. De warmtepompen zijn dus in de ruimten aangebracht 
ter plaatse van de borstwering van de gevel of in het plafond en 
zijn aangesloten op het watercircuit, dat geregeld wordt op 30° 
c. De warmtepomp kan door omschakeling zowel verwarmen als 
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koelen. De omschakeling vindt in de warmtepomp plaats door een 
thermostaat die reageert op de temperatuur van de aangezogen 
lucht. Door het toepassen van warmtepompen kan één deel van het 
gebouw verwarmd worden, terwijl een ander deel gekoeld wordt. 
Vanwege ingebouwde warmtewisselaars gelden warmtepompen als 
energiezuinig. 

Self-contained unit: 
Self-contained units worden gewoonlijk op de vloer van elke 
afzonderlijke ruimte geplaatst, aan de gevel of elders in de 
ruimte. Het is mogelijk voorbehandelde lucht naar de unit te 
voeren om deze met recirculatie lucht te mengen. Ook is het 
mogelijk gebruik te maken van niet behandelde buitenlucht. Self
contained units zijn in feite een verkleinde weergave van de 
grote luchtbehandelingskast. In de unit bevinden zich een filter, 
verwarmer, ventilator, thermostaat en koelcompressor. 

, ...... ... 
2 ........... , , .... ... 
41.0lw , . ....__ .......... 

Figuur C-4: Self-contained unit. 
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1.2 ELEKTRISCHE SYSTEMEN: 

Bij de elektrische systemen ligt de nadruk op de sytemen voor 
verlichting, kantoorautomatisering en het gebruik van 
krachtstroom. Onder de elektrische systemen vallen: 
- Installaties voor verlichting; 
- Installaties voor communicatie, telefoon, intercom, 

computergebruik en kantoorautomatisering; 
- Installaties voor alarmering en signalering. 

De distributie voor de elektrische systemen vindt in verticale 
richting plaats door middel van primaire leidingen in 
leidingschachten. Per bouwlaag wordt via verdeelkasten van de 
primaire leidingen afgetakt. Verdeelleidingen zorgen voor 
distributie in het horizontale vlak door middel van kabelgoten 
boven het plafond en via wand- en vloergoten. Ingeval van 
ruimten met veel bekabeling kan een verhoogde vloer toegepast 
worden. 

Een belangrijk aspekt van de bekabeling middels kabelgoten is dat 
het systeem erg flexibel moet zijn met betrekking tot de 
aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
kantoorautomatisering. De snelle ontwikkelingen op dit gebied 
zorgen ervoor dat binnen een betrekkelijk korte periode de 
elektrische installatie meerdere malen moet worden aangepast. 
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1.3 RIOLERINGSSYSTEEM: 

Voor de afvoer van vuil water wordt een riolerings-systeem 
aangebracht. De invloed op het constructiesysteem is vanwege de 
korte horizontale leidingen beperkt. Het rioleringssysteem 
concentreert zich meestal rond de centrale kern zodat de invloed 
op het constructiesyteem vanwege korte horizontale leidingen 
beperkt is. Het rioleringssysteem heeft wel veel verticale 
standleidingen. 

C - 12 



bijlage C i n s t a l l a t i e s 

2 DISTRIBUTIESYSTEEM: 

Voor alle in het (kantoor)gebouw aanwezige installaties geldt dat 
er een bepaald systeem aanwezig moet zijn dat zorgt voor 
distributie binnen het gebouw. De installatie is opgebouwd uit 
de volgende elementen: 
- Productie-unit, waarin het te distribueren medium wordt 

geproduceerd; 
- Leidingen, voor het transport van het medium, het 

distributiesysteem; 
- Eindapparaten, die het medium ontvangen en voor afgifte in de 

ruimte of voor de afvoer zorgen. 

Onder het begrip medium wordt hier verstaan: water, (warm of 
koud), lucht (warm of koud), elektriciteit etc. 

Indeling van het distributiesysteem in nivo's geeft het volgende 
overzicht: 
- Nivo 0: de verbinding tussen het gemeentelijk net en de 

produktie-unit van het gebouw; 
- Nivo 1: primaire leidingen, leidingen vanaf de produktie-unit; 
- Nivo 2: secundaire leidingen, vanaf de primaire leidingen; 
- Nivo 3: tertiaire leidingen, vanaf de secundaire leidingen; 
- Nivo 4: eindapparaten; 

2.1 DISTRIBUTIETYPOLOGIE EN KLIMATISERING: 

Gebruikmakend van de verschillende distributie-elementen en de 
nivo indeling zijn vier distributietypen mogelijk, te weten: 
- Distributietype 1: ,. 

- Distributietype 2: 

2. 

- Distributietype 3: 

3. 

a • produktie-unit; 
b • eindapparaat; 

~'1--{fil 

L___j • • produktie-unit; 
b • eindapparaat; 
1 • primaire leiding; 

a • P:oduktie-unit; 
b • eindapparaat; 
1 • primaire leiding; 
2 • secundaire leiding; 
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- Distributietype 4: 4. 

Figuur C-5: Distributietypologie. 

i n s t e l l e t i e s 

a • produktie-unit; 
b • eindapparaat; 
1 • primaire leiding; 
2 • secundaire leiding; 
J • tertiaire leiding. 

a:._1 --

/ Ll-~ 
1 ~ rJ-~ 
rl~ 

Voor de distributietypologie van de klimatiserings-installaties 
geldt dat hier in principe twee distributietypes mogelijk zijn, 
elk met twee verschillende distributiepatronen (typen 3 en 4). 
- Type 1: de produktie-unit is de ontvangst-unit, hier is geen 

sprake van een distributietype;het komt in de praktijk 
bij (kantoor)gebouwen niet voor; 

- Type 2: bij dit type zijn de produktie-unit en het eindapparaat 
door de primaire leiding met elkaar verbonden. Ook hier 
gaat het om een theoretische mogelijkheid; 

- Type 3: de eindapparaten zijn direkt aan de secundaire leiding 
gekoppeld. Bij distributietype 3 zijn twee 
distributiepatronen mogelijk. De distributiepatronen A 
en B zijn weergegeven in figuur C-6. 

- Type 4: de eindapparaten zijn door middel van een tertiaire 
leiding aan de secundaire leiding gekoppeld. Ook bij 
distributietype 4 zijn twee distributiepatronen A en B 
mogelijk, die zijn weergegeven in figuur C-7. 

a = produktie-unit; 
b = eindapparaat; 
1 = primaire leiding; 
2 = secundaire leiding. 

Figuur C-6: Distributiepatroon volgens distributietype 3. 
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1 :. 

a 

a = produktie-unit; 
b = eindapparaat; 
1 = primaire leiding; 
2 = secundaire leiding; 
3 = tertiaire leiding. 

Figuur C-7: Distributiepatroon volgens distributietype 4. 

2.2 DISTRIBUTIETYPOLOGIE EN CONSTRUCTIE: 

Om na te gaan wat de invloed van de distributietypologie op de 
draagconstructie is, zijn in figuur C-8 en C-9 de 
distributiepatronen 4-A en 4-B toegepast bij een draagconstructie 
met verschillende liggerrichtingen. De draagconstructie is 
gebaseerd op de plattegrond van het MCB kantoorgebouw. 

Distributiepatroon 4-A bestaat uit een centraal gelegen verticale 
primaire leidingschacht, waarvan per verdieping secundaire 
leidingen zijn afgetakt. De secundaire leidingen zorgen voor 
distributie per zone {a-, B-of r-zone) of zorgen voor distributie 
over meerdere zones. De eindapparaten zijn middels de tertiaire 
leidingen aan de secundaire leidingen verbonden. 

Bij distributiepatroon 4-B is de horizontale prim~~re leiding op 
het dak aangebracht. Per stramieneenheid ziJn secundaire 
stijgleidingen afgetakt. Van de secundaire leidingen worden voor 
één zone of voor meerdere zones tertiaire leidingen afgetakt. 

Distributiepatroon 3-A wordt in deze bijlage verder buiten 
beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat per verdieping 
alleen secundaire leidingen worden afgetakt waardoor dit 
distributiepatroon zeer beperkte plaatsingsmogelijkheden voor de 
eindapparaten en een zeer beperkte flexibiliteit van het 
distributiesysteem biedt. 

Bij distributiepatroon 3-B bevindt de horizontale leiding zich op 
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het dak of in de kelder en kunnen de verticale secundaire 
leidingen in de kolommen van de draagconstructie worden 
opgenomen. Hierdoor heeft het distributiesysteem geen invloed op 
de structuur van de draagconstructie. Distributiepatroon 3-B is 
hier niet nader uitgewerkt. 

liggers in langsrichting 

·-t-1 1 ~ 1 1 1 
1 2 ' 2 

-Il 3! 3: lt-
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liggers in dwarsrichting 

-r 3 3 
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C-8: Confrontatie van 
draagconstructie. 
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liggers in langsrichting 

1 ' 

3 ! 
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liggers in dwarsrichting 
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3 i 
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1 1 
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1 

Figuur C-9: Confrontatie van distributietypologie 4-B met de 
draagconstructie. 
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2.3 

2.3.1 

KLIMAATBEHEERSINGS-INSTALLATIE IN HET KANTOORGEBOUW. 

Distributiepatroon: 

De distributiepatronen die bij de klimaatbeheersings-installatie 
in het kantoorgebouw kunnen worden toegepast betreffen 
distributiepatroon 3-B en distributiepatroon 4A. Bij 
distributiepatroon 3-B bevindt de horizontale primaire leiding 
zich op het dak. Per kolom worden de verticale secundaire 
leidingen afgetakt. Per verdieping kunnen de eindapparaten 
rechtstreeks op de secundaire leidingen worden aangesloten. De 
secundaire leidingen kunnen in de kolommen worden opgenomen. 
Distributiepatroon 3-B heeft als voordeel dat de leidingen een 
minimale ruimte innemen. 

Bij distributiepatroon 4-A bevindt de primaire leiding zich in 
een centrale leidingschacht. Per verdieping worden secundaire 
leidingen afgetakt. De eindapparaten worden middels tertiaire 
leidingen aan de secundaire leidingen aangesloten. Het voordeel 
van distributiepatroon 4-A is dat de montage van de secundaire en 
tertiaire leidingen zeer flexibel is en dat het 
distributiepatroon op eenvoudige wijze kan worden gewijzigd. 

Distributiepatroon 3-A is hier niet nader uitgewerkt omdat per 
verdieping de eindapparaten direct aan de horizontale secundaire 
leidingen worden gekoppeld, hetgeen erg nadelig is voor de 
flexibiliteit van het distributiepatroon. Ook distributiepatroon 
4-B is niet nader uitgewerkt. Dit distributiepatroon is in 
principe gelijk aan distributiepatroon 3-B dat is uitgebreid met 
tertiaire leidingen waaraan de eindapparaten zijn gekoppeld. 
Distributiepatroon 4-B kent een hoge mate van flexibiliteit voor 
de montage van eindapparaten. De reden waarom distributiepatroon 
4-B niet is uitgewerkt is dat ervan wordt uitgegaan dat ten 
opzichte van distributiepatroon 3-B in constructief opzicht geen 
nadelige consequenties voor de draagconstructie optreden. Er 
wordt volstaan met het uitwerken van distributiepatroon 3-B. 

2.3.2 Klimaatbeheersings-installatie. 

De klimaatbeheersings-installaties die bij het kantoorgebouw op 
basis van de genoemde criteria in hoofdstuk 1, toegepast kunnen 
worden zijn: 
- Het centrale verwarmings-systeem met mechanische ventilatie; 
- Het inductiesysteem. 

De luchtbehandeling van beide klimaatbeheersings-installaties 
bestaat uit het leveren van lucht met een bepaalde temperatuur en 
luchtvochtigheid. Voorts kan de lucht worden gefilterd. 

2.3.2.1 Centrale verwarmings-systeem met mechanische ventilatie. 

De radiatoren van de c. v. installatie staan achter de gevel 
opgesteld. Voor de uitblaasopeningen van de luchtkanalen kan met 
eenvoudig ventilatie-roosters worden volstaan. 
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2.3.2.1 Het inductiesysteem; 

Bij toepassing van het inductiesysteem wordt de voorbehandelde 
lucht via watervoerende inductie-apparaten nabehandeld. De meest 
gangbare opstelling voor de inductie-apparaten is direkt achter 
de gevel. Lucht en water moeten dan naar de gevelzone 
getransporteerd worden. Om de kanaalafmetingen te beperken wordt 
de benodigde hoeveelheid lucht bepaald op basis van ventilatie
eisen. Het verlies aan verwarmingscapaciteit dat dan kan 
ontstaan, kan worden opgevangen door lucht uit het vertrek langs 
een in te bouwen warmtewisselaar te leiden. Situering van 
inductie-apparaten in het plafond of in de binnenwanden is 
ingewikkelder en is nadelig voor de flexibiliteit van de indeling 
van de plattegrond. 

2.3.3 Klimaatbeheersings-installatie en constructievarianten: 

Voor het bepalen van het constructieschema van het staal-beton 
constructiesysteem zullen constructievarianten worden ontworpen 
op basis van de plattegrond van het MCB kantoorgebouw (deel 3, 
bijlage D). Omdat het distributiesysteem een grote invloed heeft 
op de structuur van het constructieschema zijn de 
constructievarianten o.a. geconfronteerd met verschillende 
distributiesystemen. De toegepaste distributiesystemen zijn het 
PRIM en het SEC systeem. 

Het PRIM systeem is gebaseerd op distributiepatroon 4-A. In de 
centrale leidingschacht van het MCB kantoorgebouw is de verticale 
primaire leiding voor aan- en afvoer van ventilatielucht 
aangebracht. Per verdieping worden horizontale secundaire 
leidingen afgetakt. De tertiaire leidingen per ruimte zorgen voor 
distributie naar de eindapparaten. 

Het SEC systeem is gebaseerd op distributiepatroon 3-B. De 
horizontale primaire leiding is op het dak aangebracht. De 
secundaire leidingen bevinden zich in de kolommen. Dit kunnen 
zowel de gevel- als ook de binnenkolommen zijn. 

Bij beide distributiesystemen lopen de leidingen ten behoeve van 
de aan- en afvoer van de energiedrager synchroon aan het verloop 
van de kanalen voor de ventilatielucht. De toe te passen 
klimaatbeheersings-installaties betreffen zowel het centrale 
verwarmings-systeem met mechanische ventilatie als het inductie
systeem. 

2.4 

2.4.1 

KANAALAFMETINGEN. 

Uitgangspunten: 

Uitgangspunt voor het berekenen van de kanaalafmetingen is de 
plattegrond van het MCB-kantoorgebouw zoals in bijlage A, figuur 
A-2 is weergegeven. 
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2.4.2 Berekening van de kanaalafmeting: 

De kanaalafmeting wordt berekend voor de lucht-behandelings
installatie gebaseerd op het principe van een inductiesysteem of 
een centraal verwarmingssysteem met mechanische ventilatie. Voor 
beide installatiesystemen geldt dat de afmetingen van de 
luchtkanalen gebaseerd zijn op de ventilatie-eisen voor de 
ruimtes. 

2.4.2.1 Ventilatie-eisen: 

De ventilatie-eisen voor de verschillende ruimtes zijn: 
- Voor een vergaderzaal, 50 m3 ~er uur; 
- Voor een kantoorvertrek, 40 m per uur. 
De gang ligt meer dan 5 meter van de gevel. Dit betekent dat de 
gang niet behoeft te worden verwarmd maar dat deze vanwege de 
warmteafgifte van verlichting en aangrenzende ruimtes, gekoeld 
moet worden. De koeling gebeurt met behulp van ventilatie-lucht. 
De koellast is gesteld op 15,8 W/m2 , [bijlage c, lit. 2]. 

2.4.2.2 Personele bezetting: 

Het aantal personen dat in de verschillende ruimtes verblijft 
bedraagt gemiddeld: 
- Voor een vergaderzaal 3 personen per 10 m2 (= 0,3 persoon/m2 ); 
- Voor een kantoorvertrek 1 persoon per 10 m2 (= 0,1 persoon/m2). 

2.4.2.3 Kanalenverloop: 

Voor het dimensioneren van de luchtkanalen in de plattegrond 
wordt uitgegaan van distributietype 4-A. Het verticale primaire 
kanaal bevindt zich in de leidingschacht. Deze is centraal in de 
plattegrond gesitueerd. Per verdieping worden de secundaire 
kanalen afgetakt. De secundaire kanalen zorgen voor de aanvoer 
van de ventilatielucht per zone-breedte. Ze worden tussen de 
liggers, in de lengterichting van het gebouw gemonteerd. Vanuit 
het secundaire kanaal leiden tertiaire kanalen tussen de 
vloerribben naar de benodigde eindapparaten of naar de 
uitblaasopeningen. 

i4 
gebied A gebied B 

1 

2 

2 

f ! - . - -! ; 
l -

Figuur C-10: Kanalenverloop in de plattegrond van de verdieping. 
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2.4.2.4 Ruimteverdeling: 

Om de benodigde hoeveelheid ventilatie-lucht, het luchtdebiet, te 
bepalen is de plattegrond van het gebouw in lengterichting 
verdeeld in 3 zones. Vanwege het kanalenverlooop vanuit de 
centrale leidingschacht zijn de zones in dwarsrichting verdeeld 
in 2 gebieden, A en B. ~ 

2.4.2.5 Bepaling van de afmeting van primaire kanalen: 

De primaire luchtkanalen bevinden zich veelal in een centrale 
leidingschacht ter plaatse van een liftschacht of een 
toiletgroep. Voor het constructiesysteem zijn de afmetingen van 
deze kanalen niet nader beschouwd. 

2.4.2.6 Bepaling van de afmetingen van secundaire kanalen: 

Aangenomen wordt dat vanwege de vergaderzaal het luchtdebiet in 
zone 2-A het grootst is. De hoeveelheid ventilatie-lucht 
bedraagt: 
Vergaderzaal 
Kantoren 
Gang en hal 

= 51,8 m2 • 50. 0,3 / 3,6 = 216 L/sec; 
= 64,9 m2 • 0,1. 40 / 3,6 = 108 L/sec; 
= 61,5 m2 • 15,8 / 9,52 J/L = 151 L/sec; 

Het luchtdebiet bedraagt: = 475 L/sec. 
+ 

Aan de hand van de grafiek voor kanaaldiameter, figuur c-12, 
volgt voor het luchtdebiet bij een luchtsnelheid van 6 m/sec een 
kanaaldiameter van 320 mm. Het drukverlies bedraagt dan 1,3 Pa/m. 

In verband met de beschikbare ruimte voor de kanalen tussen de 
ribben van de vloerconstructie en het plafond worden rechthoekige 
kanalen toegepast. De diameter van de ronde kanalen wordt middels 
de formule weergegeven in figuur c-11 omgerekend naar een 
rechthoekig kanaal. Deze formule is gebaseerd op een 
overeenkomstig wrijvingsverlies van ronde- en rechthoekige 
kanalen. 

s/e 
(ab) 

DG "" 1 , 3 (a+b)l/4 

b 

a..._l __ _ 

Figuur C-11: Formule voor het omrekenen van ronde kanalen naar 
rechthoekige kanalen. 

Voor een kanaal met een diameter van 320 mm. geldt een 
overeenkomstig kanaal van 220 • 400 mm. De kanalen zijn voorts 
aan de buitenkant voorzien van een laag isolatie-materiaal met 
een dikte van 25 à 30 mm. 

2.4.2.7 Afmetingen van de tertiaire kanalen: 

De tertiaire kanalen zorgen voor de luchttoevoer van de 
secundaire kanalen naar de eindapparaten. Voor het 
constructiesysteem zijn deze kanalen niet nader beschouwd. 
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Figuur C-12: Grafiek voor het bepalen van de kanaaldiameter. 
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1 DIMENSIONERING VAN DE STALEN VLOERPLAAT. 

1.1 UITGANGSPUNTEN: 

De eisen, genoemd in paragraaf 2.6.1 van afstudeerverslag deel 2 
dienen als uitgangspunt voor het dimensioneren en detailleren van 
de vloerplaat. Voor de toe te passen vloerplaat voor het staal
beton constructiesysteem wordt in eerste instantie uitgegaan van 
de PRINCE LONG SPAN plaat, volgens figuur E-1. 

Il • 

1 

\t = _l_l 
-!---=---------==------ -···- .. î 

Sendzlmlr verzinkt staal 
Materiaaldikte in mm 1,50 
Gewicht In kN/m2 O, 19 

Figuur E-1: PRINCE LONG SPAN plaat. 

Op basis van de brandwerendheidseisen voor de staalplaat
betonvloer, genoemd in bijlage I, is de stalen vloerplaat 
voorzien van een laag beton met een dikte van 70 mm. Deze 
betonlaag fungeert in de gerede fase als constructieve druklaag 
en dient als uitgangspunt voor het verder dimensioneren van de 
stalen vloerplaat en de staalplaat-betonvloer. 

1.2 VOORSCHRIFTEN: 
De controleberekening van de stalen vloerplaat wordt uitgevoerd 
op basis van: 
- De RSBV 1989; 
- De RSGP 1985. 

1.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

De materiaaleigenschappen van het staal van de vloerplaat zijn: 
staalsoort FeE320G: Ge= 320 N/mm2 ; E = 2,1. 105 N/mm2 • 

1.4 BELASTINGFAKTOREN: 

Bij de controleberekening worden 
belastingfaktoren worden toegepast: 
- Met betrekking tot de grenstoestand tot 
- Met betrekking tot de gebruikstoestand. 

de volgende globale 

bezwijken: ~ = 1,4 
~ = 1,0. 

1.5 

1.5.1 

CONTROLEBEREKENING VAN DE STALEN VLOERPLAAT: 

Berekeningswijze: 

De controleberekening van de vloerplaat met betrekking tot de 
uitvoeringsfase wordt uitgevoerd voor een afzonderlijke 
vloerplaat met een breedte van 600 mm, volgens figuur E-1. De 
overspanning van de vloerplaat is gezien de detaillering van de 
oplegging gesteld op 6900 mm. 
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1. 5. 2 Belasting op de vloerplaat (voorlopig): 

Voor de montagebelasting is in tegenstelling tot artikel 2. 1.1 
van de RSBV gerekend met een gelijkmatig verdeelde belasting van 
0,75 kN/m2 • 

De belastingen op de vloerplaat zijn: 
qnp = e.g. nat beton= 0,0664 m2 • 25 
qgp = e.g. vloerplaat= 0,6 m1 • 0.19 
qmp =montagebelasting= 0,6 • 0,75 

qtp = belasting in de uitvoeringsfase 

1. 5. 3 Moment: 

Het optredende moment in de uitvoeringsfase is: 
M = 0,125. 2,224 • 6,9002 = 13,236 kNm 

= 1,66 kN/m1 
= 0,114 kN/m1 

= 0,45 kN/m1 

= 2,224 kN/m1 

1.5.4 Doorsnede-grootheden van de vloerplaat (voorlopig): 

+ 

Traagheidsmoment Ix: 
Het traagheidsmoment Ix van de vloerplaat wordt in verband met 
plooi van het lijf bepaald op basis van formules volgens de 
doorsnede-reduktiemethode (lit.(3]). De gereduceerde doorsnede is 
in figuur E-2 weergegeven. 

h, = [1 _ 17~.~4 ]· 435,35 h 
X \, ITm À V ITm 

h 
_ h h _ [ 1 _ 0,2 · 2128,3 

• -
1 + 2 

- X V<Tm ]
. 2128,3 h 

XVam . 

b 
+--4 

J--\ 
600 - __.__ ___ ---!~ 

Figuur E-2: Gereduceerde doorsnede van de stalen vloerplaat. 

h 210 
À = = = 140; À -v7Jë = 140 . .J320 = 2504 

t 1,5 

[1 174, 14] 435,35 . 210 
h1 = = 34 mm. 

2504 2504 

4 9 o, 3 4 ] 1_6_9_2_, 9_5_._2_1_0_ 

2504 2504 
= 114 mm. 

b V!!35 breedte van de flenzen: - s 27 -- ; b s 37 mm. 
tf CTe 

voor de breedte van de flenzen is 35 mm aangenomen. 
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Zwaartelijn X: 
oppervlak A: afstand e: A e 
2 1,5 35 = 105 0,75 78,75 
2 1,5 114 = 342 57 19494 
2 1,5 34 = 102 193 9486 
2 1,5 35 = 105 209,25 21971,25 

+ + 
I: A = 654 mm2 I: A e = 51030 mm3 

ex= I: A e / I: A = 51030 / 654 = 78 mm. 

Traagheidsmoment Ix: 
mm4 2 (1/12 . 1,5 • 114 3) = 370386 

2 (114 • 1,5 • 212! = 150822 mm4 
2 (1/12 • 1,5. 34) = 9826 mm4 
2 (34 1,5 1152 ) = 1348950 mm4 
2 (35 1,5 132 2 ) = 1829520 mm4 
2 (35 1,5 782) = 638820 mm4 

+ 
Ix = 4348324 mm4 

1.5.5 Controle op sterkte, ~ = 1,4: 

~ M ~M. e 1,4 • 13,236. 106 • 132 
=-----=-------------- = 562 N/mm2 

4348324 

De optredende spanning Gm is groter dan 320 N/mm2 . De PRINCE LONG 
SPAN plaat voldoet niet aan de eis van zelfdragendheid in de 
uitvoeringsfase. 

Maatregelen: 
De aanpassingen voor een zelfdragende stalen vloerplaat ziJn in 
eerste instantie gericht op het vergroten van de meewerkende 
doorsnede. Dit is te bereiken door: 
- een grotere hoogte van de vloerplaat; 
- plooi van het lijf te voorkomen. 

Voor de hoogte van de vloerplaat is 250 mm aangenomen. De 
meewerkende doorsnede wordt voorts vergroot door het aanpassen 
van de profilering van het lijf van de vloerplaat. In de 
lengterichting van de vloerplaat wordt een lijfverzet aangebracht 
waardoor stabiliteit tegen plooi van het lijf ontstaat. 
Aangenomen wordt dat de gehele lijfdoorsnede meewerkt. Door het 
aanbrengen van een langsdimpel wordt de breedte van de onder-en 
bovenflens gesteld op 60 mm(= 40t). 

Voor een goede samenwerking tussen het beton en het staal bij de 
staalplaat-betonvloer moet in het lijf voldoende profilering in 
de vorm van indeukingen od. aanwezig zijn. 

De aangepaste doorsnede van de vloerplaat is schematisch in 
figuur E-3 weergegeven. 
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J= 
600 

Figuur E-3: Doorsnede van de stalen vloerplaat. 

1. 5. 6 Belasting op de vloerplaat: 

Voor het eigen gewicht van de vloerplaat is 0,21 kN/m2 
aangenomen. 
De belasting ten gevolge 
qnp = 0,0795. 25 
qgp = 0,6. 0,21 
qmp = 

van de toename van de hoogte is: 
= 2 
= 0,126 
= 0,45 

= 2,576 

kN/m1 
kN/m1 
kN/m1 

+ 
kN/m1 

De belasting qvp op de vloerplaat tijdens het verharden van het 
beton is: qvp = qnp + qgp = 2,126 kN/m1 . 

1. 5. 7 Momenten: 

ten gevolge van qtp= M = 0,125. 2,576. 6,9002 = 15,3 kNm 

1. 5. 8 Doorsnede-grootheden van de vloerplaat. 

Zwaartelijn X-X: ex= 125 mm. 

Traagheidsmoment rx. 
mm4 2 (1/12 . 1,5 . 2503) = 3906250 

4 (60. 1,5. 1252 ) = 5625000 mm4 
+ 

Ix = 9531250 mm4 

1. 5. 9 Controle op sterkte. -r. = 1. 4: 

ten gevolge van qtp= 
~Me 1,~ • 15,3 . 106 . 125 

= ------------- = 281 N/mm2 < ae 
9531250 

1.5.10 Controle op dwarskracht. 'Y = 1.4 <lit [l]}: 

Dwarskracht T er li'f = 0,5 ( 0,5. 2,576 . 6,900) = 4,44 kN 
1,4 . 4,44 . 10 

t 
599, 49 • ../280· 

; t ~ 0,78 mm, t = 1,5 mm voldoet. 
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1.5.11 Controle op stijfheid, 1 = 1 1 0: 

& = de zakking van de vloerplaat in het midden van de 
overspanning. 

5 

384 

2,216. 6,9004 1 
----------- = 32 mm= 1 

2,1 .105 • 9531250 210 

RSBV artikel 2-3 eist voor de uitvoeringsfase een maximale 
doorbuiging van 1 / 180 • 1. De aangepaste doorsnede met een 
hoogte van 250 mm voldoet hieraan. Tijdens het produktieproces 
van de stalen vloerplaat wordt een zeeg aangebracht. 

1.5.12 Controle op stabiliteit - schijfwerking: 

Om de vloerplaat tijdens de uitvoeringsfase te benutten voor 
stabiliteit middels schijfwerking, wordt aangenomen dat de 
vloerplaat voldoet aan de eisen gesteld in RSGP 1985. Controle 
met betrekking tot schijfwerking heeft hier niet plaatsgevonden. 

1. 5 .13 Conclusie: 

De vloerplaat met een hoogte van 250 mm. en een plaatdikte van 
1,5 mm. voldoet voor de uitvoeringsfase aan de eisen van sterkte, 
stijfheid en stabiliteit. 

1. 5.14 Variant van de vloerplaat: 

Voor een vloerplaat met een plaatdikte t van 1, 75 mm en een 
hoogte van 240 mm geldt: 

Belastingen: 
qtp = qnp + qgp + qmp = 1,86 + 0,126 + 0,45 
qvp = qnp + q9p = 1,86 + 0,126 

= 2,44 kN/m1 
= 1,98 kN/m1 

Moment: 
t.g.v. qtp: M = 0,125. 2,44 • 6,9002 = 14,5 kNm 

Doorsnede grootheden: 
Zwaartelijn X: ex= 120 mm. 

Traagheidsmoment Ix: 
mm4 2 (1/12 • 1, 75 • 2403) = 4032000 

4 ( 60 • 1,5 • 1202 ) = 5184000 mm4 
+ 

Ix = 9216000 mm4 

Controle op sterkte, ~ = 1,4: 

1,4 • 14,5. 106 • 120 
= 264 N/mm2 

9216000 
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1,4 • 11,8 • 106 • 120 
= 215 N/mm2 

9216000 

Controle op dwarskracht. 1 = 1,4: 

T per lijf= 0,5 ( 0,5 2,44. 6,900) = 4,2 kN 

1,4 • 4,2 • 10 

599,49 • .j 320 
= 0,74 mm; t = 1,75 mm voldoet. 

Controle op stijfheid. l = 1,0: 

5 1,98 . 69004 
6 = . = 30 mm. 

384 2,1 . 105 . 9216000 

1. 5. 15 Conclusie: 

Het profiel met een hoogte van 240 mm en een plaatdikte van 1,75 
mm is in de uitvoeringsfase zelfdragend. De spanningen zijn lager 
dan bij een vloerplaat met een hoogte van 250 mm en een 
plaatdikte van 1,5 mm. In verband met produktietechnische 
aspekten, het walsen van de vloerplaat, is gekozen voor de 
vloerplaat met een dikte 1,5 mm en een hoogte van 250 mm. 

1.6 AANSLUITING VAN DE VLOERPLATEN: 

De aansluiting van de vloerplaten moet aan de volgende eisen 
voldoen. 
- De aansluiting moet waterdicht zijn; 

De vloerplaten mogen niet ten opzichte van elkaar bewegen, het 
zogenaamde 'wisselen' van de vloerplaten moet worden voorkomen; 
De vloerplaten moeten op eenvoudige wijze naast elkaar kunnen 
worden gelegd; 
De aansluiting moet bestand zijn tegen mechanische 
beschadigingen die een goede aansluitingen kunnen hinderen; 
De profilering van de aansluiting moet op eenvoudige wijze zijn 
te maken. 

In figuur E-4 z1Jn een aantal varianten van vloerplaat
aansluitingen getekend. 
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Figuur E-4: Vloerplaat-aansluitingen. 

s t a l e n v l o e r p l a a t 

" DéT..C::.\L VAN be 
MtJSLU \'Tll'JG . 

om de vloerconstructie de vereiste brandwerendheid te geven, zie 
bijlage I, is het nodig om in het beton staal aan te brengen dat 
bij brand niet direkt aan het vuur blootstaat. Een eenvoudige 
oplossing zou kunnen worden verkregen als de staaldoorsnede van 
de aansluiting benut zou kunnen worden als wapening om de 
vereiste brandwerendheid te bereiken. In bijlage I is berekend 
dat met de profilering volgens figuur E-5 aan de brandwerendheid 
van 60 minuten kan worden voldaan. Deze profilering is eenvoudig 
te maken, heeft een goede passing, is waterdicht en met 
zelftappende schroeven wordt voorkomen dat de platen gaan 
wisselen. Een zelfde soort aansluiting is toegepast bij vlakke 
vloerplaten van Zweeds fabrikaat [lit 5), figuur E-6. Ook hier 
speelde de waterdichtheid van de aansluiting en het voorkomen van 

E - 8 



bijlage E s t a l e n v l o e r p l a a t 

het wisselen een belangrijke rol. 

1,5 

~ 

î :cl 

LO 80 

120 

Figuur E-5: Profilering van de aansluiting op basis van de 
genoemde eisen en de vereiste brandwerendheid. 

Figuur E-6: Aansluiting van vloerplaten voor een staalplaat
betonvloer volgens Zweeds fabrikaat. 
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2 DIMENSIONERING VAN DE STAALPLAAT-BETONVLOER. 

2.1 UITGANGSPUNTEN: 

Als uitgangspunten voor de vloerconstructie in de gerede fase 
gelden de volgende randvoorwaarden uit paragraaf 1.2 van 
afstudeerverslag deel 2: 
- De stalen vloerplaat doet mee in de krachtswerking van de 

vloerconstructie; 
- De maximale overspanning van de vloerconstructie bedraagt 7200 

mm. 

2.1.1 Doorsnede van de vloerconstructie: 

De doorsnede van de staalplaat-betonvloer is gebaseerd op de 
vloerplaat, figuur E-7, zoals die in hoofdstuk 1 van deze 
bijlage is gedimensioneerd. De stalen vloerplaat heeft een hoogte 
van 250 mm en een plaatdikte van 1,5 mm. In verband met de 
vereiste brandwerendheid, behandeld in bijlage I, is de 
vloerplaat voorzien van een betonlaag met een dikte van 70 mm. De 
profilering van de aansluiting fungeert als wapening in de 
gerede fase en tijdens brand. 

-.J.--~é,oo=..:..----.....----óOO---._.l. 

1 1 

1 
~ 

Figuur E-7: Doorsnede van de vloerconstructie. 

2 .1. 2 Overspanning van de vloerconstructie: 

0 

"' "' 

De vloerconstructie is opgelegd op liggers die in de 
lengterichting van het kantoorgebouw lopen. De overspanning van 
de vloerconstructie is afhankelijk van het aantal beuken, 1, 2 of 
3, dat het gebouw telt. 

1-beuk: 

2-beuken: 

3-beuken: 

Figuur E-8: 

7200 

7200 (x\ 
SLDO ~ 
721.{l 

E .... noo ~ SL00 ~ 7200 ~ 
7200 

Schematisering van de overspanning van de 
staalplaat-betonvloer. 
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Bij de controleberekening wordt de staalplaat-betonvloer 
beschouwd als ribbevloer. De ribben vormen T-balken met een 
meewerkende flensbreedte van 600 mm, volgens figuur E-9. 

600 

Figuur E-9: Schematisering van de vloerconstructie tot 
ribbevloer, volgens VB 1974/1984 artikel 206.3. 

2.2 VOORSCHRIFTEN: 

Voor de gerede fase wordt de vloerconstructie berekend als 
staal-betonvloer volgens de Richtlijnen Staalplaat-Beton-Vloeren, 
RSBV 1989. 

2.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Beton: sterkteklasse B 25; f'b = 20 N/mm2 ; 
Staalplaat: staalsoort FeE320G :ae = 320 N/mm2 ; 

2.4 BELASTINGFAKTOREN: 

Bij de controleberekening worden de volgende globale 
belastingfaktoren worden toegepast: 
- Met betrekking tot de grenstoestand tot bezwijken: î = 1,7 
- Met betrekking tot de gebruikstoestand: î = 1,0. 

2.5 

2.5.1 

CONTROLEBEREKENING VAN DE VLOERCONSTRUCTIE: 

Berekeningswijze: 

Voor de controleberekening van een vloer voor een 1-beukig 
kantoorgebouw, wordt deze beschouwd als 2-zijdig vrij opgelegde 
vloer met een overspanning van 7200 mm. De doorsnedeberekening 
wordt uitgevoerd volgens de plasticiteitstheorie. 

2.5.2 Belastingen: 

Op de vloerconstructie, figuur E-9, treden 
belastingen op: 
qgv = e.g. van de vloerconstructie: 

0,0795. 24 + 0,6. 0,21 = 2,04 
qvv = veranderlijke belasting= 0,6. 3,50 = 2,10 

qtv = totale belasting op de vloer = 4,14 

de volgende 

kN/m1 
kN/m1 

+ 
kN/m1 
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2.5.3 Momentenverdeling: 

De vloer wordt beschouwd als 2-zijdig vrij opgelegd. Voor de 
momentenverdeling wordt de invloed van de randliggers, vanwege 
hun geringe wringstijfheid, verwaarloosd. 
Het optredende moment op de vloerconstructie bedraagt: 
~M = 0,125. 1,7. 4,14 . 7,200 2 = 45,6 kNm. 

2.5.4 Sterkteberekening, bezwiikkriteria: 

De staalplaat-betonvloer moet met betrekking tot de sterkte 
berekend worden op: 
- Het moment, doorsnede 1; 
- De dwarskracht, doorsnede 2; 
- Afschuiving, doorsnede 3; 

0 
1 
' 

cp 
1 ·-:s·-0 

Figuur E-10: Bezwijkkriteria: 

2.5.4.1 Sterkteberekening, het moment: 

De staalplaat-betonvloer kan het 
opnemen: 
vloerplaat: 
beton: 

Av = 1545 mm2 ev = 110 mm. 
f'b = 20 N/mm2 

volgende maximale 

Ue = 320 N/mm2 

moment 

435. 56 + 500. 1,5. 125 + 120. 1,5. 250 + 120. 1,5. 0,75 
= 

1545 
ev = 106 mm. 

1,5 

Nav 

120 

N' 
b 

1 r I r 

11 

11 1 i 1 

N 

Figuur E-11: Doorsnede grootheden en bezwijkmoment van de 
staalplaat-betonvloer. 

0 
N 
M 
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Nav = 320 . 1545 = 494,4 kN; 
betondrukzone: uit horizontaal krachtenevenwicht Nav = N'b volgt: 

494,4. 103 
X = = 52 mm< 70 mm 

0,8 • 600 . 20 

z = ht - ed - 0,5 x = 320 - 106 - 26 = 188 mm 

Mu= Nav. z = 494,4 • 0,188 = 93 kNm > 45,6 kNm 

2.5.4.2 Sterkteberekening: dwarskracht T (RSBV 3.3.3.5): 

rib-breedte= 150 mm; 

dekking c van de steunpuntswapening = 20 mm; h = ht - c 

h = 320 - 20 = 300 mm; 

staal: ~e = 0,58 ae = 0,58 . 320 = 185,6 N/mm2 ; 

As= 2 • 250 • 1,5 = 750 mm2; 

Ts = 750. 185,6 = 139,2 kN; 

beton: ~1 = 0,70 N/mm2 ; Ab= 150. 300 = 45000 mm2; 

Tb= 0,7. 45000 = 31,5 kN; 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de bijdrage van het beton 
met betrekking tot het opnemen van dwarskracht gering is ten 
opzichte van de dwarskracht die de stalen vloerplaat kan opnemen. 
In principe zou alleen het staal in staat zijn de dwarskracht op 
te nemen want de optredende dwarskracht bedraagt: 
îT = 0,5. 1,7 . 4,14 . 7,200 = 25,3 kN < 139,2 kN. 

Over het bezwijkmechanisme van dwarskracht bij deze staalplaat
betonvloer valt weinig te zeggen. Experimenteel onderzoek zal 
moeten uitwijzen hoe het bezwijkmechanisme optreedt. Wel kan op 
dit punt worden verwezen naar experimenteel onderzoek [lit. 4) 
dat is verricht voor staalplaat-betonvloeren gebaseerd op de 
PRINCE-LONG-SPAN-plaat met een overspanning van 7200 mm. Bij 
proefneming bleek dwarskracht geen maatgevend criterium. 

2.5.4.3 Afschuiving: 

Ook met betrekking tot het criterium van afschuiving moet de 
samenwerking tussen staal en beton middels experimenteel 
onderzoek worden bepaald. Een goede samenwerking kan worden 
verkregen door in het lijf voldoende indeukingen en ribbels aan 
te brengen. De optredende schuifkracht tussen het staal en beton 
kan dan goed worden overgebracht. 
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2.5.5 Gerede fase: 

2.5.5.1 Bepaling van de doorbuiging: 

Uit de stijheids-eis, genoemd in RSBV art 3.4.3, volgt dat indien 
de hoogte 

fas • C · lmin 
h > i 

8500 
aangenomen mag worden dat de doorbuiging van de vloerconstructie 
voldoet aan de eisen gesteld in de TGB 1972 - Algemeen. 

Controle: ev = 106 mm; 
h = ht - ev = 250 + 70 - 106 = 214 mm 

320 . 1,0 • 7200 
h > = 270 > 207, voldoet niet. 

8500 
Er is derhalve een rekenkundige benadering van de doorbuiging 
nodig. De doorbuiging van de vloerplaat in de stortfase is 
geneutraliseerd door het aanbrengen van een zeeg ter grootte van 
de doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht van de 
vloerplaat en het natte beton. 

De doorbuiging ten gevolge van qvv bedraagt: 
buigstijfheid van de gescheurde doorsnede: 
Eig = 0,5 • Astaal · Estaal • h 2 

= 0,5. 1545. 2,1. 105 • 2102 = 7,154 • 1012 mm2 

5. 2,10. 72004 1 1 
6 = ---------- = 11 mm = 

384 . 7,154 • 1012 600 
< , (TGB) 

330 

De 
de 
de 

doorbuiging kan exacter worden berekend door EI te bepalen aan 
hand van het rekenkundig gemiddelde van de buigstijfheid van 
ongescheurde en de gescheurde doorsnede 

EI= 
Eig + EI 0 

2 
Echter EI 0 > Eig, zodat de berekende doorbuiging kleiner wordt. 

2.5.5.2 Scheurvorming ter plaatse van het steunpunt 
(RSBV art. 3.4.4): 

Het wapeningspercentage w0 = 0,20 %. 
Wapeningsdoorsnede van de hoofdwapening: 

0,20 
Aa= --- • 1,66. 79500 = 264 mm2 / m1 

100 
wapeningskeuze: ~ 10 - 250 (=314 mm2 ) 

verdeelwapening: w0 = 0,10% (van de betondikte op de vloerplaat). 
0,10 

Aa= -- . 0,07 . 1000 = 70 mm2 , ~ 6-250 (=113mm2 ) 
100 

lengte van de hoofdwapening= 2 . 0,2 • 7200 + 300 = 3180 mm. 
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2.5.6 Controleberekening van een vloerconstructie over meerdere 
steunpunten: 

Uit de sterkteberekening van een twee-zijdig opgelegde vloer 
blijkt dat door het toepassen van de vloerplaat met de gegeven 
profilering de vloerconstructie een zodanige sterkte heeft dat 
geen extra wapening hoeft te worden toegevoegd. Dit betekent dus 
dat het voor een doorgaande vloerconstructie over meerdere 
steunpunten niet nodig is deze statisch onbepaald uit te voeren 
door het aanbrengen van steunpuntwapening zwaarder dan nodig 
vanwege het scheurcriterium. De doorgaande vloerconstructie kan 
als twee-zijdig opgelegd worden beschouwd. 
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BIJLAGE F: 

DIMENSIONERING VAN DE STALEN LIGGER EN STAAL-BETONLIGGER. 
{zie tekeningen 2 en 5) 
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HET ONTWERP VAN DE STALEN LIGGER. 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONTWERP VAN DE STALEN LIGGER: 

Eisen te stellen aan de liggerdoorsnede: 

Op basis van de eisen voor het constructiesysteem, genoemd in 
afstudeerverslag deel 2 § 1.1.1, worden aan de doorsnede van de 
stalen ligger eisen gesteld met betrekking tot de produktie, de 
uitvoeringsfase en de gerede fase. Deze eisen zijn in figuur 
F-1 schematisch weergegeven. 

vloerplaat -

instromen van nat beton 

I 

1 

1 
• 

aansluiting vloerplaat/ ligger 

~vervorming t.g.v. vloeistofdruk 
• ÎI __ van verdicht beton 

~wapening i.v.m. brandwerendheid 

staalplaat als wapen1ng 

Figuur F-1: Schematische weergave van de eisen gesteld aan de 
doorsnede van de stalen ligger. 

1.1.2 Stalen vloerplaat en de staalplaat-betonvloer: 

Figuur F-2 toont de doorsnede van de stalen vloerplaat en 
staalplaat-beton vloer die op de ligger moet worden opgelegd. 

6co 

1 

...,!l.>4 
• .J, 
~ 

Figuur F-2: Doorsnede van de stalen vloerplaat en de 
staalplaat-betonvloer. 
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1.2.1 

bijlage F 

ONTWERP VAN DE LIGGERDOORSNEDE. 

Aansluiting vloerplaat-ligger: 

stelen ligger 

Uitgaande van de eisen die aan de liggerdoorsnede worden gesteld 
kunnen voor de doorsnede van de ligger een aantal varianten 
worden ontworpen. De varianten kunnen worden ontworpen op basis 
van de volgende aansluitprincipes tussen de vloerplaat en de 
ligger: 

type 1: vloerplaat opgelegd 
op de ligger. 

type 2: vloerplaat opgelegd 
in de ligger. 

Figuur F-3: Principe van oplegging van de stalen vloerplaat op 
de ligger. 

Voor de aansluiting volgens type 1 moet de vloerplaat worden 
voorzien van een 'kopsluiting' ter plaatse van de aansluiting 
tussen de vloerplaat en de ligger. Dit betekent een lastige 
produktie van de vloerplaat, problemen met het transport van de 
platen omdat stapelen erg moeilijk is en een moeilijke montage 
van de vloerplaten tijdens de uitvoering van de bouw. 

In verband met de eis van zelfdragendheid van de ligger in de 
uitvoeringsfase heeft de ligger een bepaalde hoogte nodig. De 
liggerhoogte wordt opgeteld bij de hoogte van de vloerplaat, 
hetgeen de constructiehoogte erg nadelig beïnvloedt. 

Bij de aansluiting volgens type 2 behoeft aan de vloerplaten geen 
kopsluiting te worden aangebracht en de liggerhoogte kan worden 
geïntegreerd met de hoogte van de vloerplaat. In de wand van de 
ligger moeten sparingen worden aangebracht ter plaatse van de 
aansluiting met de ribben van de vloerplaat in verband met het 
instromen van beton. Deze beton-instroming is nodig voor het 
monoliete karakter van de constructie en voor het overbrengen van 
dwarskracht van de vloerconstructie via de betonribbe naar de 
ligger. 

1.2.1.1 Keuze van het aansluittype: 

De aansluiting volgens type 2 ten opzichte van aansluitprincipe 1 
heeft als groot voordeel dat de aansluiting met de vloerplaat 
betrekkelijk eenvoudig is. Voorts kan de constructiehoogte, de 
hoogte van de vloerconstructie en de ligger, worden beperkt tot 
de hoogte die de ligger nodig heeft in verband met de 
zelfdragendheid. Het probleem van de verzwakte doorsnede door de 
sparingen ter plaatse van de ribben van de vloerplaat kan worden 
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opgelost door in de liggerdoorsnede een doorgaande bovenrand aan 
te brengen. De doorsnede van de ligger zal derhalve worden 
ontworpen volgens het aansluitprincipe volgens type 2, de 
vloerplaat opgelegd in de ligger. Het principe van de aansluiting 
tussen de vloerplaat en de ligger is in figuur F-4 weergegeven. 

ó:x, 

1. 

aanzicht van de ligger: 

doorsnede A: doorsnede B: 

Figuur F-4: Principe van aansluiting type 2 tussen de stalen 
vloerplaat en de stalen ligger. 

1.2.2 Varianten van de liggerdoorsnede: 

Voor de doorsnede van de ligger zijn op basis van de aansluiting 
volgens type 2 de volgende varianten mogelijk {figuur F-5). 
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1 J li j 
> 

A 

1 

1 

Il 1 li 
1 

B 

,. 

.. .. .. .. 
~ .a 

> 

C 

1 
1 
2 

Figuur F-5: Varianten van de liggerdoorsnede. 

1.2.2.1 Doorsnede van de ligger: 
De produktie van de stalen ligger is het eenvoudigst als de 
liggerdoorsnede is samengesteld uit twee helften. Dit betekent 
dat alle varianten uit 'kolom 1' afvallen. Ten opzichte van de 
andere varianten heeft variant A-2 als nadeel dat er in ieder 
geval een los component aan de doorsnede is toegevoegd, hetgeen 
extra handelingen vergt. Voorts is de liggerdoorsnede tamelijk 
gecompliceerd. Tijdens de produktie moet het staalplaat voor èèn 
liggerhelft acht keer vervormd worden. Voor variant B-2 geldt dat 
de staalplaat voor èèn liggerhelft zeven keer moet worden 
vervormd. Bovendien kan de oplegging van de vloerplaat op de 
ligger vanwege de vormgeving door de belasting van nat beton op 
de vloerplaat gemakkelijk vervormen. 

Voor de liggerdoorsnede van het constructiesysteem is gekozen 
voor variant C-2. Deze liggerdoorsnede kan eenvoudig uit twee 
helften worden geproduceerd en worden samengesteld tot èèn 
doorsnede. Hierdoor is het ook mogelijk om op eenvoudige wij ze 
door extra profilering aan de onderzijde van de doorsnede, de 
wapening ten behoeve van de brandwerendheid op te nemen. Het 
aantal vervormingen van de staalplaat bij de produktie bedraagt 
zes. Ten opzichte van de andere varianten is liggerdoorsnede C-2 
dus met een minimaal aantal bewerkingen te produceren. 

Omdat in het lijf van de stalen ligger uitsparingen zijn 
opgenomen, ter plaatse van de oplegging van de ribben van de 
stalen vloerplaat, moet in de liggerdoorsnede een doorgaande 
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bovenrand wordt aangebracht. De bovenrand is op druk belast,zodat 
een hoekprofiel hier de beste oplossing biedt. Door het 
aanbrengen van de hoekprofielen kan de volledige hoogte van de 
ligger worden benut voor de zelfdragendheid in de uitvoerings
fase. Figuur F-6 geeft het principe van de liggerdoorsnede weer. 

hoek stalen 

\ 

300 

0 r--

0 
1/') 
N 

8 
l/') 

Figuur F-6: Principe van de liggerdoorsnede. 

1.2.3 Liggerhoogte: 

Alhoewel het geen absolute noodzaak is zal de hoogte van het 
vloerpakket, inclusief de ruimte nodig voor het plafond en 
kabelgoot, gebaseerd worden op het modulair maatsysteem. De 
hoogte van dit pakket is gesteld op 600 mm. Voor de ligger 
betekent dit dat de constructiehoogte maximaal 500 mm is. Figuur 
F-7 geeft de doorsnede van het vloerpakket weer. 

r--

~ Î•loercons t .-u ct,e 
N (1 

ligger 
0 0 0 
I.D ~ 

kabelgoot 

~ 
plo fonä 

Figuur F-7: Doorsnede van het vloerpakket. 
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2 OIMENSIONERING VAN DE STALEN LIGGER IN DE 
UITVOERINGSFASE. 

2.1 UITGANGSPUNTEN: 

Als uitgangspunten voor het dimensioneren van de ligger in de 
uitvoeringsfase gelden: 
- De stalen ligger vormt de oplegging voor de vloerplaten zoals 

die in bijlage E zijn gedimensioneerd; 
- De maximale overspanning van de ligger bedraagt 7200 mm. 
- In de uitvoeringsfase heeft de stalen ligger een dragende 

funktie waarbij onderstempeling moet worden voorkomen; 
- Doorsnede van de ligger, volgens figuur F-8, zoals die in 

hoofdstuk 1 is-vastgesteld; 
- Brandwerendheidswapening zoals die in bijlage Ivoor de ligger 

in de gerede fase is vastgesteld. 

f 1
1

1 

j i jtl t1 fi tt fi t1 tt fi 

l ! 1 

7200 ----

60 60 

JJO 

Figuur F-8: Doorsnede en overspanning van de ligger. 

2.2 VOORSCHRIFTEN: 

t1 t1 
1 

i 1 
. l 1 

De voorschriften waarop de dimensionerings-berekening is 
gebaseerd zijn: 
- TGB Staal NEN 3851; 

2.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Koudvervormd staalplaat: staalsoort FeE320Gi Ge= 320 N/mm2 ; 
: E = 2,1. 105 N/mm~ 

Profielstaal : staalsoort Fe 510; Ge= 360 N/mm2 ; 
: E = 2,1. 105 N/mm2 . 

2.4 BELASTINGFACTOREN: 

De globale belastingfaktoren die bij de berekeningen worden 
aangehouden zijn: 
- Met betrekking tot de sterkte in de uitvoeringsfase î = 1,4; 
- Met betrekking tot de gebruikstoestand î = 1,0. 
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2.5 CONTROLEBEREKENING: 

2.5.1 Berekeningswijze: 
De controleberekening zal 
belast door vloerplaten en 
ligger bedraagt 7200 mm. 

2.5.2 Belastingen: 

stalen ligger 

worden uitgevoerd voor een ligger 
nat beton. De overspanning van de 

De optredende belastingen op de ligger zijn: 
qnp, het eigen gewicht van de vloer in het stortstadium: 

= 3,5 kN/m2 ; 
qsl, het eigen gewicht van de ligger in het stortstadium: 

= 0,3 • 0,5. 25 + 0,7= 4,45 kN/ml; 
qmp, de montage belasting op de vloer in de uitvoeringsfase, in 

tegenstelling tot art. 2.1.1 van de RSBV: 
= 0,5 kN/m2 . 

De totale belasting qts, in het stortstadium op de ligger 
bedraagt: 
qtl = (3,5 + 0,5) . 7,200 + 4,45 = 33,25 kN/m1 . 
De belasting qtv op de ligger tijdens het verharden bedraagt: 
qvl = 3,5 • 7,2 + 4,45 = 29,65 kN/m1 • 

2.5.3 Doorsnede grootheden: 
Voor het profiel van de doorsnede van de ligger volgens figuur 
F-9 gelden de volgende doorsnede grootheden: 

~ 4 

5 
t 

1 

~ 

r:cr 
A • 1060 mm2 80• 60 • 8 

I • 66 3.10' mm4 
J/. , 

Figuur F-9: Doorsnede van de ligger. 

A: e: Ae: 
290 . 5 = 1450 2,5 3625 
2 . 110 . 5 = 1100 55 60500 
2 . 60 . 5 = 600 110 66000 
2 . 180 . 5 = 1800 90 162000 
2 . 40 . 5 = 400 180 72000 
2 . 250 . 5 = 2500 305 762500 
2 . 40 . 5 = 400 430 172000 
2 . 1060 = 2120 405 858600 

+ + 
I: A =10370 mm2 I: Ae = 2157225 mm3 

I: Ae 2157225 
Zwaartelijn ex = = = 208 mm. 

I: A 10370 
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Traagheidsmoment Ix: 
. 208 2 ) 104 mm4 (290 5 = 6273,3 . 

2 ((1/12 5 1103 ) + (110 5 . 1682 )) = 3215 
2 ((1/12 5 1803 ) + (180 5 . 1182 )) = 2992,3 
2 (40 • 5 . 28 2~ = 31,4 
2 ((1/12 5 250 3 ) + (250 • 5 . 97 )) = 3654,3 
2 (40 • 5 . 2222) = 1971,4 
2((66,3 104 + (1060 • 1972)) = 8360 

+ 

~.5.4 Sterkteberekening: 
Ix = 26497,7 . 104 mm4 

2.5.4.1 Moment: 
Het moment dat in de uitvoeringsfase op de ligger optreedt is: 
o/M = 0,125. 1,4 • 33,25. 7,2002 = 302 kNm 

'YM • e 
e = 208; a0 = 

302 • 106 • 208 

26497,7 . 104 

304 • 106 • 222 

= 237 N/nun2 < 320 

= 253 N/mm2 < 360 
26497,7. 104 mm4 

Tijdens het verharden van het beton bedraagt het moment op de 
ligger: 

-yM = 0,125. 1,4 . 29t65. 7,200 2 = 269 kNm 
2 69 . 10 • 208 

e = 208; a = ----------
26497,7 . 104 mm4 

269. 106 • 222 

= 211 N/nun2 < 320 

e = 222; o = ---------- = 225 N/mm2 < 360 
26497,7. 104 mm4 

Krachten ter plaatse van de gereduceerde doorsnede: 
Ter plaatse van de gereduceerde doorsnede A, in figuur F-10, 
moeten de krachten in het plaatstaal van flens -a- en lijf -b
via het hoekstaal en flens -c- worden overgebracht. De optredende 
krachten in het hoekstaal en flens -c- zijn berekend uit de 
gemiddelde spanningen in bovenflens -a- en lijf -b-: 

600 

-A- lq)pelstr,p 

doorsnede A J ci:x>rsnede B 

Figuur F-10: Extra belaste delen in de gereduceerde doorsnede. 
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600 

lc:ppe!s t r,p 

2L6 

Figuur F-11: Spanningsdiagram van de liggerdoorsnede: 

bovenflens a: e = 222; CJgem= 252 N/mm2 ; Fa= 253 . 400 = 101,2 kN; 
97 

lijf b . e = 97; Ugem 253 = 111 N/mm2 ; . 
222 . Fb= 111 2500 = 277 kN; . . 

38 
flenzen c : e = 38; CJgem~--. 237 

208 
= 43 N/mm2 ; 

: Fc= 43 . 800 =34,4 kN. 

de door de flenzen c maximaal op te nemen kracht: 
: Fcmax= 800. 320 = 256 kN 

de totale kracht in de flenzen c: 
: Fctot= 36 + 0,5. 285 = 178,5 kN < 256 kN 

197 
hoekstaal e = 197; ugem 253 = 225 N/mm2 ; 

222 
: Fh= 225. 2120 = 477 kN. 

door hoekstalen maximaal op te nemen kracht: 
: Fhmax= 2120. 360 = 763,2 kN 

totale kracht in de hoekstalen: 
: Fhtot= 477 + 111 + 0,5. 277 = 726,5 kN < 763,2 

2.5.4.2 Dwarskracht: 

De optredende dwarskracht Tin de uitvoeringsfase bedraagt: 
"'/T = 0,5. 1,4 • 33,25. 7,200 = 168 kN 

De dwarskracht wordt door de ligger opgenomen. Aangenomen wordt 
dat de dwarskracht door de lijven van 180 mm hoog wordt 
opgenomen. 

"Y T 168 • 103 
.,. = = = 93,3 N/mm2 < 0,58 • 320 

2 • 5. 180 
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2.5.4.3 Wringing: 

Voor de controle op wringing in het stortstadium wordt de ligger 
èènzijdig belast door het gewicht van nat beton, de vloerplaten 
en de montagebelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om een 
randligger. De belastingsituatie is in figuur F-12 weergegeven. 
Voor het bepalen van de schuifspanning wordt uitgegaan van vrije 
welving en vanwege de onderlinge koppeling van de bovenranden 
wordt aangenomen dat de doorsnede van de ligger gesloten is. 

Belasting: 
qnv + qmp = 3,5 + 0,5 = 4,0 kN/m2 ; 
qgl = 4,~5 kN/m1 ; 
De oplegreactie op de ligÎer: 
R = 3,6. 4,0 = 14,4 kN/m; 
De excentriciteit ew ten opzichte van het midden van de ligger 
bedraagt 150 mm; 
Het wring-moment: 
Mw= 0,15. 14,4 = 2,16 kNm per m1 ligger; 
Mw ter plaatse van de aansluiting met de kolom: 
Mw= 3,6. 2,16 kNm/m1 = 7,6 kNm; 

Het ingesloten oppervlak A0 binnen de ligger bedraagt: 
180. 290 + 210. 250 = 104700 mm2 ; 

"Y Mw • 1, 4 . 7, 6 . 106 
Tw = ---- = --------- = 10,5 N/mm2 • 

2 A0 t 2 • 104700. 5 

Td ten gevolge van de dwarskracht: 
T = 0,5 (4 • 3,6. 7,2 + 4,45. 7,2) = 67,9 kN; 

1,4 . 67,9. 103 

Td = --------- = 52,8 N/mm2 ; 
2 • 5 . 180 

Tmax = 52,8 + 10,5 = 63,3 N/mm2 < 185,6 N/mm2 . 

2.5.4.4 Bovenrand van de stalen ligger: 

De bovenrand van de stalen ligger bestaat uit twee hoekprofielen 
in de lengterichting van de ligger. De hoekprofielen zijn om de 
600 mm onderling gekopppeld d.m.v koppelstrippen. Door het 
aanbrengen van deze koppelstrippen wordt aangenomen dat de stalen 
ligger in verband met wringing een gesloten doorsnede heeft. 
Voorts wordt voorkomen de koppelstrippen dat de liggerdoorsnede 
gaat vervormen in verband met de vloeistofdruk van nat en 
verdicht beton en dat uitknikken van de bovenrand wordt 
voorkomen. 

2.5.5 Stijfheid. doorbuiging: 

De belasting qts tijdens het betonstorten = 33,25 kN/m; 
De belasting qtv tijdens het verharden= 29,65 kN/m, de montage 
belasting is nu niet aanwezig; 

de doorbuiging 6m tijdens het verharden van het beton: 

F - 11 



---- bijlage F stalen ligger 

5 1,0 • 29,65 • 12004 

2,1. 105 . 26497,7. 104 
= 18,6 mm= 0,0026 1 

384 

Als de stalen ligger een zeeg van 20 mm krijgt wordt de 
doorbuiging ten gevolge van de belasting door nat beton 
opgeheven. Het effect van accumulatie wordt dan voorkomen. 
De zeeg kan op twee manieren worden aangebracht, te weten: 
- Tijdens het walsen van de liggerhelften. De walsen worden 

zodanig ingesteld dat automatisch een zeeg in de liggerhelft 
wordt aangebracht; 

- Nadat de liggerhelften aan elkaar zijn gelast, maar voordat het 
hoekstaal als bovenrand wordt aangebracht, wordt de ligger 
zodanig vervormd dat de vereiste zeeg ontstaat. Hierna wordt de 
bovenrand in de liggerdoorsnede aangebracht. 

De liggers worden als complete elementen geleverd. 
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b i j l a g e F ----------- staal-beton ligger 

3 DIMENSIONERING VAN DE STAAL-BETON LIGGER IN DE GEREDE 
FASE. 

3.1 UITGANGSPUNTEN: 

Uitgangspunten voor het dimensioneren van de ligger in de gere~e 
fase zijn: 
- De stalen ligger vormt de oplegging voor de vloerconstructie 

zoals die in bijlage Eis gedimensioneerd; 
- De maximale overspanning van de ligger bedraagt 7200 mm. 
- Doorsnede van de ligger zoals die in hoofdstuk 2 is 

gedimensioneerd; 

3.2 VOORSCHRIFTEN: 

De voorschriften waarop de dimensionerings-berekening is 
gebaseerd zijn: 
- RSBL 1983, Richtlijnen Staal-Beton-Liggers; 
- VB 1974/1984, Voorschriften Beton. 

3.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Koudvervormd staalplaat: staalsoort FeE320Gi Ge= 320 N/mm2 ; 
E = 2,1. 105 N/mm~; 

Profielstaal : staalsoort Fe 510; Ge= 360 N/mm2 ; 
: E = 2,1. 105 N/mm2; 

Beton Sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm2 . 

3.4 BELASTINGFACTOREN: 

De globale belastingfaktoren die bij de berekeningen worden 
aangehouden zijn: 
- Met betrekking tot de sterkte in de gebruiksfase o/ = 1,7; 
- Met betrekking tot de gebruikstoestand î = 1,0. 

3.5 CONTROLEBEREKENING: 

3.5.1 Berekeningswijze: 

Bij de controleberekening zal de ligger worden beschouwd als 
tweezijdig-vrij opgelegd met een overspanning van 7200 mm, 
volgens figuur F-14. De doorsnede-berekening zal worden 
uitgevoerd volgens de plasticiteitstheorie. 

1: 1 1 ! 1 

--:i:lDDDDDDDDDD□Tr1r--~l -J.l-
72CO 

Figuur F-14: Overspanning van de ligger. 
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3.5.2 Belastingen: 

De optredende belastingen ziJn: 
ggv, het eigen gewicht van de staalplaat-beton vloer: 

= 0,13225. 24 + 0,21 = 3,4 kN/m2 ; 
gvv, de veranderlijke belasting op de vloer = 3,5 kN/m2 . 
ggs, het eigen gewicht van de staal-betonligger: 

= 0,3 . 0,5. 24 + 0,7= 4,3 kN/ml; 

De totale belasting gts op de ligger bedraagt: 
gts = {3,4 + 3,5) • 7,200 + 4,3 = 54 kN/m1 . 

3.5.3 Controle op sterkte: 

3.5.3.1 Bewijkkriteria: 

De staal-betonligger moet met betrekking 
berekend op de volgende bezwijkkriteria: 
- Moment, doorsnede l; 
- Dwarskracht, doorsnede 2; 
- Afschuiving, doorsnede 3. 

1 

Figuur F-15: Bezwijkkriteria. 

3.5.3.2 Sterkteberekening, het veldmoment: 

tot de sterkte worden 

Voor de veldwapening wordt uitgegaan van de in de liggerdoorsnede 
aanwezige staalplaat, volgens figuur F-16. 

~werker-de breedte = 11,0 mm 

0 ... ..., 

Figuur F-16: Liggerdoorsnede in het veld. 

Zwaartepunt es: 
A e A • e 

290 5 = 1450 2,5 3625 
2 180 . 5 = 1800 90 162000 
2 40 5 = 400 180 72000 
2 110 5 = 1100 55 60500 
2 60 5 = 600 110 66000 

+ + 
5350 nun2 364125 nun3 

60 50 

290 

s tooldoorsnede In de trekzone 
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364125 
= 68 mm. 

5350 

Het maximale moment Mu dat door de doorsnede kan worden geleverd 
bedraagt: 
staal: doorsnede As= 5350 mm2 ; 

maximale trekkracht Nas= 5350. 320 = 1712 kN. 

betondrukzone: x= 

Mu= 1712 • (500 -

1712 . 103 

0,8 . 20 • 1740 
60 

= 62 mm< 70 mm. 

68) . 10-3 = 744,7 kNm 
2 

De momentensom over de ligger bedraagt: 
~Msom= 0,125. 1,7. 54 .1,2002 = 595 kNm < 744,7 kNm 

3.5.3.3 Sterkteberekening, dwarskracht: 

De maximaal optredende dwarskracht T in de staal-betonligger 
bedraagt: 
~T = 0,5. 1,7 . 54 • 7,200 = 330,5 kN. 

· Aangenomen wordt dat de dwarskracht ten gevolge van het eigen 
gewicht na de stortfase en ten gevolge van de veranderlijke 
belasting door het staal wordt opgenomen. De dwarskracht T die de 
staaldoorsnede kan opnemen bedraagt: 
Aa= 2 • 5. 180 = 1800 mm 2 ; ~e = 0,58 • 320 = 185,6 N/mm2 

Tstaal = 1800. 185,6 = 334 kN > 330,5 kN. 

3.5.3.4 Sterkteberekening, afschuiving: 

Of de ligger voldoet ten aanzien van het criterium van 
afschuiving zal experimenteel moeten worden bepaald. In verband 
met de overdracht van schuifkracht tussen het beton en het staal 
is de profilering in de omhullende staalplaat hierbij een 
belangrijk aspekt. Er moeten voldoende ribbels of indeukingen in 
het staaloppervlak aanwezig zijn om de schuifkracht tussen het 
staal en beton over te brengen. Voor de staaldoorsnede in het 
beton ter plaatse van de aansluiting, zou het mogelijk moeten 
zijn, indien de produktie het toelaat,de flenzen golvend te 
maken. 
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3.6. CONTROLE IN DE GEBRUIKSTOESTAND: 

3.6.1 Doorbuiging: 
De doorbuiging óm van de staal-betonligger in het midden van de 
overspanning bedraagt: 
Eigescheurd= 0,5 Es As h 2 

= 0,5. 2,1. 105 5350. (500 - 68) 2 
= 1,05. 1014 mm4; 

5 1,0. 54 . 12004 
= 18 mm 

384 1,05. 1014 

TGB Algemeen artikel 4.2.2.2.2 staat een maximale doorbuiging toe 
van 0,004 1 = 0,004 • 7200 = 28,8 mm> 18 mm. 

3.6.2 Scheurwijdte: 

steunpunt: 
De scheurwijdte ter plaatse van het steunpunt wordt gecontroleerd 
voor de liggerdoorsnede volgens figuur F-17. De controle is 
gebaseerd op RSBL artikel 6.2 en VB 1974/1984 artikel E-508. 

, r~-1-,---,..11-z~ 4 ~ 20 \ 

~';..s, •1.__ __ 2 - ..!-' ~~ 
_i,.;...~..a.':J'"'...,'-~---~..:.. -- "'\ 

.... 

1 1 

Figuur F-17: Doorsnede van de ligger ter plaatse van het 
steunpunt. 

In verband met de brandwerendheid van de ligger bestaat de 
wapening in het steunpunt uit 4 staven~ 20 mm (=1256 mm2). Dit 
wapeningspercentage van circa 0,9% wordt voor een scheurwijdte< 
0,4 mm volgens tabel R-5 van de RSBL 1983 als bovengrens 
voldoende geacht (bovenwapening 60% van w = 1,0%). 
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BIJLAGE G: 

DIMENSIONERING VAN DE STALEN KOLOM EN DE STAAL-BETONKOLOM. 
(zie tekeningen 3 en 5) 

INHOUD: blz: 

1 DIMENSIONERING VAN DE STALEN KOLOM ...••••.••..••..••. G-2 
1. 1 Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2 
1. 2 Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-2 
1.3 Materiaaleigenschappen .•••.•......•.•••.•...... G-2 
1.4 Belastingfactoren ••••.•.•.••...•..•••••........ G-2 
1.5 Dimensionerings- en controleberekening ..•...... G-2 

2 DIMENSIONERING VAN DE STAAL-BETONKOLOM ...••••.••...•. G-5 
2 .1 Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5 
2.2 Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-5 
2.3 Materiaaleigenschappen •.....••....••...•.....•. G-5 
2.4 Belasting- en reduktiefaktoren .....•.••.•....•. G-5 
2.5 Controleberekening ..•..•..•..........••.•....•. G-6 
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1 DIMENSIONERING VAN DE STALEN KOLOM. 

1.1 UITGANGSPUNTEN: 

Uitgangspunten voor het dimensioneren van de stalen kolom in de 
uitvoeringsfase zijn: 
- Een verdiepingshoogte van maximaal 3300 mm; 
- Het kantoorgebouw telt maximaal 4 bouwlagen; 
- De kolom fungeert als oplegging van de vloerliggers; 
- De kolom is uitgevoerd als dunwandig stalen kokerprofiel; 
- De kolom vormt in het stortstadium de bekisting voor het beton, 
- De kolom is een koud vervormd vierkant kokerprofiel. 

1.2 VOORSCHRIFTEN: 

De stalen kolom wordt gedimensioneerd op basis van de volgende 
voorschriften: 
- TGB Algemeen, met betrekking tot belastingen en redukties; 
- TGB Staal, NEN 3851. 

1.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Profielstaal: staalsoort: Fe 360; ue= 240 N/mm 2 

: E = 2,1. 105 N/mm 2 

1.4 BELASTINGFACTOREN: 

Voor de berekening worden de volgende globale belastingfaktoren 
aangehouden: 
- Met betrekking tot sterkte in de uitvoeringsfase: î = 1,4; 

1.5 

1.5.1 

DIMENSIONERING EN CONTROLE VAN DE STALEN KOLOM: 

Berekeningswijze: 

De dimensioneringsberekening voor de stalen kolom wordt 
uitgevoerd voor een kolom op de begane grond, (centrisch) belast 
door een vloerveld van 7200 x 7200 mm, opgelegd op liggers met 
een overspanning van 7200 mm. 

Figuur G-1: Belastingsituatie van de stalen kolom. 

------------------------------- G - 2 



b i j l a ; e G s t a l e n k o l o m 

1.5.2 Belastingen: 

De optredende belastingen per verdieping z1Jn: 
- qvp: het eigen gewicht van vloer tijdens het verharden van het 

beton; 
= 0,13225. 25 + 0,21 = 3,5 kN/m 2 ; 

- qs1= het eigen gewicht van ligger in het stortstadium; 
= 0,15. 25 + 0,7 = 4,5 kN/m; 

- qmp: de montage belasting op de vloer in de uitvoeringsfase; 
= 0,50 kN/m 2 • 

- qsb: is het eigen gewicht van de kolom in het stortstadium; 
= 0,3 • 0,3 • 25 + 6,4 = 8,7 kN/m. 

De grootte van de belastingen op de kolom bedragen: - t.g.v qvp = 3,5 7,2 7,2 = 181,4 kN; 
- t.g.v qmp = 0,5 7,2 . 7,2 = 26 kN; 
- t.g.v qsl = 4,5 7,2 = 32,4 kN; 
- t.g.v qsb = 8,7 3,3 = 28,7 kN. 

Voor een kantoorgebouw van 4 bouwlagen hoog bedraagt 
belasting Nop de onderste kolom: 

de 

Aangenomen wordt dat de montage belasting op èèn verdieping 
aanwezig is. 
N = 4( 181,4 + 32,4 + 28,7) + 26 = 996 kN 

1.5.3 Ontwerp van de kolom: 

~ere; 
1, 4 . 996 . 103 

---------- = 5810 mm2 
240 A 

profiel: 300 * 300 * 7 mm; A = 8145 mm2 . 

1. 5. 4 Controle op knik: 
3300 

lk = h = 3300 mm; i = 118 mm; À = 
118 

1,4. 996. 103 

= 28; 

w 
-YN 

A 
= 1,055 = 181 N/mm 2 < ae. 

8145 

1. 5. 5 Spanningscontrole: 

w = 1,055; 

Ten gevolge van de instroomopening voor het beton is de doorsnede 
van de kolom ter plaatse van de aansluiting met de ligger 
gereduceerd (figuur G-1-2). Aangenomen wordt dat de 
instroomopening 150 mm breed is. De doorsnede-vermindering ter 
plaatse van de aansluiting van de onderste kolom bedraagt: 
2 • 150. 7 = 2100 mm2 . 
De netto staaldoorsnede ter plaatse van de aansluiting is: 
Anetto= 8145 - 2100 = 6045 mm2 . 
De belasting op de onderste kolom= 3 . 242.5 + 26 = 753,5 kN 

a = 
i,4 • 753,5 • 103 

= 175 N/mm2 < ere· 
6045 
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[ ) "' ..... 

0 

~ 

l J "' ..... 

doorsnede A gereduceerde 

kolomóoorsntde 

F 1 = 
oplegreoc tre 

-l-

t_g.v 1' verd. . J-
AANZICHT LIGffi-_KOLOM 

s t a I e n k o I o m 

kracht. in de kolom 
door oplegging CIJ 
het hoekstaal 

1• VERD 

Figuur G-2: Doorsnede van de kolom t.p.v. de liggeraansluiting. 
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2 

2.1 

DIMENSIONERING VAN DE STAAL-BETONKOLOM. 

UITGANGSPUNTEN: 

Voor het dimensioneren van de staal-betonkolom in de gerede fase 
gelden de volgende uitgangspunten: 
- In de gerede fase doet de staal-betonkolom mee in de 

krachtwerking van de constructie; 
De verdiepingshoogte bedraagt maximaal 3300 mm; 
De kolommen zijn verdiepingshoog; 
Het kantoorgebouw telt maximaal 4 bouwlagen; 
De doorsnede van de staal-betonkolom zoals die in hoofdstuk 1 
van deze bijlage en in hoofdstuk 4 van bijlage I, 
brandwerendheid, is gedimensioneerd (zie figuur G-3); 

1 
~ . 

-. --~--
l 

-

bu1sprof iel 300 x 300 x 7 mm 

waDernng iv.m brandwerendheid 

8 © 16 

beton 

Figuur G-3: Doorsnede van de staal-betonkolom. 

2.2 VOORSCHRIFTEN: 

De voorschriften waarop de dimensioneringsberekening is gebaseerd 
zijn: 
- TGB Algemeen, NEN 3850; 
- RSBK 1983, Richtlijnen Staal-Beton-Kolommen. 

2.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Beton: sterkteklasse B25; f'b= 15 N/mm 2 

E'b = 29000 N/mm2 ; 
Wapeningsstaal: staalsoort FeB 500; Ges= 500 N/mm 2 

f's= 352 N/mm2 ; 
Profielstaal: staalsoort Fe 360; Gea= 240 N/mm 2 

2.4 BELASTING- EN REDUKTIEFAKTOREN: 

De volgende globale belastingfactoren worden aangehouden: 
- Met betrekking tot het bezwijken in de gerede fase î = 1,5; 

De reduktiefaktoren voor de veranderlijke belasting volgens TGB 
Algemeen, NEN 3850, zijn in figuur G-4 weergegeven. 
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b i j l a g e G s t a a l • b e t o n k o l o m 

1 100 % 

1 
100% 

90% 

80% 

1 

Figuur G-4: Reduktiefaktoren met betrekking tot de 
veranderlijke belasting. 

2.5 

2.5.1 

CONTROLEBEREKENING: 

Berekeningswijze: 

De controleberekening wordt uitgevoerd voor een kolom op de 
begane grond, (centrisch) belast in een geschoord raamwerk door 
een vloerveld van 7200 x 7200 mm, opgelegd op liggers met een 
maximale overspanning van 7200 mm. De staal-betonkolom als 
onderdeel van een ongeschoord raamwerk wordt in bijlage H, 
stabiliteit, behandeld. 

Figuur G-5: Belastingsituatie van de staal-betonkolom. 

2.5.2 Doorsnede grootheden: 

Stalen buisprofiel: Aa= 8140 mm2 ; I = 11516. 104 mm4 ; 
Wapening: staaf~ 16 mm; As= 201 mm~; 

• f0 206 L.O 
+ j t 

buisprof1el 300>< 300x7 mm 
fl7tr-t---wa pe n1ngsstaven 
0 --i 8 0 16 
\!!::--,L.-J 

--- beton B 25 
___ __, 

Figuur G-6: Doorsnede van de staal-betonkolom. 

G - 6 



---- bijlage G staal-beton kolom 

f[ f[ 

I = • 164 = 3217 nun4 Iwap staaf= 
64 64 

Traagheidsmoment Is van de wapening in de staal-betonkolom: 

2 • 3217 = 6254 nun4 
+ 6 ( 3217 + 201. 1052 ) = 13315452 nun4 

Is= 1332,1 

Traagheidsmoment Ib van de betondoorsnede: 

2.5.3 

1 

12 
• 286. 2864 = 55724. 104 nun4 

Belastingen: 

De optredende belastingen bedragen: 
- ggv, het eigen gewicht van de vloerconstructie 

= 3,4 . 7,2 . 7,2 = 176,3 kN; 
- gvv, de veranderlijke belasting op de vloerconstructie: 

= 3,5. 7,2 .7,2 = 181,4kN; 
- gvd, de veranderlijke belasting op het dak: 

= 0,5. 7,2 • 7,2 = 25,9 kN; 
- ggs, het eigen gewicht van de ligger in de gerede fase: 

= 3,6. 7,2 = 25,9 kN; 
- ggd, het eigen gewicht van de dakconstructie: 

= 3,9. 7,2 • 7,2 = 202,2 kN; 
- ggk, het eigen gewicht van de kolom: 

= {0,2862 • 24 + 0,64) • 3,3 = 8,6 kN. 

De belasting N~ op de kolom bedraagt: 
- t.g.v. het eigen gewicht: 

+ 

- van het dak: ggd 
- van de vloeren: 3 ggy = 3 • 176,3 

= 202,2 kN; 
= 528,9 kN; 

- van de kolommen en liggers: 
4 (ggk + ggs) = 4 (8,6 + 29,7) = 153,1 kN; 

- t.g.v. veranderlijke belastingen: 
- op het dak: 1,0 gvd = 1,0. 25,9 = 25,9 kN; 
- op de vloeren: 

(1,0 + 0,9 + 0,8) gvb = 2,7. 181,4 

De totale belasting op de kolom bedraagt: 

Nd = ~ Ns = 1,5. 1425,8 = 2138,7 kN. 

Ns 

= 515,7 kN; 
+ 

= 1425,8 kN. 

2.5.4 Sterkteberekening. draagkracht van de staal-betonkolom: 

De sterkte-eis volgens RSBK 1983 artikel 4.2 luidt: 

Nd S Nkri met Nkr = ~ Np; 

hierin is: 
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bijlage G ----------- staal-beton kolom 

de drukkracht ten gevolge van de rekenwaarde voor de 
belasting; 
de rekenkundige draagkracht van een centrisch belaste kolom; 
de uiterst opneembare normaalkracht van de staal-beton 
doorsnede; 

f/ : een reduktiecoëfficïent afhankelijk van de specifieke 
slankheid en de knikkromme van het toegepaste staalprofiel. 

2.5.4.1 Bepaling van de uiterst opneembare normaalkracht Np: 

Np = fa Aa+ 0,88 (f'b Ab+ f' As)i s 
Aa = 8145 mm2 ; 
Ab = 286 • 286 = 81796 mm2 ; 
As = 8 . 201 = 1608 mm2; 
Np = 240 . 8145 + 0,88 (15 . 81796 + 500 . 1600) = 3738,5 kN; 

2.5.4.2 Bepaling van de reduktiecoëfficïent n; 

E(,,,, 
E(, 

= 1 + QÇO,,, 

_ 0,2(1 - a) J. 
Q=a+ r::.- .-

y(f),,, R 

k= 0,25(2 + <P,,,) ~ 1 

- I ,fN: 
). = n V "(Eï): 

0,88 • 15. 81796 
Q = 

3738500 
= 0,289 

~ = kruipcoëfficïent volgens tabel A-6 van de VB 1974/1984; 
~ = 3, 7 

0,2 . 0,69 240 
P = 0, 289 + 

29000 
../3,7 

1 + 1,44 . 3,7 

= 1,44 
15 

= 4573 N/mm2 ; 

k = 0,25 (2 + 3,7) = 1,425 > 1, dus k = 1; 

Eia= 2,1. 105 • 11516. 104 = 2,418 . 1013 Nmm2; 

E'boc>Ib= 55754. 104 • 4573 = 2,5498 • 1012 Nmm2 

E5 I 5 = 2,1. 105 • 1332,1. 104 = 2,7974 • 1012 Nmm2; 
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bijlage G staal-beton kolom 

EI~= 2,418 • 1013 + 0,88 (1,0. 2,5498 • 1012 + 2,7974 • 1012 ) 

= 2,8883 • 1013 Nmm2. 

, -- 3300 \✓ 3738500 
" = 0,378; 

" 2,8883 • 1013 

Figuur G-2-4 geeft de waarde van n voor buisprofielen volgens 
knikkromme a, voor rechthoekige buisprofielen. 

11 = 0,98 

Nkr = 0,98 • 3738,5 = 3663,7 kN > 2138,7 kN. 

1,0 

0,8 

.,. 

) 0,6 

0,4 

0,2 

0 

Figuur 

! 
1 

! 

1 1 

1 ! 1 

1 

0,2 0,4 0,6 

bu1sprof1el1n 

0 worm 1n koud 
gevormd 

D ffo •an het 
uilgangsn,ateroaal ) 

! 

0,8 1,0 1,2 

-1 

! ! 

1,4 1,6 1.e 2.0 2,2 

G-7: Verband tussen lmd en n voor vierkante 
buisprofielen volgens knikkromme a. 

G - 9 



BIJLAGE H: 

STABILITEIT VAN HET CONSTRUCTIESYSTEEM. 
(zie tekening 5) 

INHOUD: blz: 

1 Stabiliteit in de gerede fase •.••••.••..••.••.•..... H-2 
1.1 Voorschriften .....•••...•••••.••..•••.•.••••.... H-2 
1.2 Belasting- en reduktiefaktoren ••..•.•....•••...• H-2 
1.3 Materiaaleigenschappen .....••••........••...•.•. H-3 
1.4 Stabiliteitsberekening •...•.••.......••••.••..•. H-3 

H - 1 



b i j l a 9 e H s t a b i l i t e i t 

1 STABILITEIT IN DE GEREDE FASE. 

Om te bepalen of het staal-beton constructiesysteem in de gerede 
fase als ongeschoord raamwerk stabiel is wordt in deze bijlage H 
een berekening uitgevoerd voor de dwarsrichting, de y-richting, 
van de draagconstructie. 

De draagconstructie waarvoor de berekening wordt 
bestaat uit vier bouwlagen. De doorsnede van de 
draagconstructie is in figuur H-1 weergeg~yen. 

uitgevoerd 
staal-beton 

' 
1 
li' 
!/ 

1/ 
.: 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1, 
j 

l 
1 ! 

!1i 

111 

-

1 

1 

1 
j 

..... 

0 
0 ..., ..., 

0 g .., 

8 .., .., 

Figuur H-1: Doorsnede van de staal-beton draagconstructie. 

1.1 VOORSCHRIFTEN: 

De volgende voorschriften zijn bij de stabiliteitsberekening 
gehanteerd: 
- TGB Staal, NEN 3851; 
- Voorschriften Beton, VB 1974/1984. 
- Richtlijnen voor het ontwerp en de vervaardiging van Staal-

Beton Kolommen, RSBK 1983. 

1.2 BELASTING- EN REDUKTIEFAKTOREN: 

Bij de stabiliteitsberekening worden de volgende globale 
belastingfaktoren aangehouden: 
- Met betrekking tot de gebruikstoestand: Î' = 1, O; 
- Met betrekking tot de sterkte in de bezwijktoestand: 1' = 1, 5. 

De reduktiefaktor B voor de windbelasting (VB art E 203.1): 
- B = o,8. 
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b i j l a g e H s t a b i l i t e i t 

1.3 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Beton: sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm.2 ; E'b = 29000 N/mm.2 ; 
800 = 3,7; 

Wapeningsstaal: staalsoort FeB 500; aes= 500 N/mm.2 ; 
Ea = 2,1. 105 N/mm.2 ; 

Koudvervormd staalplaat: staalsoort FeE320G; ae = 320 N/mm.2 ; 
Es= 2,1. 105 N/mm.2 • 

1.4 

1.4.1 

STABILITEITSBEREKENING: 

Berekeningswijze: 

De stabiliteitsberekening voor de dwarsrichting van de staal
beton constructie omvat het bepalen van de momentenverdeling in 
de rekentoestand, ter controle van de sterkte van de staal
betondoorsneden en voor het bepalen van de verplaatsingen in de 
gebruikstoestand. Voor de berekening is de draagconstructie in 
dwarsrichting beschouwd als vlak raamwerk, zoals is weergegeven 
in figuur H-2. 

-< 
-.......... 

"' x 
-.......... 

'-.<' 

Figuur H-2: De staal-beton constructie beschouwd als vlak 
raamwerk. 

1.4.2 Belastingen: 

De vertikale belastingen ten gevolge van het eigen gewicht van de 
constructie en de veranderlijke belastingen zijn: 
- Het eigen gewicht van de staalplaat-betonvloer: 

qgy = 3,40 kN/m2 ; 
Het eigen gewicht van de dakconstructie: 
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b i j l e g e H s t e b i l i t e i t 

qgd = 3,90 kN/m2 ; 
- Veranderlijke belasting op de staalplaat-betonvloer: 

qvv = 3,50 kN/m2 ; 
- Veranderlijke belasting op het dak: 

qyd = 0,50 kN/m2 ; 
Eigen gewicht van de staal-betonligger: 
qgl = 4,30 kN/m1 ; 
Eigen gewicht van de staal-betonkolom: 
qgk = 8,60 kN per kolom; 

De horizontale belastingen ten gevolge van wind worden bepaald 
door: 
- stuwdruk= 0,830 kN/m2 ; 

(landinwaarts,< 15 meter boven maaiveld); 
- Coëfficiënten t.g.v. winddruk en -zuiging: 

cd+ c? = 0,8 + 0,4 = 1,2; 
- Reduktiecoëff iciënt voor de karakteristieke windbelasting bij 

het berekenen van de stabiliteit (VB 1974/1984 art. E 203.1) 
B = 0,8; 

De horizontale belasting op het gebouw bedraagt: 
qw = 1,2 • 0,8 . 0,830 = 0,80 kN/m2 ; 

1.4.3 Doorsnede grootheden: 

Om de stabiliteitsberekening te kunnen uitvoeren moeten van de 
constructie-elementen van het raamwerk die meedoen in de 
krachtwerking van de ongeschoorde staal-beton constructie de 
doorsnede-grootheden bepaald worden. 

1.4.3.1 Buigstijfheid van de staal-betonkolom: 

In bijlage G is de buigstijfheid (EI) 00 van de staal-betonkolom 
berekend. (EI) 00 is in verband met lange duur effekten van krimp 
en kruip gebaseerd op de gereduceerde E-modulus van beton. De E
modulus bedraagt: 

29000 
E'b = -------- = 4573 N/mm2 ; 

1 + 1,44 . 3,7 

De buigstijfheid (EI) 00 bedraagt voor zowel de x- en y-richting: 
(EI) 00 = 2,8883 • 101 3 Nmm2 • 

1 
~- . 

1 
a ----;-- -1 

~ 

-

bu1sprof iel 300 x 300 x 7 mm 

waDening iv.m brandwerendheid 

8 </J 16 

Figuur H-3: Doorsnede van de staal-betonkolom. 
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1.4.3.2 Buigstijfheid van de ongescheurde staalplaat-betonvloer: 

Traagheidsmoment van de stalen vloerplaat: 
Voor het bepalen van het traagheidsmoment Is van de staalplaat 
als onderdeel van de staalplaat-betonvloer in de gerede fase, 
wordt uitgegaan van een meewerkende doorsnede volgens figuur H-4. 
Omdat de bovenflenzen van de stalen vloerplaat in de gerede fase 
door het beton worden gesteund, is voor de breedte van deze 
flenzen 60t aangenomen. 

~ 90 
t-------r-

15 

-i11I -
lGî-

~ 4 
600 

Figuur H-4: Meewerkende doorsnede van de stalen vloerplaat in de 
staalplaat-betonvloer. 

Zwaartelijn van de staaldoorsnede: 

As [mrn2] : 
120 . 1,5 = 180 
250 . 2. 1,5 = 750 
2 . 90 . 1,5 = 270 

= 435 
+ 

I: As= 1635 mrn2 

1635 
= 114 mm; 

185745 

Traagheidsmoment Is van 

(1/12 
(1/12 

(1/12 

2 
2 

2 

1,5 
1,5 

1,5 

e [mm]: 
0,75 

125 
250 

56 

Ase [mm3 ]: 
135 

93750 
67500 
24360 

de stalen vloerplaat: 
+ (120. 1,5. 114 2 ) = 2339280 mm4 ; 
+ (250. 2 • 1,5. 112 ) = 3997000 
+ (80 2 1,5 74 2 ) = 1442240 
+ (40 2 1,5 34 2 ) = 138720 
+ (25 2 1,5 462) = 166075 
+ (90 2 1,5 122) = 4993290 

+ 
= 13076605 mm4 ; 

Voor het bepalen van buigstijfheid (EI) 0 van de staalplaat-beton
vloer worden de effekten van langeduur belasting in de E-modulus 
van beton meegerekend. De E-modulus bedraagt: 
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bijl111e H stabiliteit 

29000 
E'b = ---- = 6170 N/mm2 ; 

1 + 3,7 

Op basis van VB 1974/1984 artikel E 204.5.4 behoeft voor E'b geen 
lagere waarde aangehouden te worden dan: 

E'b = 
f'b 

----= 
20 

= 8000 N/mm2 > 6170 N/mm2 ; 
0,0025 0,0025 

Voor op buiging belaste constructie-elementen bedraagt de E
modulus op basis van het langeduur effekt: 

E'b = 8000 N/mm2 • 

E5 2,1. 105 
n = = -----

E'b 8000 

60 

= 26; 

600 

0 ..... 

Figuur H-5: Staal- en betondoorsnede voor het bepalen van het 
traagheidsmoment van de ongescheurde staalplaat
betondoorsnede. 

Zwaartelijn van de betondoorsnede: 

Ab [mm2]: 
70 • 600 = 42000 
150 250 = 37500 

eb [mm]: 
285 
125 

Ab eb [mm3]: 
11970000 

4687500 
+ 

~ Ab = 79500 mm2 
+ 

~ Ab eb= 16657500 mm3 

16657500 
= 209 mm; 

79500 

Traagheidsmoment Ib van de betondoorsnede: 
(1/12 • 150. 250 3 ) + (150. 250. 84 2 ) = 4,5991 
(1/12 • 600. 70 3 ) + ( 600. 70 .762 ) = 2,5970 

= 7,1961 

Zwaartelijn e 5 b van de staalplaat-betondoorsnede: 

108 mm4 ; 
108 

+ 
108 mm4 
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26 . 1635. 114 + 79500. 209 
= 176 mm; 

26. 1635 + 79500 

s t a b i l i t e i t 

Traagheidsmoment Isb van de staalplaat-betondoorsnede: 

26 (13076605 + (1635 
(7,6364 • 108 + 79500 

• 62 2)) = 5,0340 
33 2 ) = 8,0617 

= 1,3095 

108 mm4 
108 

+ 
109 mm4 ; 

(EI) 0 = 8000. 1,3095. 109 = 1,0476. 1013 Nmm2 . 

De berekende buigstijfheid (EI) 0 geldt voor een breedte van 600 
mm. 
(EI) 0 = 1,0476. 1013 / 600 = 1,7466. 1olO Nmm2 /mm1 . 

1.4.3.3 Wringstijfheid van de randligger: 

Voor het bepalen van de wringstij fheid van de randligger wordt 
uitgegaan van de staal-betondoorsnede volgens figuur H-6. 

----, T 
-+- ~ \.;;JvëS 

~~;;;;,.'--;:....i_i_l_i _i -Il -i -1-1 ...::1 =i ""', ""', =I = 
1 1 1 1 1 ' 1 

1 
; 

1 0 1 

1 1 
1 i 

~IN 

J : I ~I 

·-·-f--1 
1.0 210 l.lJ 

290 

Figuur H-6: Doorsnede van de randligger. 

Wringtraagheidsmoment Iwb van de betondoorsnede; 
Er is gerekend met een equivalente betondoorsnede van 
240. 500 mm(= 119400 mm2); 

5 b3 h3 
Iwb = [lit.2] 

18 (b2 + h2) 

5 240 3 . soo3 

Iwb = = 1,56 . 109 mm4 ; 
18 (2402 + soo2 ) 
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---- bijlage H --------------- atabi liteit 

Traagheidsmoment van de staaldoorsnede tegen wringing: 
4 Ao2 

1ws = ---; 
(1/t) 

Hierin is: 
Ao = het door de staaldoorsnede ingesloten oppervlak; 
1 = de omtrek van de stalen doorsnede; 
t = is de dikte van het staalplaat; 

A0 = 240. 500 = 
1 = 2 • 500 + 2 
t = 5 mm; 

4 . 1200002 
1ws = ------

(1480 / 5) 

120000 mm2 ; 
240 = 1480 mm; 

Voor de staal-betondoorsnede gelden de volgende G-moduli: 
Gstaa1= 81000 N/mm2 ; 
Gbeton= 0,4 E'b = 0,4 • 8000 = 3200 N/mm2 ; 

81000 
n = = 25,3; 

3200 

Iw = 1,56. 109 + 25,3 . 0,1946. 109 = 6,4833 • 109 mm4 . 

Giw = 3200. 6,4833 • 109 = 2,0746. 1013 Nmm2. 

1.4.3.4 Meewerkende breedte van de staalplaat-betonvloer: 

De breedte en daarmee ook de buigstijfheid van het deel van de 
staalplaat-betonvloer dat het moment van de kolom opneemt wordt 
berekend aan de hand van de volgende belastingsituatie. 
Van de staal-beton constructie wordt een vloerveld beschouwd, 
figuur H-7, dat aan weerszijden is opgelegd op rand liggers en 
kolommen. De breedte van het vloerveld bedraagt 7200 mm. De 
kolommen staan in het midden van de randligger. De overspanning 
van het vloerveld bedraagt 7200 mm. 

Op de kolom werkt een horizontale belasting H. Hierdoor 
verplaatst het vloerveld in horizontale richting en ontstaat een 
moment Mh in de kolom. Het moment Mh moet door middel van 
wringing van de randligger op de vloer worden overgebracht. Er 
ontstaat dus een wringend moment op de randligger. Als vervolgens 
naar de randligger en de vloerconstructie wordt gekeken dan 
blijkt dat verdraaiïng van de randligger wordt tegengewerkt door 
de buigstijfheid van de vloerconstructie. De randligger wordt dus 
verend gesteund. Vervorming van de verbinding tussen de 
randligger en vloerconstructie is hier niet meegerekend. 
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bijlage H -------------- stabiliteit 

8 
M 
M 

Figuur H-7: Belastingsituatie van het beschouwde vloerveld. 

r 

om het verloop van het wringend moment en de hoekverdraaiïng in 
de randligger na te gaan is gebruik gemaakt van de volgende 
formules die zijn afgeleid voor liggers op verende beddingen 
[lit.1]. 

-+-+► ..... To 
1/, 

0,5 L O,SL 

~ 
C 

Figuur H-8: Ligger op een verende bedding: 
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---- bijlage H --------------- stabiliteit 

Voor het verloop van het wringend moment Tx in lengterichting van 
de randligger geldt: 

cosh (0,5 Q L) sinh Q (0,5L - X) 
[kNm] 

sinh (Q L) 

De hoekverdraaiïng lx van de randligger wordt berekend uit: 

12 Q cosh (0,5 Q L) cosh Q(0,5 L - x) 

ko c3 sinh (Q L) 

. , 

. , 

Het buigend moment Mx in de vloerconstructie verloopt als volgt: 

cosh (0,5 Q L) cosh a (0,5 L - x) 

met:a-~ 

In de formules is: 

sinh (a L) 

To: het wringend moment op de ligger; 
L : de lengte van de ligger; 
x : afstand tot het wringend moment T 0 ; 
k 0 : beddingsconstante; 
c : breedte van de ligger; 
Giw: Wringstijfheid van de randligger; 

[kNm] ; 

Uit de spanningsfiguur, figuur H-8, kan het terugwerkend moment 
geleverd door de verende bedding onder de ligger berekend worden. 

M = (1/8 c2 •L ko) • (2/3 C) = 1/12 c3 'L ko; 

De hoekverdraaiïng van de randligger en de vloerconstructie 
bedraagt dus: 

12 Mx 
11x = --- ; 

c3 ko 
(3) 

Bepaling van de breedte en buigstijfheid van het meewerkende deel 
van de vloerconstructie bij horizontale belasting van de 
draagconstructie: 

Als de draagconstructie horizontaal wordt belast treedt voor de 
vloerconstructie de volgende momentenverdeling op: 
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bijlage H stabiliteit 

1 = 7 200 

Figuur H-9: Vervorming van de vloerconstructie onder invloed van 
horizontale belasting. 

De hoekverdraaiïng tvmh van de vloerconstructie ten gevolge van 
het moment bedraagt: 

M l 
tvmh = 

6 (EI)v 

Voor de randligger geldt: 
12 M 

t1 = -- ; 
ko c3 

Uit gelijkstelling volgt: 

72 (EI)v 
ko c3 = . 

' L 

~ 
6 (EI)v 

Q = 
w = L Giw 

Q = 0,00084 

= 
6. 1,7466. 1010 

7200. 2,0746. 1013 

Ter plaatse van de kolom, voor x = o, geldt: 

12 • 0,00084. 7200 

72 • 1,7466. 1010 

to= 2,899. 10-11 To 

cosh2 (0,5. 0,00084 . 7200) 

sinh (o,ooos4 • 7200) 

De hoekverdraaiïng lv van de vloerconstructie ter plaatse van de 
kolom bedraagt: 

x = 0; M = To; 

Tol . 
I 

6 b (EI) 0 
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---- bijlage H stabiliteit 

De breedte b van het meewerkende deel van de staalplaat
betonvloer wordt als volgt berekend: 

Stel: •1 - lv, voor X = o; 

To 7200 
2,899 10-ll T = . 0 

6 . b . 1,7466 . 1010 

b = 2370 mm; 

De buigstijfheid van de meewerkende breedte bedraagt: 
(EI}vh-= 2370. 1,7466. 1010 = 4,140. 1013 Nmm2; 

Bepaling van de breedte en de buigstiifheid van het meewerkende 
deel van de vloerconstructie bij verticale belasting van de 
draagconstructie: 

Onder invloed van de verticale belasting treedt de volgende 
situatie op met betrekking tot de momentverdeling voor de 
vloerconstructie: 

1 = 7200 

Figuur H-10: Vervorming van de vloerconstructie onder invloed van 
verticale belasting. 

De hoekverdraaiïng •vmv ten gevolge van een moment bij de 
opleggingen bedraagt: 

M 1 
1vmv = ----

2 (EI}v 

Voorts geldt voor de randligger en de kolom: 

12 M . •1 = 
ko c3 ' 

Uit gelijkstelling volgt: 

ko c3 = 

a = 

24 (EI}v 

1 

24. 1,7466. 1010 
= 0,000484; 

12 • 7200. 2,0746. 1013 
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De hoekverdraaiïng van de vloerconstructie voor x = o bedraagt: 

12. 0,000484. 7200 

24. 1,7466. 1010 

•o = 5,303 . 10-ll To 

cosh2 (0,5. 0,000484 • 7200) 

sinh (0,000484 • 7200) 

De breedte b van het meewerkende deel van de staalplaat
betonvloer is: 

to= •vmv en M = To; 

5,303. 10-ll To= 
To. 7200 

2. b. 1,7466. 1010 

b = 3886 mm; 

(EI)vv = 3886. 1,7466. 1olO = 6,7884 • 1013 Nmm2 

1.4.4 Schematisering van het raamwerk: 

!oor de berekening fs de draagconstructie geschematiseerd zoals 
in figuur H-11 is weergegeven. De verbindingen van de 
constructie-elementen onderling en aan de fundering zijn als 
volledige inklemmingen beschouwd. 

Het eigen gewicht van de staal-betonliggers en staal
betonkolommen en de belasting ten gevolge van wind zijn als 
puntlasten aangenomen. 

@ @ ~ .., 
e 

® ® ~ .., 

© ~ .., 

(i) 
0 
0 .., .., 

7200 -r 
Q = NUMMER VAN HET CONSTRUCTIE-ELEMENT 

Figuur H-11: Schematisering van het de draagconstructie als 
raamwerk in y-richting. 
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1.4.5 Belasting op het raamwerk; 

De belastingsituatie voor het raamwerk is in figuur H-7 
weergegeven. De horizontale en veranderlijke vertikale 
belastingen veroorzaken buiging in de staal-betonconstructie van 
het raamwerk. De optredende vertikale belastingen per 
stramienbreedte van 7200 mm, in de lengterichting van de 
draagconstructie, bedragen: 
- in de gebruikstoestand ten gevolge van: 

- de staalplaat-betonvloer: 
qgv = 3,4 • 7,2 = 24,5 kN/ml; 
qvv = 3,5. 7,2 = 25,2 kN/m1 ; 
qtv = 24,5 + 25,2 = 49,7 kN/m1 ; 

- dakbelasting: 
qgd = 3,9 . 7,2 = 28,1 kN/m1 ; 
qvd = 0,5. 7,2 = 3,6 kN/ml; 
q~d = 28,1 + 3,6 = 31,7 kN/ml; 

- eigen gewicht van de staal-betonligger en de staal-beton 
kolom: 
Fgl = 4,3 . 6,9 = 29,7 kN; 
Fgk = 8,6 kN; 
F1k = 29,7 + 8,6 = 38,3 kN; 

in de rekentoestand ten gevolge van: 
- de staalplaat-betonvloer: 

qgv = 24,5. 1,5 = 36,8 kN/m1 ; 
qvv = 25,2. 1,5 = 37,8 kN/m1 • 
qtv = 36,8 + 37,8 = 74,6 kN/mi; 

- dakbelasting: 
qgd = 28,1. 1,5 = 42,2 kN/ml; 
qvd = 3,6. 1,5 = 5,4 kN/m1i 
qtd = 42,2 + 5,4 = 46,7 kN/m; 

- e.g. van de staal-betonligger en staal-betonkolom: 
Fgl = 29,7. 1,5 = 44,6 kN; 
Fgk = 8,6. 1,5 = 12,9 kN; 
F1k = 44,6 + 12,9 = 57,5 kN; 

De verticale belasting op de regel van het raamwerk, ten gevolge 
van de vloerconstructie, is afhankelijk van de breedte van het 
meewerkende deel van de vloerconstructie. 

Ten gevolge van de gelijkmatig verdeelde belasting qvv bedraagt 
de hoekverdraaiïng fvq van de twee-zijdig vrij opgelegde 
staalplaat-betonvloer: 

1 
lvq= -

24 

37,8. 12003 

7200. 1,7466. 1010 

De hoekverdraaiïng t 0 van de kolom ten gevolge van een moment M 
bedraagt: 
to= 5,303. 10-ll M 

Stel: to-= lvqi 

dan is hieruit het primair moment ter plaatse van de kolom als 
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volgt te berekenen: 
5,303. 10-ll M = 4,675. 10-3 

M = 88 kNm; 

De bijbehorende belasting g 0v op de regel van het raamwerk 
bedraagt dan: 

M = 1/12 go 12 

12. 88 
gov = ------ = 20,4 kN/m; 

1,2002 

Dit is gelijk aan: 
3886 

g 0 = 37,8 • -- = 20,4 kN/m 
7200 

Voor het dak bedraagt de gelijkmatig verdeelde belasting g 0d: 
3886 
--- = 2,9 kN/m 
7200 

Horizontale belasting per verdieping: 
in de gebruikstoestand ten gevolge van: 
- wind: H = 0,8. 3,3 • 7,2 = 19 kN; 

- in de rekentoestand ten gevolge van: 
- wind: H = 1,5. 19 = 28,5 kN; 

Normaalkracht op de randkolom in de rekentoestand door de 
verticale belasting: 

De verticale belastingen voor de halve vloeroverspanning, volgens 
de belastingsituatie van figuur H-7 bedragen: 

ggv = 36,8 . 3,6 = 132,5 kN; 
- gvv = 37,8 3,6 = 136,1 kN; 

ggd = 42,2 . 3,6 = 151,9 kN; 
gvd= 5,4 . 3,6 = 16,2 kN; 

De normaalkracht op de randkolommen ten gevolge van de verticale 
belastingen bedragen in de rekentoestand voor (zie figuur H-11): 

kolom 10 en 12: 
g~d + l,O gvd+ gtlk = 
1 1,9 + 1,0. 16,2 + 57,5 = 225,6 kN; 

kolom 7 en 9: 
225,6 + g + l,O gvv·+ gtlk • 
225,6 + 1~,5 + 1,0 . 136,1 + 57,5 = 551,7 kN; 

kolom 4 en 6: 
551,7 + g + 0,9 gvv + gtlk = 
551,7 + 1~,5 + 0,9 . 136,1 + 57,5 • 864,2 kN; 
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kolom 1 en 3: 
864 + qgy + 0,8 qvv + qtlk = 
864,2 + 132,S + 0,8. 136,1 + 57,S = 1163,1 kN; 

1.4.6 Belastingsituaties: 

De stabiliteitsberekening is uitgevoerd voor de volgende 
combinatie van belastingsituaties A en B: 
- Belastingsituatie A: 

Het raamwerk horizontaal belast in de rekentoestand, 
figuur H-12-A; 

- Belastingsituatie B: 
Het raamwerk verticaal belast in de rekentoestand, 
figuur H-12-B. 

De stijfheden van de regels en kolommen in de verschillende 
belastingsituaties zijn: 
- Belastingsituatie A: 

(EI)k = 2,8883. 1013 mm2; 
(EI)vh = 4,140. 1013 Nmm2; 

- Belastingsituatie B: 
(EI)k = 2,8883. 1013 Nmm2; 
(EI)vv = 6,7884. 1013 Nmm2. 

De belasting op de regel bedraagt: 
qdak = 2,9 kN/m; 
qvloer = 20,4 kN/m. 

De horizontale belasting op het raamwerk bedraagt: 
H = 28,S kN; 

A B 
q dak 

,j, ,j, 

q vloer 
.l. .l. 

q vloer 
,1, ,j, + 

q vloer ...... 

Figuur H-12: Belastingsituaties voor de stabiliteit in 
y-richting. 

1.4,7 Resultaten van de berekening: 

De resultaten van de belastingsituaties A en B zijn in figuur H-
13 schematisch weergegeven. 

H -16 



0 

bijlage H stabiliteit 

ko4MYT10ment en lrggerlT'Omenlen 

S.L - - 5,L 

® 
®I 

1 

2 

111, 

Verplaatsing: [mm] Momentenverdeling:[kNm] Normaalkrachten: [kN] 

Belastingsituatie-A: 

kOlommomenten 

15,3 

13,5 

.):> c--1 
___.__u-...... fJ 

S.3 ~ -13,1 

- - 11 

0.2 

-164.2 ----1 

1Q1 

-tli3, ---~ 

Momentenverdeling:[kNm] 

Belastingsituatie-B: 

Normaalkrachten :[kN] 

Figuur H-13: Resultaten van de belastingsituaties A en B. 
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De resultaten van de verschillende belastingsituaties zijn: 
Belastingsituatie A, het raamwerk horizontaal belast in de 
rekentoestand: 
De maximale horizontale verplaatsing van het raamwerk bedraagt 
38 mm/ 1,5 = 26 mm. De vervorming is berekend op basis van de 
verlaagde E-modulus voor de staalplaat-betonvloer en de kolom. 
Windbelasting is echter van korte duur. Aangenomen wordt d~t 
de werkelijke vervorming in de gebruikstoestand 50% van de 
berekende vervorming zal bedragen. De vervorming door wind in 
de gebruikstoestand bedraagt dan o, 5 • 26 = 13 mm. Dat is 
1/1015 maal de hoogte van het de draagconstructie. 

- Kolommen: 
Maatgevende kolommen in het raamwerk zijn: 
- kolom 3, de grootste momenten met een normaalkracht; 
- kolom 6, de grootste normaalkracht met momenten. 
Deze kolommen zullen in S 1.4.9 op sterkte worden 
gecontroleerd. 

Belasting van kolom 3: 

Normaalkracht: 
N3 = -73,9 + (-1163,1) = -1237 kN; 

Momenten: 
Mkop = 54,3 + 30,2 = 84,5 kNm; 
Mvoet = -111,2 + (-15,3) = -126,5 kNm; 

Belasting van kolom 6: 

Normaalkracht: 
N6 = -43,9 + (-864,2) = -908,1 kN; 

Momenten; 
Mkop = 63,6 + 37,6 = 101,2 kNm; 
Mvoet = -53,9 + (-41,3) = -95,2 kNm. 
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1.4.8 Verloop van wringing over de ligger en buiging in de 
aansluitende vloerconstructie. 

Ten aanzien van de horizontaal belaste draagconstructie geldt: 

a = 0,00084; 
a L = 0,00084 • 7200 = 6,048; 
0,5 a L = 3,024; 
sinh (6,048) = 211,63; 
cosh (3,024) = 10,31; 

cosh (3,024) 

sinh (211,63) 
= 0,0487; 

In tabel Bis het verloop van Tx en Mx weergegeven: 

p = (0,5 L - x); 
q = a (0,5 L - x); 

x: p: q: sinh q: cosh q: 

0 3600 3,024 10,262 10,31 
100 3500 2,940 9,431 9,484 
200 3400 2,852 8,667 8,725 
300 3300 2,772 7,964 8,027 
900 2700 2,268 4,778 4,882 

1500 2100 1,764 2,832 3,004 
2100 1500 1,260 1,621 1,905 
2700 900 0,756 0,830 1,299 
3300 300 0,252 0,255 1,032 
3600 0 0 0 1 

Tabel A: sinh a(0,5 L - x) en cosh a(0,5 L - X) voor x ~ O: 

x: Tx: Mx: 

0 0,50 To 4,218 . 10-4 To 
100 0,46 To 3,879 
200 0,42 To 3,569 
300 0,39 To 3,283 
900 0,23 To 1,997 
1500 0,14 To 1,229 
2100 0,08 To 7,793 . 10-5 To 
2700 0,04 To 5,314 
3300 0,01 To 4,222 
3600 0 4,091 

Tabel B: Tx en Mx voor x ~ O: 

Het verloop van Tx en Mx is in figuur H-14 grafisch weergegeven 
voor To= 108,1 kNm. 
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Verloop van Tx [kNm]: 

r-
1 

1 

54 T 

M 

0,0456 ---7 
1 

1 

-- ·--------- _ 300 900 1500 2100 

1 meewerkende ~eedte= 2370 .... ,---------....-~ -

Verloop van Mx [k.Nm/mm]: 

2700 3300 3600 : X 

Figuur H-14: Verloop van Tx en Mx t.g.v horizontale belasting. 
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Ten aanzien van de verticaal belaste draagconstructie geldt: 

a = 0,000484; 
a L = 0,000484 • 7200 = 3,4848; 
0,5 a L = 1,7424; 
sinh (3,4848) = 16,293; 
cosh (1,7424) = 2,943; 

cosh (1,7424) 

sinh (3,4848) 
= 0,1806; 

In tabel Dis het verloop van Tx en Mx weergegeven: 

p = (0,5 L - x); 
q = a (0,5 L - x); 

x: p: q: sinh q: cosh q: 

0 3600 1,742 2,767 2,942 
100 3500 1,694 2,629 2,812 
200 3400 1,646 2,497 2,699 
300 3300 1,597 2,368 2,570 
900 2700 1,307 1,712 1,983 

1500 2100 1,016 1,200 1,562 
2100 1500 0,726 0,791 1,275 
2700 900 0,436 0,450 1,097 
3300 300 0,145 0,146 1,010 
3600 0 0 0 1 

Tabel C: sinh a(0,5 L - X) en cosh a(0,5 L - X) voor x è!:: o: 

x: Tx: Mx: 

0 0,50 To 2,572 . 10-4 To 
100 0,47 To 2,458 
200 0,45 To 2,359 
300 0,43 To 2,246 
900 0,31 To 1,733 
1500 0,22 To 1,365 
2100 0,14 To 1,114 
2700 0,08 To 9,589 . 10-5 To 
3300 0,03 To 8,828 
3600 0 8,741 

Tabel D: Tx en Mx voor x è!:: O: 

Het verloop van Tx en Mx is in figuur H-15 grafisch weergegeven 
voor To - -71,4 kNm. 
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T 

Verloop van Tx (kNm): 

t---
1 

1 

1 

-35,7 

M 

0,01851. - ----7 
0,016, · 

1 

1 

1500 

meewerkende breedte = 3886 

Verloop van Mx [kNm/mm): 

:X 

0068 0, 063 
0,00624 

100 2700 3300 3600 : X 

Figuur H-15: Verloop van Tx en Mx t.g.v verticale belasting. 
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1.4.9 Controle van de staal-betonkolom: 

De staal-betonkolom als onderdeel van het ongeschoord raamwerk 
wordt naar analogie van RSBK art. 4.3 gecontroleerd op de 
excentrische belasting. Uitgangspunt voor de controleberekening 
is de staal-betonkolom zoals die in bijlage Gis gedimensioneerd 
en is weergegeven in figuur H-16. 

I· 
! 

711'°• 103 1 103 11JJ,/ 

XlO 

xt~ 
~ .., 

52 
_, 
... 

Figuur H-16: Doorsnede van de staal-betonkolom. 

1.4.9.l Uitgangspunten: 

De uitgangspunten voor de controleberekening zijn: 
- De staal-betonkolom volgens figuur H-14; 
- Afrondingsstralen van het stalen buisprofiel worden 

verwaarloosd; 
- In de betondrukzone wordt de bruto betondoorsnede gerekend; 
- Het beton kan geen trekkracht opnemen. 

1.4.9.2 Materiaaleigenschappen: 

Buisprofiel: staalsoort Fe 360; Oe = 240 N/mm2; 
Wapening: 8 staven~ 16 mm; Aa= 8. 201 mm2; 

staalsoort FeB 500; Oe = 500 N/mm2; 
Beton: sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm2 ; 

Ten aanzien van de materiaalspanningen voor de spanningsfiguur in 
de bezwijktoestand geldt: 
f'b = 0,8. 0,88. 20 = 14 N/mm2; 
fa= o,ss • 500 = 440 N/mm2; 

1.4.9.3 Doorsnede gegevens: 

Bepaling van het plastisch moment van de staal-betondoorsnede: 

De hoogte xu van de betondrukzone: 
Aanname: 40 mm< x < 150 mm; 

Drukzone: 

Nstaal = 300. 7. 240 
= 2 • 7 • (x - 7) • 240 

= 
= 3360 X 

504000 
23520 

H -23 



---- bijlage H stabiliteit 

Nwap = 3. 201. 440 
Nbeton = 286. (x - 7) • 14 

- 265320 
= 4004 X - 28028 

Ndrukzone = 7364 X + 717772; 

Trekzone: 

Nstaal = 300 . 7 . 240 = 504000 
= 2 . 7 . (293 - X) . 240 = 984480 - 3360 X 

Nwap = 5 . 201 . 440 = 442200 

Ntrekzone = 1930680 - 3360 

Uit het krachtenevenwicht in de doorsnede volgt: 

Ndrukzone = Ntrekzone; 

7364 X + 717772 = 1930680 - 3360 X 
10724 X = 1212908 

x = 113 mm< 150 mm; 

Het plastisch moment Mp wordt als volgt berekend: 

Staal: 
300 . 7 . 240 . 293 . 10-6 = 147,7 kNm 
2 . 7 . 106 . 240 . 53 . 10-6 = 18,9 kNm 
2 . 7 . 180 240 . 90 . 10-6 = 54,4 kNm 
Beton: 
286 . 106 . 14 . 53 . 10-6 = 22,5 kNm 
Wapening: 

10-6 3 . 201 . 440 . 206 . = 54,7 kNm 
2 . 201 . 440 . 37 . 10-6 = 6,5 kNm 

+ 
Mp = 304,7 kNm; 

1.4.9.4 Controle berekening: 

X . , 

+ 

+ 

De controleberekening heeft betrekking op kolom 3 en kolom 6, 
belast zoals in figuur H-17 is weergegeven. 
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Mvoet N 

0 
0 .., .., . 
L 

Kolom 3: N3 • -1237 kN; 
Mkop = 84,S kNm; 
Mvoet = -126,S kNm; 

Kolom 6: N6 • -908,1 kN; 
Mkop = 101,2 kNm; 
Mvoet = -95,2 kNm. 

Figuur H-17: Belasting van kolom 3 en kolom 6. 

Kniklengte van de staal-betonkolom: 

De kniklengte van de staal-betonkolom wordt bepaald op basis van 
de vervorming bij belastingsituatie A, de draagconstructie 
horizontaal belast. 
De staalplaat-betonvloer (regel) wordt als verende inklemming 
voor de kolommen beschouwd. 

r-: M IE llv -----------..._ ~ 
~ L + M 

Figuur H-18: 
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De stijfheid (EI)vh van de vloerconstructie: 
(EI)vh = 4,140. 1013 N/mm2 

M . 0,5 1 M 1 
•v = = ; 

3 (EI)v 6 (EI)vh 

voorts geldt: 

M 

• = --; 
Cv 

6 (EI)vh 6 . 4,140 . 1013 
Cv= = = 3,45 . 

1 7200 

stabiliteit 

1010 

Voor zowel de ondergelegen als de bovengelegen kolom, kolom 3 en 
kolom6, vormt de staalplaat-betonvloer een verende inklemming. 
De veerstijfheid wordt daarom verdeeld over beide kolommen. 
De kniklengte wordt bepaald aan de hand van de TGB Staal tabel 6 
en TGB Staal figuur 14. 

Kniklengte van kolom 3; 

0,5 Cv 1 0,5. 3,45. 1010. 3300 

2,8883 • 1013 Pl = ----- = 
(EI)koo 

p 2 = oo; 

Figuur 14 geeft voor 
i p 1 

! p 2 
= o; 

= 1,38; 

De kniklengte van kolom 3 bedraagt: 
lk = 1,38. 3300 = 4554 mm. 

Specifieke slankheid van kolom 3: 

4554 
À = 

f1 

3738500 
------- = 0,52; 

2,8883. 1013 

~ s 0,92 (Bijlage G, Figuur G-7); 

Knik lengte van kolom 6: 

p 1 en p 2 = 1,97; 

" 1 
= 1,0; 

p 2 

= 1,97 

H -26 



---- bijlage H stabiliteit 

= 1,85; 

De kniklengte van kolom 6 bedraagt: 
lk = 1,85 . 3300 = 6105 mm . 

Specifieke slankheid van kolom 6: 

6105 V 3738500 
À =-- = 0,70; 

,r 1013 2,8883 . 
~ s 0,85 (Bijlage G, Figuur G-7); 

Bepaling van de vergrotingsfaktor n: 
NEuler 

n = . , 
Nkolom 

Kolom 3: 

w2 • 2,8883 . 1013 ,r2 (EI) kao 
n3 = -----

1k2 . N3 
= ------------ = 11,1; 

4554 2 • 1237. 10 3 

Kolom 6: 

w2 • 2,8883 • 1013 

----------- = 8,4 
61052 • 908,1. 103 

De excentrisch belaste staal-betonkolom moet aan de volgende 
voorwaarde voldoen: 

n M 
+ 0,85. :S 1 

n - 1 

In bijlage G S 2.5.4.1 is voor Np bepaald: 
Np = 3738,5 kN; 

Kolom 3: 

1237 

0,92 • 3738,5 

Kolom 6: 

908,1 

0,85. 3738,5 

+ 0,85. 

+ 0,85 • 

11,1 

10,1 

8,4 

7,4 

126,5 
= 0,747 < 1 

304,7 

101,2 
--- = 0,606 < 1 
304,7 
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1.4.10 Controle van de randligger: 

1.4.10.1 Uitgangspunten: 

Uitgangpunten voor de controleberekening van de staal-betonligger 
als randligger zijn: 
- De geschematiseerde doorsnede van de staal-betonligger volgens 

figuur H-19; 
- In verband met het schuifspanningsverloop in de staaldoorsnede 

wordt aangenomen dat de stalen ligger een gesloten doorsnede 
heeft; 

1.4.10.2 Materiaaleigenschappen: 

Beton: sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm.2 ; 
'f'1 = 0,70 N/mm2; 
'f'2 = 0,25. f'b = 5,0 N/mm2 ; 

Staalplaat: staalsoort FeE320G; ae = 320 N/mm2 ; 

i 11 I '11 I '1 1 1 

1 l 1 

290 

Figuur H-19: Doorsnede van de randligger in de gerede fase. 

1.4.10.3 Belasting van de randligger: 

De randligger wordt door dwarskracht en wringing belast. De 
maximale belasting treedt op nabij de aansluiting van de 
randligger met de kolom. De belastingsituatie van het vloerveld 
is weergegeven in figuur H-7. In de rekentoestand bedraagt de 
belasting voor de halve vloeroverspanning: 

De dwarskracht Vt aan weerszijden van de kolom bedraagt t.g.v: 
- qtv = 74,6. 3,6 = 268,6 kN; 
- Fgl = 44,6 kN; 

+ 
1,7 

Vt = 313,2 .·0,5. = 177,5 kN. 
1,5 
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Wringing: 
Het wringend moment in de randligger is een gevolg van het 
inklemmingsmoment van de vloerconstructie in de randligger en 
wordt veroorzaakt door de horizontale belasting op de 
draagconstructie en de verticale belasting op de 
vloerconstructie. Uit de resultaten van de raamwerkberekening 
blijkt dat de maximale momenten die het wringend moment 
veroorzaken optreden in ligger 3. 

Het wringend moment Mwt aan weerszijden van de kolom bedraagt 
t.g.v: 
- De horizontale belasting: Mwh = -108,1 kNm; * 
- De verticale belasting: Mwv = - 71,4 kNm; 

+ 

Mwt = -179,5. 0,5 

n 

1,7 
= 101,7 kNm. 

1,5 

Het horizontale moment dient met --- vermenigvuldigd te worden. 
n 1 

1.4.10.4 Dwarskracht en wringing: 

Als de staal-betondoorsnede op dwarskracht en wringing wordt 
belast treedt in de staal- resp. de betondoorsnede de 
schuifspanningsverdeling op zoals in figuur H-20-A en-Bis 
weergegeven. Voor de staaldoorsnede is aangenomen dat vanwege de 
openingen ter plaatse van de ribben van de vloerconstructie de 
dwarskracht door de lijven onder de vloerconstructie wordt 
opgenomen. In verband met het schuifspanningsverloop ten gevolge 
van wringing wordt aangenomen dat de staaldoorsnede een gesloten 
doorsnede vormt. 

V 

J, 

-
• p ... 
. .. . 

Figuur H-20-A: Schuifspanning in de staaldoorsnede. 
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Figuur H-20-B: Schuifspanning in de betondoorsnede. 

Reduktie volgens de VB 1984/1974: 

Volgens artikel E-506 van de VB 1974/1985 mogen ingeval van een 
combinatie van dwarskracht en wringing de optredende dwarskracht 
en het optredend wringend moment in de betondoorsnede met 85% 
gereduceerd worden. De reden hiervoor is het verloop van de 
schuifspanning in de doorsnede. Figuur H-20-B laat zien dat de 
schuifspanningen in het gebied -a- elkaar versterken, maar dat 
de schuifspanningen in het gebied -b- elkaar compenseren. 
Aangenomen wordt dat in de bezwijktoestand de schuifspanningen in 
zekere mate worden herverdeeld. Op basis van het 
schuifspanningsverloop in de betondoorsnede mogen in de 
bezwijktoestand de rekenwaarden voor de dwarskracht en het 
wringend moment gereduceerd worden. 

1.4.10.5 Controleberekennig: 

Betondoorsnede: 
De schuifspanning in het beton als gevolg van wringing wordt 
volgens VB 1974/1984 art. E-505 als volgt berekend; 

met: 

2,6 r- 3 +--- alsh1 >b; 
0,45 + h, 

b 
Als voor de breedte b = 240 mm. wordt aangenomen, bedraagt 

2,6 
111= 3 + ---------

500 
0,45 + 

240 

= 4,03; 
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De toelaatbare schuifspanningen in het beton bedragen: 
T1 = 0,7 N/mm2 voor ongewapend beton; 
T2 = 0,25. 20 = 5 N/mm2 voor gewapend beton met beugels. 

Het wringend moment dat de betondoorsnede kan opnemen bedraagt 
als Td = T2: 

5,0. 2402 . 500 
Mwb = ---------- = 35,7 kNm; 

4,03 

Als wordt uitgegaan van Td = T1 dan bedraagt Mwb: 

0,7 
Mwb = • 3 5 , 7 = 5 kNm; 

5 

Staaldoorsnede: 
Voor de staaldoorsnede belast door een wringend moment wordt 
aangenomen dat de staaldoorsnede een gesloten doorsnede vormt. 
De schuifspanning in de staaldoorsnede wordt als volgt berekend: 

Mws 

2 A0 t 

Hierin is: 

(formule van Bredt); 

Mws = het wringend moment; 
A0 = het door de stalen ligger ingesloten oppervlak, 

( = betondoorsnede), zie S 1.4.3.3; 
t = de wanddikte van de stalen ligger; 

Het wringend moment dat de stalen ligger kan opnemen bedraagt: 

Mw= 0,58. 320. 2 • 120000. 5 = 222,7 kNm; 

Het wringend moment dat de betondoorsnede kan opnemen is klein 
vergeleken bij het wringend moment dat de stalen ligger op kan 
nemen. In de volgende spanningscontrole wordt er van uitgegaan 
dat de stalen ligger de dwarskracht en het wringend moment moet 
opnemen. 

Spanningscontrole: 

De schuifspanning in de stalen ligger ten gevolge van de 
dwarskracht wordt berekend uit: 

V . , 
t • h 

Hierin is: 
V = dwarskracht; 
t = dikte van het staalplaat; 
h = hoogte van het lijf onder de vloerconstructie. 

H -31 



bijlage H atabflfteit 

Als aangenomen wordt dat de staaldoorsnede van de staal
betonligger de dwarskracht en het wringend moment in de gerede 
fase moet opnemen dan bedraagt de spanning in de netto 
staaldoorsnede: 

V Mw 177,5. 103 0,80. 101,7 . 106 

f's = + = + 
t h 2 Ao t 5 . 2 . 180 2 . 120000 . 5 

f's = 286,9 N/mm2 > 0,58 . 320 N/mm2• 

500 

180 

Bij de spanningscontrole is op basis van figuur H-14 en H-15, het 
verloop van Mx, het wringend moment met 80% gereduceerd. Dit is 
gedaan omdat bij toenemende x het wringend moment in de 
randligger snel afneemt. Aangenomen wordt dat het optredende 
wringend moment in de ligger nabij de aansluiting met de kolom 
80% van het berekende maximale wringend moment bedraagt. 

In de rekentoestand kan de stalen ligger de dwarskracht en het 
wringend moment niet opnemen. De optredende staalspanning is te 
hoog. Voor de spanningscontrole is aangenomen dat de 
staaldoorsnede gesloten is waardoor het schuifspanningsverloop 
in de doorsnede constant verondersteld wordt. Deze aanname is 
echter een benadering van de werkelijke staaldoorsnede, waarin 
enkele kritieke punten voorkomen. Deze kritieke punten zijn: 
- De sparingen in het lijf, ter plaatse van de ribbe van de 

vloerplaten; 
- De koppelstrippen die de bovenrand van de staaldoorsnede 

koppelen. 

Als gevolg van deze kritieke punten verloopt de schuifspanning in 
de staaldoorsnede niet continu. Door de sparingen in het lijf 
wordt de resterende staaldoorsnede van het lijf extra belast. De 
schuifspanning boven in de staaldoorsnede verloopt via de 
koppelstrippen waardoor spanningsconcentraties optreden. 

Voorts is de invloed van de betondoorsnede met betrekking tot de 
dwarskracht en het wringend moment niet meegerekend in de 
spanningscontrole. De vraag is hoe de betondoorsnede zich in 
combinatie met de staaldoorsnede zal gedragen en de 
koppelstrippen in de op wringing belaste staal-betondoorsnede. 

Experimenteel onderzoek zal inzicht moeten geven in het gedrag 
van de staal-betondoorsnede die op wringing en dwarskracht wordt 
belast. 

1.4.11 Controle van de aansluiting tussen de randligger en de 
kolom: 

1.4.11.1 Uitgangspunt: 

Uitgangspunt voor de controle is de aansluiting van de randligger 
aan de kolom in de gerede fase volgens figuur H-21. 

H -32 



---- bijlage H 

+ 

; , 1 'I ! li 
1 1 . ·I 

i 

--------------- stabiliteit 

Figuur H-21: Aansluiting van de randligger aan de kolom. 

1.4.11.2 Belasting van de verbinding: 

Ter plaatse van de verbinding van de randligger met de kolom 
treedt de volgende belasting op: 
- Dwarskracht V1 = 177,5 kN; n 

Wringend moment Mw1 = -101,7 kNm; te vermenigvuldigen met 
n - 1 

1.4.11.3 Verbinding van de randligger met de kolom: 

De verbinding van randligger met de kolom is beschreven in 
hoofstuk 2.9 van afstudeerverslag deel 2. De verbinding ziet er 
als volgt uit: 
- De stalen kolom is ten behoeve van het instromen van beton 

voorzien van een stortopening van 150. 450 mm. Aan de kolom is 
een hoekstaal 50. 50. 8 mm bevestigd dat dient als oplegging 
voor de stalen ligger in de uitvoeringsfase en voor de staal
betonligger in de gerede fase. 

- De stalen ligger is voorzien van een stalen kopplaat, eveneens 
voorzien van een stortopening met een breedte van 150 mm. De 
ligger is opgelegd op het hoekstaal en is middels bouten aan de 
kolom bevestigd. 

De doorsnede van de randligger in de gerede fase, ter plaatse van 
de kopplaat aan de ligger is in figuur H-22 getekend. 
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Figuur H-22: Doorsnede van de randligger in de gerede fase. 

Het wringend moment vanuit de stalen ligger moet via de kopplaat 
op de kolom worden overgebracht. Middelen die hiervoor aanwezig 
zijn, zijn o.a.: 

a-Bevestigingsmiddelen, bouten, van de ligger aan de kolom; 
b-Oplegging van de ligger op het hoekstaal, in combinatie met het 

'in situ• gestorte beton; 
c-Het overbrengen van wringing uit de kopplaat naar de kolom via 

het beton in de stortopening. 

Vanwege de beperkte beschikbare ruimte voor bevestigingsmiddelen 
is de boutverbinding van de ligger aan de kolom minimaal 
uitgevoerd. Deze verbinding zal slechts in beperkte mate in staat 
zijn om het optredend wringend moment op de kolom over te 
brengen. 
Een andere mogelijkheid om het wringend moment op de kolom over 
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te brengen is middels de oplegging van de ligger op het 
hoekstaal in combinatie met het 'in situ• gestorte beton. De 
kopplaat wordt nu in feite beschouwd als volledig ingeklemd 
tussen het hoekstaal aan de kolom en de kopplaat op de kolom. Aan 
de onderzijde van de verbinding neemt het hoekstaal de 
reactiekracht op. Aan de bovenzijde is de kopplaat volledig door 
het beton omhuld. Omdat de kopplaat aan de ligger in verband met 
montage-eisen niet tegen de kopplaat van de kolom sluit wordt 
deze ruimte opgevuld met beton. Deze beton moet dan zorgen voor 
het overbrengen van de reactiekracht aan de bovenzijde van de 
verbinding. 

Het beton in de stortopening van de kolom en de kopplaat aan de 
ligger kan ook een bijdrage leveren in het overdragen van het 
wringend moment. Het wringend moment wordt dan via de kopplaat 
naar de kolom afgevoerd. Als de kopplaat ten gevolge van het 
wringend moment ten opzichte van de kolom wil roteren wordt dit 
verhinderd door het beton in de stortopening. Het beton dat zich 
hier bevindt wordt daardoor op zuivere afschuiving belast. 

Over de op dwarskracht en wringing belaste verbinding tussen de 
ligger en de kolom valt weinig concreets te berekenen. 
Experimenteel onderzoek zal inzicht moeten geven in het 
krachtenverloop van de verbinding. Het zou mogelijk zijn dat 
daarbij bijvoorbeeld blijkt dat steunpuntswapening onder in de 
ligger noodzakelijk is. 

1.4.12 Controle van de verbinding van de vloerconstructie met de 
randligger: 

1.4.12.1 Uitgangspunt: 

Uitgangspunt voor de controleberekening is de verbinding van de 
vloerconstructie met de randligger volgens figuur H-23. 

1 
1 

î ~, ,.,. 
1 
i .... 

29C 

Figuur H-23: Doorsnede van de verbinding van de vloerconstructie 
met de randligger. 
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1.4.12.2 Controleberekening: 

De verbinding van de vloerconstructie met de randligger, ter 
plaatse van de kolom, wordt belast door: 

Dwarskracht Tv t.g.v. qtv per rib: 
Tv= 25,3 kN (zie biJlage E § 2.5.4.2); 

Dwarskracht t.g.v. het moment in de vloerconstructie door 
horizontale belasting op de draagconstructie: 

1,7 2 (0,0456 • 600) n 
Tm = - • -------- = 8,6 kN; te vermeningvuldigen met 

1,5 7,200 n - 1 

De totale dwarskracht bedraagt: 
Tt = 25,3 + 8,6 = 33,9 kN. 

Voor de sterkte van de rib bij dwarskracht wordt verwezen naar 
bijlage E § 2.5.4.2. 

Positief moment per rib t.g.v. de horizontale belasting: 
1,7 

Mh = -- • 0,8 . 600. 0,0456 = 24,8 kNm; 
1,5 

Omdat er in de mornentenverdeling in de vloerconstructie, figuur 
H-14, een piek optreedt is de grootte van het optredende moment 
Mh met 80% gereduceerd. 

De verbinding van de stalen ligger en de staalplaat-betonvloer is 
zodanig uitgevoerd dat deze in de gerede fase geen positief 
moment kan opnemen. Het is derhalve noodzakelijk hiervoor 
voorzieningen te treffen in de vorm van bijlegwapening. 

Uitgangspunt voor de bijlegwapening is een staaf~ 16 mm, 
aangebracht zoals in figuur H-24 is weergegeven. 

1 oovenwapenng ~ 10 -250 / ~ 10 -125 

r 
~1 ..,. 

1 

..L 

_1,&-L 
Lf. 21d LO 

wapening in de r1 bbe <$15 / t$ 10 

Figuur H-24: Bijlegwapening in de ribbe van de staalplaat
betonvloer, ter plaatse van de verbinding met de 
staal-betonligger. 
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Wapeningsstaaf: 
1 ~ 16 • 201 mm2 ; Nas = 201. 500. 10-3 = 100,5 kN. 

Betondrukzone: 
100500 

x= -------- = 10 mm; 
0,8. 20. 600 

10 
z = 320 - 80 - 8 - = 227 mm; 

2 
Het opneembaar moment bedraagt: 
Mu= 0,227. 100,5 = 22,8 kNm ~ 24,8 kNm. 

Vanaf welke plaats kunnen staven~ 16 worden vervangen door 
staven met een kleinere diameter: 

Stel staven~ 10 mm (bovenwapening is ook~ 10 mm); 

Nas = 39,5 kN per staaf; 
39500 

X = --------
0,8. 20. 600 

z = 320 - 80 - 5 -

= 4 mm; 

4 

2 
= 233 mm; 

Mu= 0,233. 39,5 = 9,2 kNm; 

Het moment van 9,2 kNm t.g.v de horizontale belasting treedt op: 

1,5 9,2 
--- = 0,0135 kNm/mm, d.w.z. 1500 mm vanaf de kolom. 

1,7 600 (fig. H-14) 

Negatief moment t.g.v de horizontale en verticale belasting per 
rib: 
Mh = 24,8 kNm; 

1,7 
• 0,01854 • 600. 0,8 = 10,1 kNm; 

1,5 

Het totale negatief moment bedraagt: 
Mt = 24,8 + 10,1 = 34,9 kNm; 

Wapening: 
Aanwezig zijn staven~ 10 - 250 (bijlage E-2.5.5.2); 
l staaf~ 10 = 79 mm2 ; Nas = 79. 500. 10-3 = 39,5 kN; 

Per breedte van 600 mm bedraagt de kracht in de wapening: 
600 

39,5 = 94,8 kN; 
250 
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Betondrukzone: 
94800 

X = -------- = 40 mm; 
0, 8. 20. 150 

z = 320 - 15 - 5 -
40 

2 
= 280 mm; 

Het maximaal opneembaar moment bedraagt: 
Mu= 0,28 • 94,8 = 26,5 kNm < 34,9 kNm; 

Staven bijleggen: 
Staven~ 10 - 125 mm; 

600 
Nas = -- • 39,5 = 189,6 kN; 

125 
189600 

X = -------- = 80 mm; 
0,8. 20. 150 

z = 320 - 15 - 5 -
80 

2 
= 260 mm; 

Mu= 0,26. 189,6 = 49,4 kNm > 34,9 kNm. 

stabiliteit 

De staven~ 10 -125 worden bijgelegd tot het punt waar staven~ 
10 -250 het optredend moment kunnen opnemen. 

Ter plaatse van x = 900 bedraagt het moment: 
1,7 

M900 = -- • 600. (0,0215 + 0,012) = 22,8 kNm < 26,5 kNm. 
1,5 

De extra bijlegstaven worden gelegd tot 900 mm aan weerszijden 
van de kolom. 
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bijlage 1 brandwerendheid 

1 VOORSCHRIFTEN. 

Eisen ten aanzien van brandbeveiliging en brandwering in 
kantoorgebouwen staan genoemd in de Nederlandse Voornorm NVN 
3895, Brandbeveiliging van Gebouwen; Kantoorgebouwen 1989. In 
deze norm zijn eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen 
en beperken van brand en zijn eisen gesteld aan de brandwerend
heid van de verschillende (constructieve) onderdelen. 
De kantoorgebouwen zijn in hoogte-categorieën ingedeeld zodat de 
eisen afhankelijk zijn van de hoogte van het kantoorgebouw. 

In de doelstelling van het ontwikkelen van het staal-beton 
constructiesysteem, zie afstudeerverslag deel 1, is gesteld dat 
het constructiesysteem zal worden ontwikkeld voor kantoorgebouwen 
van enkele verdiepingen. Voor het vaststellen van de 
brandwerenheids-eisen voor de elementen van het 
constructiesysteem wordt uitgegaan van de eisen geldend voor 
gebouwen in de categorie B, met een vloernivo voor de bovenste 
verdieping van 13 meter boven Peil. 

Uit tabel 3 van de NVN 3895 (figuur I-1) volgen voor de vloer, 
liggers en kolommen van het constructiesysteem de volgende 
brandwerendheids-eisen: 
- Vloeren, als dragende constructie en geen deel uitmakend van de 

hoof ddraagconstructie, moeten een brandwerendheid hebben van 
60 minuten; 

- Liggers en kolommen moeten een brandwerenheid hebben van 60 
minuten. Zij moeten voldoen aan de brandwerendheids-eis op 
bezwijken van de onderdelen die zij dragen. 

Uitgaande van de vereiste brandwerendheid worden de elementen van 
het constructiesysteem gecontroleerd op basis van: 
- De RSBV 1989: Richtlijnen met betrekking tot de rekenkundige 

bepaling van de brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren, 
voor de vloerconstructie en de liggers; 

- CUR/SG rapport nr. 6, deel 2: holle buisprofielen, stalen 
kolommen gevuld met beton, voor de kolommen. 
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Figuur I-1: Brandwerendheidseisen volgens tabel 3 van de 
NVN 3895. 
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2 BRANDWERENDHEID VAN DE STAALPLAAT-BETONVLOER. 

Dimensionering en controle van de vloerconstructie op 
brandwerenheid vindt plaats op basis van de Richtlijnen 
Staalplaat-Betonvloeren RSBV 1989: - Richtlijnen met betrekking 
tot de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van 
staalplaat-betonvloeren - , in deze bij lage aangeduid als de 
RSBV. 

De dimensionering en controle van de vloerconstructie heeft 
betrekking op: 
- De thermische isolatie van de vloer; 
- Vlamdichtheid; 
- Voorzieningen ter verhoging van de brandwerenheid; 
- De berekening van de brandwerenheid op bezwijken. 

2.1 CONTROLE VAN DE THERMISCHE ISOLATIE (RSBV art. 6.1): 

De brandwerendheid op thermische isolatie wordt bereikt als de 
temperatuur aan de bovenzijde van de vloer, de niet direkt 
verhitte zijde, beperkt blijft. In de RSBV is deze beperking 
gesteld op 140°C. Voor de vereiste brandwerenheid van 60 minuten 
moet in dit geval de dikte van de betonlaag boven het 
staalprofiel, volgens RSBV tabel 4, minimaal 70 mm bedragen. 

2.2 CONTROLE VAN DE VLAMDICHTHEID (RSBV art 3.2.2): 

Omdat de staalplaat-betonvloer van het constructiesysteem een 
onderdeel van een in het werk gestorte draagconstructie is, 
speelt de vlamdichtheid hier geen rol. Door het monoliete 
karakter van de constructie worden naden ter plaatse van 
aansluitingen voorkomen. Ontstaan tijdens brand toch scheuren in 
het beton dan worden deze door de staalplaat afdoende beschermd, 
waardoor geen gassen en vlammen door de constructie dringen. 

2.3 VOORZIENINGEN TER VERHOGING VAN DE BRANDWERENDHEID: 

Als het staal van de staalplaat-betonvloer tijdens brand op de 
lager gelegen verdieping direkt aan het vuur blootstaat, dan 
levert het volgens de RSBV (hoofdstuk 8) bij een brandduur van 
meer dan 30 minuten geen bijdrage aan de krachtwerking in de 
constructie. Voor het bereiken van de vereiste brandwerendheid 
van 60 minuten moeten dan aanvullende voorzieningen worden 
aangebracht. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit: 
- Het aanbrengen van een brandwerend plafond onder de 

vloerconstructie; 
- Het aanbrengen van een brandwerende bekleding onder de 

vloerconstructie; 
- Het benutten van staal dat in de vloerconstructie aanwezig is, 

ter plaatse van steunpunten of in de vloervelden. 

De eerste twee van de genoemde voorzieningen zijn in de verdere 
beschouwing niet meegenomen. Brandwerende plafonds stellen hoge 
eisen aan de uitvoering van de plafondconstructie en beperken de 
keuzemogelijkheden van plafondsystemen. Het aanbrengen van een 
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brandwerende bekleding, geplakte platen of gespoten materiaal, is 
erg bewerkelijk. 

Indien het echter mogelijk is om met behulp van staal dat in de 
vloerconstructie aanwezig is de vereiste brandwerendheid te 
bereiken kan een aantrekkelijke oplossing worden verkregen. 
Voor een doorgaande vloerconstructie betekent dit dat ter plaatse 
van tussenopleggingen de aanwezige steunpuntswapening kan worden 
benut. Omdat tijdens brand de stalen plaat niet mag worden 
meegerekend en dus als wapening vervalt is het mogelijk om de 
steunpuntswapening zodanig aan te passen dat deze het veldmoment 
tijdens brand volledig reduceert. Een andere oplossing is om in 
het veld extra wapening aan te brengen. Het leggen van 
wapeningsstaven tijdens de uitvoering is een extra handeling die 
kan worden vermeden door de staaldoorsnede ter plaatse van de 
aansluiting tussen de vloerplaten te benutten. De aansluiting 
moet dan gedimensioneerd worden met betrekking tot de brand
werendheid op bezwijken. 

2.4 ONTWERP VAN DE DOORSNEDE VAN DE STAALPLAAT-BETONVLOER: 

Om tot een ontwerp van de vloerconstructie te komen is uitgegaan 
van de eisen met betrekking tot de brandwerendheid van de 
vloerconstructie. Uitgangspunten voor het ontwerp van de 
doorsnede zijn: 
- De hoge stalen vloerplaat; 
- De eisen met betrekking tot de thermische isolatie voor de 

dikte van de betonlaag op de vloerplaat;. 
- De eisen met betrekking tot de brandwerendheid op bezwijken 

voor de aansluiting van de vloerplaten. 

In bijlage Eis de hoge stalen vloerplaat gedimensioneerd voor de 
uitvoeringsfase, op basis van de betonlaag van 70 mm dik op de 
vloerplaat. De doorsnede van de vloerconstructie is weergegeven 
in figuur 1-2. 

Î 
6oo 

j 
VLD62.PlA~i 

6oo 

..,.J14 

Figuur I-2: Globale vormgeving van de doorsnede van de 
staalplaat-betonvloer. 
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2.5.1 

b i j l a g e 1 brandwerendheid 

CONTROLE VAN DE BRANDWERENDHEID OP BEZWIJKEN: 
(RSBV hfdst 7 en 8): 

Uitgangspunten: 

2.5.1.1 overspanning: 

Voor de controle van de brandwerendheid op bezwijken wordt een 
twee-zijdig vrij opgelegde vloerconstructie voor een èènbeukig 
kantoorgebouw beschouwd, volgens figuur I-3. 

7200 
Ä 

1 

Figuur I-3: Overspanning van de vloerconstructie van een 
èènbeukig kantoorgebouw. 

2.5.1.2 Profilering: 

De profilering van de aansluiting tussen de vloerplaten 
ontworpen in bijlage E, paragraaf 1.6. Het principe van 
aansluiting is in figuur I-4 weergegeven. 

Figuur I-4: Profilering van de aansluiting tussen de 
vloerplaten. 

is 
de 

Een van de eisen die aan de profilering van de aansluiting wordt 
gesteld is dat de staaldoorsnede als brandwerendheidswapening zou 
moeten kunnen fungeren. Het bepalen van de staaldoorsnede die 
hiervoor is vereist is afhankelijk van de belasting op de vloer 
tijdens brand, van invloed op het moment, en van de rekenwaarde 
van de materiaalspanningen in het staal en beton. Voor het 
bepalen van de belasting tijdens brand is door de RSBV een 
reduktiefaktor kp gegeven ten opzichte van de in een normale 
situatie aanwezige belasting. De rekenwaarden voor de 
materiaalspanningen zijn afhankelijk van de temperatuur in het 
betreffende materiaal ten gevolge van brand op de lager gelegen 
verdieping. 

Artikel 8. 3 
rekenwaarde 
afzonderlijk 
bepalen van 

van de RSBV stelt dat voor het bepalen van deze 
voor het staal en beton, voor beide materialen 
de temperatuur moet worden vastgesteld. Voor het 
de temperatuur in het staal en het beton worden 
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aparte rekenregels gegeven, afhankelijk van de vereiste 
brandwerendheid. 

2.5.1.3 Staaltemperatuur: 

De temperatuur in het staal is afhankelijk van de positie van 
het staal in de betondoorsnede. De staaltemperatuur wordt bepaald 
door de formule: •a = 1175 - 350 ~ (RSBV 7.1); 

1 1 1 1 
met: = + + 

2.5.1.4 Betontemperatuur: 

De temperatuur in de betondoorsnede kan bepaald worden op basis 
van tabel 7 van de RSBV, figuur I-5. Deze tabel geeft 
afhankelijk van de brandwerendheid en van de afstand y tot het 
buitenoppervlak waarden voor de heersende temperatuur in de 
doorsnede. 

afstand eb 1•c1 na een brandduur van: 

y 60 90 120 
(111111] (min) (min) (min) 

5 700 800 875 
10 640 740 815 
15 580 680 755 
20 520 620 695 
25 475 575 650 
30 430 530 605 
35 385 485 560 
40 340 440 515 
45 295 395 470 
50 250 350 425 
55 205 305 380 
60 160 260 335 
65 240 315 
70 220 295 
75 200 275 
80 255 

Figuur I-5: Temperatuurontwikkeling in het beton, tabel 7 RSBV. 

Afhankelijk van de temperatuur in het betreffende materiaal geeft 
de RSBV reduktiefaktoren aa en ab voor de rekenwaarde van de 
sterkte voor respectievelijk het staal (aa) en het beton (ab). 
Voorts wordt in de RSBV nog gesteld dat met betrekking tot de het 
bepalen van aa zowel de staal- als de betontemperatuur berekend 
moet worden. De hoogste temperatuur van die twee is maatgevend 
voor aa. De grenswaarden voor het vaststellen van deze 
reduktiefaktoren ligt voor aa bij 300° c en voor ab bij 200° C. 
Blijft de temperatuur in het materiaal beneden deze waarden dan 
geldt een reduktiefaktor van 1,0. 

Op basis van de rekenregels voor het bepalen van de temperatuur 
in het staal en beton is het mogelijk om isothermen in de 
doorsnede van de staalplaat-betonvloer te bepalen. In figuur I-6 
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is voor de doorsnede van de ribbe de isotherm van 300° C voor 
het staal en beton getekend. 

rsotherm stail temp 300 ° C 

Figuur I-6: 
Isotherm van 300° C in de doorsnede van de ribbe. 

2.5.1.5 Dimensionering van de profilering: 

Uit figuur I-6 blijkt dat een hoge profilering (bijlage E, figuur 
E-5) goed door het beton wordt geïsoleerd waardoor de temperatuur 
in een groot deel van de staaldoorsnede beperkt blijft en dus de 
rekenwaarde van de sterkte niet of slechts weinig behoeft te 
worden gereduceerd. Voor het dimensioneren van de profilering als 
brandwerendheidswapening wordt uitgegaan van een hoge 
profilering. 

2.5.2 Materiaaleigenschappen: 

Beton: sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm2 

Stalen vloerplaat: staalsoort ae = 320 N/mm2 

2.5.3 Belasting- en reduktiefaktoren: 

Met betrekking tot 
belastingfaktor "Y = 
belastingen. 

de grenstoestand op bezwijken wordt een 
1, 0 aangehouden voor alle karakteristieke 

De reduktiefaktor kp die in rekening mag worden gebracht bij de 
rekenkundige bepaling van de brandwerendheid op bezwijken 
bedraagt 0,85. 

2.5.4 Controleberekening: 

2.5.4.1 Berekeningswijze: 

Voor de tweezijdig-vrij opgelegde vloer moet gecontroleerd worden 
of de profilering van de aansluiting tussen de vloerplaten 
voldoende is om het veldmoment tijdens brand op te nemen. Bij de 
berekening wordt het toevallig inklemmingsmoment van de vloer in 
de randligger vanwege de geringe wringstijfheid van de randligger 
niet meegerekend. 
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2.5.4.2 Belastingen per m1 vloer (vloerbreedte= 600 mm): 

qgv = e.g. van de vloerconstructie= 1,902 kN/m1 ; 
qvv = veranderlijke belasting= 2,10 kN/m1 • 

2.5.4.3 Moment: 

Het optredend moment t.g.v. de belasting ti3dens brand is: 
1M = 1,0. 0,125 . 0,85 (2,03 + 2,10) 7,200 = 22,75 kNm. 

2.5.4.4 Doorsnede grootheden: 

Voor de meewerkende staaldoorsnede van de profilering tijdens 
brand wordt uitgegaan van de profilering volgens figuur I-7. Als 
veilige benadering voor de meewerkende staaldoorsnede is 
gerekend dat alleen het staal met een temperatuur lager dan 300°C 
meedoet in de krachtwerking in de constructie. De reduktiefaktor 
Qa bedraagt dan 1, o. De invloed van warmte-geleiding via het 
staal, als •warmtelek' in de betondoorsnede, is niet 
meegerekend.De meewerkende staaldoorsnede wordt dus gerekend 
vanaf 45 mm vanaf de onderkant van de ribbe. 

Av = (2 • 35 + 2 • 40 + 2 • 25) 1,5 = 300 mm2; 

(2 • 35 . 17,5) + (2 • 40 • 35) + (2 • 25 • 22,5) 
d = 45 + --------------------------=62mm 

300 

1,5 

Figuur I-7: Meewerkende staaldoorsnede bij een brandwerendheid 
van 60 minuten. 

2.5.4.4 Sterkteberekening, moment: 

Het positief plastisch moment Mut+ in de vloerconstructie wordt 
als volgt berekend: 

Av. fat . 10-3
] 

0,625 
f'b 

Hierin is: 
Av = doorsnede van het staal in de ribbe; 
fat= rekenwaarde van de sterkte van het staal. 
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[320 - 62) - 0,625 

Mut+ = 24,5 kNrn > 22,75 kNm. 

300 • 320 . 10-3] 

20 

2.5.4.5 Sterkteberekening, dwarskracht: 

De optredende dwarskracht is: 
-yT = 1,0 • 0,5 • 0,85 . (2,03 + 2,10) • 7,200 = 12,7 kN. 

Van de staal-beton doorsnede kan de dwarskracht alleen opgenomen 
worden door het beton en het staal in het beton, figuur I-8. 

Voor het beton geldt dat het materiaal met een temperatuur hoger 
dan 200° C een gereduceerde sterkte heeft. (RSBV rept op dit punt 
niet over dwarskracht). In figuur I-8 is de gereduceerde 
betondoorsnede weergegeven ten gevolge van brand. De isotherm 
geldt voor 200°c en ligt op 45 mm vanaf het buitenoppervlak. 

55 mm 

Figuur I-8: Gereduceerde vloerdoorsnede. 

beton: 
T1 = 0,7 N/mm2 ; ab = 1,0; Ab= 40. 245 = 9800 mm2 ; 
Tb= 1,0. 0,7 • 9800 = 6,86 kN < 12,7 kN. 

Over de eventuele bijdrage van het staal in de doorsnede en over 
het bezwijkmechanisme met betrekking tot dwarskracht valt op dit 
punt weinig te zeggen. Het bepalen van de bezwijkbelasting ten 
gevolge van dwarskracht tijdens brand zal middels experimenteel 
onderzoek bepaald moeten worden. 

2.5.4.6 Sterkteberekening, afschuiving (verankeringslengte): 

Ook met betrekking tot 
brand is experimenteel 
worden opgemerkt is 
brandwerendheidswapening 
voldoende indeukingen, 
profilering. 

het criterium van afschuiving tijdens 
onderzoek nodig. Wat op dit punt kan 
dat goede samenwerking tussen de 
en het beton wordt verkregen door 
ribbels of 'haakweerstand' in de 

2.5.4.7 Vloerconstructie over meerdere steunpunten: 
Voor de momentenverdeling van een vloerconstructie over meerdere 
steunpunten, volgens figuur I-9, geldt dat door het 
steunpuntsmoment het veldmoment wordt gereduceerd. 
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__g_ ::zs.. 
7200 

Figuur I-9: Doorgaande vloerconstructie over drie steunpunten. 

De reductie kan variëren afhankelijk van de dimensionering van de 
steunpuntswapening. Het minimum wapeningspercentage ter plaatse 
van het steunpunt volgt uit het scheurcriterium. De vraag rijst 
nu of het zinvol is om met behulp van meer steunpuntwapening het 
veldmoment te reduceren. De staaldoorsnede in de ribbe wordt dan 
verminderd. Dat dit echter niet erg zinvol zal zijn kan als volgt 
worden gemotiveerd: 
- De aansluiting van de vloerplaten, weergegeven in figuur I-6, 

voldoet aan de eisen genoemd in bijlage ES 1.6. Dit betekent 
dat er vanwege het aansluitingsprofiel in de ribbe een bepaalde 
staaldoorsnede aanwezig is die ook in constructief opzicht kan 
worden benut; 

- De profilering volgens figuur I-6 voldoet aan de 
brandwerendheidseisen voor een twee-zijdig opgelegde 
vloerconstructie, zonder dat daarbij extra wapeningsstaven 
nodig zijn; 

- Het aantal bewerkingen dat voor het verkrijgen van de 
profilering moet worden uitgevoerd is zowel voor een doorgaande 
vloerconstructie als voor een vloerconstructie op twee 
steunpunten gelijk. Alleen de staaldoorsnede en daarmee de 
ontwikkelde lengte van de profilering varieert. Als wordt 
aangenomen dat de coilbreedte, de breedte van de staalplaat 
waaruit de vloerplaat wordt geproduceerd, dit verschil kan 
opvangen dan zal de extra benodigde staaldoorsnede opwegen 
tegen het meerwerk van het leggen van meer wapeningsstaven 
boven het steunpunt. 

De aansluitingsprofilering van de vloerplaten volgens figuur I-6 
wordt dus toegepast voor zowel vloerconstructie op twee 
steunpunten als voor doorgaande vloerconstructies. Alle 
vloerconstructies kunnen als twee-zijdig opgelegd worden 
geschematiseerd. Het wapeningspercentage ter plaatse van het 
steunpunt bedraagt 0,2 % van de bruto betondoorsnede. 

2.5.4.8 Dimensionering van de steunpuntwapening: 

De vloerconstructie t.p.v. het steunpunt is beschouwd als 
ribbevloer met een meewerkende breedte be van 600 mm. 
De bruto betondoorsnede bedraagt: Ab= 79500 mm2 
wapeningsdoorsnede: 

0,2 
Aaw = -- • 79500 = 159 mm2 ; ~ 10 - 250 = 189 mm2/600 mm1 • 

100 

lengte van de wapening (RSBV art. 3.4.4): 
1 = 2 . 0,2 • 7200 + 300 = 3180 mm 
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3 BRANDWERENDHEID VAN DE STAAL-BETONLIGGER. 

3.1 UITGANGSPUNTEN: 

De ligger zoals die in bijlage F is gedimensioneerd zal 
gecontroleerd worden op de vereiste brandwerendheid van 60 
minuten. Bij deze controleberekening wordt aangenomen dat het 
staal dat zich aan de direkt verhitte zijde bevindt, tijdens 
brand niet in de krachtswerking meedoet. De doorsnede en 
overspanning van de ligger zijn in figuur I-10 weergegeven. 

Leo.GO. s 
4 

5 

1 150 150 -r------

-
/ 

oi 
:!il 

f 

+ 

1 
1 

1 

+ 
doorsnede van de ligger: 

1 
1 

. 1 

_J i jfi 
111 

fi fi fi fi Eî ~ 

7200 --------
overspanning van de ligger: 

11 1 

Eî Eî Eî Ei Eij i ~ 
1 

111 

Figuur I-10: Doorsnede en overspanning van de ligger. 

3.2 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Beton: sterkteklasse B25: f'b= 20 N/mm 2 ; 

Staalplaat: staalsoort FeE320G; Ue= 320 N/mm 2 ; 

Wapening: staalsoort FeB 500; ae= 500 N/mm 2 • 

3.3 BELASTING- EN REDUKTIEFAKTOR: 

1 11 1 11 

1 1 1 

Voor de controle met betrekking tot de bewijktoestand bedraagt de 
globale belastingfaktor: ~ = 1,0 
Tijdens brand wordt voor de belasting een reduktiefaktor " van 
0,85 aangehouden. 

3.4 VOORSCHRIFTEN: 

Voor het berekenen en controleren van staal-betonliggers met 
betrekking tot brandwerenheid zijn geen voorschriften of 
richtlijnen aanwezig. Voor de controle van de staal-betonligger 
op brandwerendheid is aansluiting gezocht bij de gegevens over 
temperatuur- en sterkteontwikkeling in het beton, vermeld in de 
RSBV 1989. 
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DIMENSIONERINGSBEREKENING: 3.5 

3.5.1 Temperatuurontwikkeling in de liggerdoorsnede: 

3.5.1.1 Temperatuurontwikkeling van het beton: 

Tijdens brand wordt het gehele omhullende oppervlak van de 
ligger, onder de vloer, door brand belast. In tegenstelling tot 
de vloerconstructie waar met een effectieve vloerdikte wordt 
gerekend ter vereffening van de ribben tot een vloer met een 
gelijkmatig verdeelde massa, wordt er voor de temperatuur
ontwikkeling in de doorsnede van de ligger van uitgegaan dat deze 
gelijkmatig en evenwijdig verloopt aan de omtrek van de 
doorsnede. Aan de hand van tabel 7 uit de RSBV is het mogelijk de 
temperatuur-ontwikkeling in de doorsnede te bepalen, afhankelijk 
van de brandduur, 60 minuten, en de afstand tot het 
buitenoppervlak. In figuur I-11 is de isotherm van de 
betontemperatuur van 200°c in de doorsnede getekend. 

1 1 1 1 1 1 
1 1 

:· ... :-
___ .. ~_.' :-•'=-,_-rt-r---

55__,.__...,.·.- ·;, ·,:-

Figuur I-11: Isotherm in de liggerdoorsnede bij 200° c. 

3.5.1.2 Temperatuur van het staal in de doorsnede: 

Voor de temperatuur van het staal in de door~nede wordt de ligger 
beschouwd als een ribbe die tijdens brand door vuur wordt omhuld. 
De staaltemperatuur la is hier in afhanke.l ijk gesteld van de 
betontemperatuur. De formule la = 1175 - 350 TJ , 

1 1 1 1 
met: - = -- + -- + -- . 

' TJ vd va1 va2 
voor het berekenen van de staaltemperatuur in de doorsnede biedt 
hier geen uitkomst. Deze formule is alleen toe te passen voor 
ribben van staalplaat-betonvloeren waar a end beperkt zijn. 

3.5.2 Rekenwaarden voor de sterkte van de materialen: 

In de RSBV wordt gesteld dat de rekenwaarden voor de sterkte van 
het beton en het staal afhankelijk zijn van de temperatuur tb en 
la van het beton en het staal. Voor het beton geldt een 
reduktiefactor ab voor de toelaatbare betondruksterkte f'b van: 

tb - 200 

650 
als tbs 200°c dan is ab = 1,0. 
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De reduktiefactor aa voor de rekenwaarde voor de sterkte Ue van 
het staal is: 

ta - 300 

450 
als tas 300°C dan is aa = 1,0. 

3.5.3 Brandwerendheid op bezwijken: 

Voor de rekenwaarde f 'b van het beton tijdens brand geldt een 
reduktief aktor ab van 1, 0 voor het beton met een temperatuur 
lager dan 200°c. De afstand y, gemeten loodrecht op het 
betonoppervlak bedraagt dan meer dan 55 mm. Voor beton gelegen in 
het gebied met een dekking ten opzichte van het betonoppervlak 
kleiner dan 55 mm. geldt een reduktiefaktor kleiner dan 1 (zie 
figuur I-11 en figuur I-12). 

Het beton in de drukzone van de doorsnede met een temperatuur 
hoger dan 200° C kan dus tijdens brand een beperkte drukkracht 
opnemen. Voor de berekening van de ligger met betrekking tot 
bezwijken tijdens brand wordt voor de betondrukzone als veilige 
aanname het gebied binnen de isotherm van 200°c gerekend. 

De rekenwaarde voor Ue wordt gereduceerd als de temperatuur van 
het staal hoger is dan 300°C. Aangenomen is dat bij een 
betondekking groter dan 4 5 mm ( tb < 3 O O ° C) op de wapening, de 
rekenwaarde Ue niet behoeft te worden gereduceerd. 

3.5.4 Controle van de liggerdoorsnede: 

3.5.4.1 Berekeningswijze: 
De sterkteberekening wordt uitgevoerd volgens de 
plasticiteitsleer. Aangenomen wordt dat aan de voorwaarden met 
betrekking tot rotatie- en vervormingscapaciteit wordt voldaan. 

3.5.4.2 Belastingen: 

De belastingen op de ligger z1Jn: 
qgv, t.g.v. de vloerconstructie: 3,4 • 7,2 = 24,5 kN/m1 
qvv, t.g.v. de veranderlijke belasting: 3,5. 7,2 = 25,2 kN/m1 
qgl, het eigen gewicht van de staal-betonligger= 4,3 kN/m1 

3.5.4.3 Momenten: 

De momentensom voor de ligger bedraagt: 
~M = 1,0. 0,125. 0,85 (24,5 + 25,2 + 4,3) • 7,22= 297,4 kNm. 

3.5.4.4 Sterkteberekening, het steunpuntsmoment Mus= 

Het steunpuntmoment wordt plastisch berekend uit: 
Mus= Nas • z; 
Vanwege evenwicht in de doorsnede geldt: 
Nas = N'bi 
De kracht Nas in het staal is afhankelijk van het 
wapeningspercentage ter plaatse van het steunpunt. De kracht N'b 
in het beton is afhankelijk van de maximaal op te nemen 
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---- bijlage l brandwerendheid 

drukkracht in de betondoorsnede. Voor het steunpunt, figuur I-12, 
zijn een aantal steunpuntmomenten Mus uitgerekend, afhankelijk 
van het wapeningspercentage w. Voor de staalspanning in de 
bovenwapening is gerekend dat het staal een zodanige dekking 
heeft ten opzichte van de direkt verhitte zijde, dat de 
staaltemperatuur niet hoger wordt dan 300°C en de reduktiefaktor 
aa derhalve 1, 0 bedraagt. Het gearceerde gebied in figuur I-12 
geeft aan waar de temperatuur in het beton lager is dan 200°c en 
waar de reduktiefaktor ab dus 1,0 is. 

- x en v ziJn hulpvariabelen voor het bepalen van de hoogte van 
de beton-drukzone, afhankelijk van het wapeningspercentage w; 

- z is de inwendige 'hefboomsarm'; 

Figuur I-12: Doorsnede van de ligger ter plaatse van het 
steunpunt. 

Het maximaal moment ter plaatse van het steunpunt: 
De bruto betondoorsnede bedraagt 290 500 = 145000 mm2. 
De netto betondoorsnede bedraagt 180 . 445 = 80100 mm2 • 

w Aa wap. Nas N'b X V e z Mus 
[%] [mm2 J FeB 500 [kN] [kNJ [mm) [mm] [mm] [mm) [kNm) 

0,22 314 4 (/) 10 157 61 374.5 58,8 
0,31 452 4 (/) 12 226 31 45 360 81,4 
0,43 628 2 (/) 20 314 92 69 336 105,5 
0,55 804 4 (/) 16 402 153 96 309 124,5 
0,87 1256 4 (/) 20 628 620 310 170 235 147,5 
1,05 1520 4 (/) 22 760 620 310 170 235 147,5 

Als het wapeningspercentage w van de bruto betondoorsnede ter 
plaatse van het steunpunt wordt opgevoerd blijkt dat bij een 
percentage van 0,87% de maximale drukkracht in het beton 
maatgevend wordt. Vanwege evenwicht in de doorsnede, Nas = N'b, 
kan de kracht in de doorsnede niet meer toenemen waardoor ook het 
steunpuntmoment niet meer toeneemt. Voor de brandwerendheid op 
bezwijken is het dus niet efficient om het wapeningspercentage 
hoger dan 0,87% te maken. Voor de steunpuntswapening is derhalve 
gekozen voor 4 staven (/J 20 mm. Deze wapening wordt indien 
mogelijk, door de kolom gelegd. 
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b i j 1 1 g e 1 brandwerendheid 

De plastische momentenverdeling voor een ligger over meerdere 
steunpunten is in figuur I-13 aangegeven. 

1L9,8 1L9,8 

Figuur I-13: Plastische momentenverdeling.[kNm] 

Het steunpuntmoment Ms bedraagt 147,6 kNm. Het veldmoment van de 
eindligger wordt bij inklemming in de eindkolommen gelijk aan het 
veldmoment in een tussenligger. Het veldmoment bedraagt: 
Mvt = 297,4 - 147,6 = 149,8 kNm. 

3.5.4.5 Sterkteberekening, het veldmoment Muv= 

Voor het berekenen van het veldmoment is aangenomen dat de 
meewerkende breedte van de drukzone van de ligger 1740 mm 
bedraagt (volgens VB 1974/1984: b~ = 2 • 0,1 . 7200 + 300). 
Als hoogte voor de betondrukzone is aangenomen: 
stel: h = 0,9 • (500 - 45) = 409,5 mm; 
drukkracht in het beton: N'b = 223,6 / 0,4095 = 546 kN; 

546 . 103 
betondrukzone x = = 20 mm; 0,5 x = 10 mm. 

0,8. 20. 1740 

De trekkracht Nas wordt geleverd door de staaldoorsnede in het 
beton (de brandwerenheidswapening). 

Figuur I-14: Meewerkende breedte van de staal-betonligger. 

Varianten van de brandwerendheidswapening in de velddoorsnede: 
Tijdens brand doet de omhullende staalplaat niet mee in de 
krachtwerking van de ligger. Er moeten dus additionele 
maatregelen genomen worden, waarbij kan worden gekozen uit: 
A-de staalplaat van de ligger ter plaatse van de aansluiting, 
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---- bijlage 1 brandwerendheid 

onder in de doorsnede, omzetten naar binnen; 
B-wapeningsstaven in de ligger aanbrengen; 
c-een combinatie van beide genoemde mogelijkheden. 

Bij de berekeningen van de verschillende mogelijkheden is er van 
uitgegaan dat: 
- de dekking op het staal 45 mm moet bedragen (ta = 300°C); 
- geleiding van warmte via het staalplaat niet is meegerekend. 

A-Staalplaat omzetten: 

Bij het omzetten van staalplaat ter plaatse van de aansluiting 
tussen de twee liggerhelften zijn de volgende varianten van de 
profilering van de aansluiting mogelijk, volgens figuur I-15. 

Variant 0-1: 
profilering -
:laag en breed 

Variant 0-2: 

:hoog en smal 

Variant 0-3: 

:schuin 

0 ... .., IS .. 
0 

"' 
0 

"'' -t 
-;- .__ _____ __ 

z = 445 mm z = 410 mm 

Figuur I-15: Varianten van omgezette staalplaat. 

In de onderstaande vergelijking is: 
Nas, de maximale kracht in het staal= Mu/ z; 
Aas, de benodigde staaldoorsnede = Nas / ae; 

z = 410 mm 

1, de benodigde lengte van het omgezette staalplaat= Aas/ t; 

Tussenligger: Mvt = 149,8 kNm: 
Variant 0-1: 
Nas = 149,8 • 106 / 445 = 335. 103 N 
Aas= 335. 103 / 320 = 1050 mm 2 

1 = 1050 / 5 = 210 mm. 

Variant 0-2: 
Nas = 149,8 • 106 / 430 = 364,4. 103 N 
Aas= 364,4 • 103 / 320 = 1140 mm 2 

1 = 1140 / 5 = 230 mm 

Variant 0-3: als variant 0-2. 

B-Wapeningsstaven: 

Het veldmoment Mit van de tussenli~ger = 149,8 kNm. 
Naw= 149,8 • 10 / 445 = 337 • 10 N 
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bij lege 1 ------------- brendwerendheid 

Aaw = 137 • 106 / 500 = 673 mm2 
4 q, 16 = 804 mm2 

C-Combinatie van staalplaat en wapeningsstaven: 

Deze combinatie wordt niet uitgewerkt. 

Keuze van de brandwerendheidswapening: 

Voor de brandwerenheidswapening is gekozen voor een 
staaldoorsnede volgens variant 0-2, gebaseerd op de 
staaldoorsnede voor een tussenligger. Er is voor deze variant 
gekozen omdat op deze wij ze de brandwerendheids-wapening reeds 
tijdens de produktie van de elementen wordt meegenomen. Voorts 
betekent dit dat alle liggers niet zijn over-gedimensioneerd. Om 
het steunpuntsmoment te bereiken moeten ter plaatse van het 
steunpunt boven in de staal-betonligger 4 staven q, 20 mm 
aangebracht worden. 

Het grote voordeel van het opnemen van de brandwerendheids
wapening in de doorsnede van de stalen ligger is het feit dat het 
profiel van de liggerdoorsnede uit twee helften wordt 
samengesteld en het profiel tijdens de produktie geen extra 
bewerking behoeft te ondergaan. Alleen de toe te passen 
staaldoorsnede wordt groter. Aangenomen wordt dat de coilbreedte 
van de staalplaat deze extra doorsnede toelaat. De doorsnede van 
de brandwerendheidswapening is in figuur I-16 weergegeven. 

rb 
N'b - ,c 

,60 i 60. 

:G:t 
N 

Nas 

_j_ 

Figuur I-16: Doorsnede van de brandwerendheidswapening. 

Controle van Muv= 

Aas= (120 + 130) • 5 = 1250 mm2 ; 

120. 60. 5 + 2. 65. 30. 5 
es= 45 + ----------------- = 90 mm; 

1250 
Nas = 1250. 320 = 400 kN; 

400. 103 

X = = 14 mm; 
0,8 • 20 • 1740 

z = 500 - 90 - 7 = 403 mm; 
Mu= 400. 0,403 = 161,2 kNm > 149,8 kNm. 
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b i j l e g e 1 brendwerendheid 

3.5.4.6 Sterkteberekening, dwarskracht: 

De optredende dwarskracht 'Y T bedraagt: 
o/T = 1,0. 0,5. 0,85. 54 • 7,200 = 165,2 kN; 
Het beton kan opnemen: 
Ab= 180. 445 = 80100 nun2 ; 1 1 = 0,7 N/nun2 ; ab = 1,0 
Tub = 1,0. 0,7 . 80100 = 56,1 kN. 

Het beton kan, mede vanwege de gereduceerde doorsnede, slechts 
een beperkte dwarskracht opnemen. De omhullende staaldoorsnede 
doet tijdens brand niet mee in de krachtwerking. Ook hier zal 
experimenteel onderzoek uitkomst moeten bieden om inzicht te 
krijgen in het bezwijkmechanisme met betrekking tot dwarskracht 
tijdens brand. 

3.5.4.7 Sterkteberekening, afschuiving (verankeringslengte): 

Het criterium van afschuiving tijdens brand zal ook experimenteel 
moeten worden onderzocht. 

HCEKSTAAL 80. 60a 8 

~ -Ä 

lol ... 

Figuur I-17: Doorsnede van de ligger, gedimensioneerd op 
brandwerendheid. 
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4 BRANDWERENDHEID VAN DE STAAL-BETONKOLOM. 

4.1 UITGANGSPUNTEN: 

Uitgangspunten voor het dimensioneren van de staal-betonkolom op 
brandwerendheid zijn: 
- Het stalen buisprofiel als kolom, gedimensioneerd in bijlage G 

hoofdstuk.1 {figuur I-18); 
- In de gerede fase is het buisprofiel gevuld met beton en vormt 

een staal-betonkolom; 
- De staal-betonkolom moet een brandwerendheid hebben van 60 

minuten; 
- De staal-betonkolom wordt gedimensioneerd voor een gebouw van 4 

bouwlagen met een verdiepingshoogte van 3300 mm. 
- Tijdens brand doet het omhullend buisprofiel niet mee in de 

krachtwerking van de constructie; 
- De staal-betonkolom wordt centrisch belast. 

D 
bu1sçrof1el 300x 300 • 7 mm 

Figuur I-18: Doorsnede van het stalen buisprofiel als kolom. 

4.2 MATERIAALEIGENSCHAPPEN: 

Beton: sterkteklasse B25; f'b = 20 N/mm2 ; 
Buisprofiel: Staalsoort Fe 360; 
Wapeningsstaal: FeB 500. 

4.3 BELASTINGFAKTOREN: 

De globale belastingfaktor î tijdens brand bedraagt 1,0. 

4.4 VOORSCHRIFTEN: 

De staal-betonkolom wordt met betrekking tot de brandwerendheid 
gedimensioneerd op basis van CUR/SG rapport no 6; Brandwerendheid 
van staal-betonkolommen. Deel 2, stalen buisprofielen gevuld met 
beton. 

4.5 

4.5.1 

DIMENSIONERINGSBEREKENING: 

Belastingen: 

De belasting op de kolom, bepaald in bij lage G, hoofdstuk 2, 
bedraagt: 
Nk = 1,0. 1425,8 = 1425,8 kN. 

4.5.2 Oimensionering van de wapening: 

Omdat het omhullend buisprofiel tijdens brand geen 
levert in de krachtwerking van de constructie moet 

bijdrage 
de kolom 
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b i j l a g e l brandwerendheid 

worden voorzien van een additionele staaldoorsnede in de vorm van 
verticale wapeningsstaven in het beton. 

In CUR/SG rapport no 6 zijn tabellen gegeven op basis waarvan de 
wapeningsdoorsnede kan worden bepaald afhankelijk van de 
kniklast, de kniklengte de brandwerendheid en de kolomdoorsnede. 

Voor de staal-betonkolom geldt: 
- Brandwerendheid = 60 minuten; 
- Kniklengte = 3300 mm; 
- Kniklast = 1425,8 kN. 

Figuur I-19, figuur Dl2 van CUR/SG rapport no 6, geeft voor de 
staal-betonkolom een wapeningspercentage w van 2,5 % (lijn 2). 
De kniklast bedraagt dan 1500 kN. Voor de aanwezige kniklast van 
1425,8 kN is een geïnterpoleerde waarde voor het 
wapeningspercentage bepaald. Het wapeningspercentage is 
vastgesteld op: 
(1,0% + 2,5%) / 2 = 1,75%; 

1,75 
Dat betekent een wapening van:---

100 
• 286. 286 = 1431 mm2 . 

Gekozen is voor 8 staven~ 16 mm(= 1608 mm2). 

Via figuur I-20, tabel D2 van CUR/SG rapport no 6, wordt de 
positie van de wapening, de afstand a, in de kolom bepaald. 

De tabellen zijn opgesteld voor betonstaal FeB 400. De toegepaste 
staalsoort voor het betonstaal is FeB 500. 

;taalsoort buosprofi•l Fe 350 
sto al soort botonstoal FoB 400 

"'o 
(1) 9 25 1,0 
(2) 9 25 2,5 
('31 B 25 4,0 
(4) 8 37,5 1,0 

(SI 8 37,5 2.5 
(6: B 37,5 4,0 
(7) 950 1,0 
(8) BSO 2,5 
(9) 850 4,0 

buosproliol pi, 300 • 300 • 7,1 

J,50 .--------------. 

l,00 ··:·( 91-~--

: (81 _,---~-
2,50 · · ·.(&1----..... :,,1----

:cs1---....:._ 
z 2.00 · · --(lJ.-,-. ..,._ --~· 
:E :(4)----

. (21 --......;_--.:.._ 
~ 

2 1,SO 
1 .,,,.;... --;__---... 
î 1,00 

O,S0 

- knoklengto '• (ml 

o. brandwer1ndh11d 60 mtn 

4 

Figuur I-19: Bepaling van het wapeningspercentage. 
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b i j l a g e I brandwerendheid 

bu:sproliel wapeningspercentage (%) 

o1fmetingen afstand 2.5 4 

; ., ( a "1 "2 "1 "2 "1 "2 
!mm1 (mm) doorsnede (mm) (mm) (mm) (mm) !mm) (mmJ 

180xl80x 6,3 30 ' - 8 8 12 10 16 12 
200 X 200x 6.3 30 

_, 
8 8 12 12 16 16 

220 X 220 X 6,3 30 [ê}' 10 8 16 12 20 16 
250 X 250 X 6,3 31 10 10 16 16 20 20 . 

260 X 260 X 6,3 33 10 10 16 16 20 20 
300 X 300 X 7,1 38 12 12 20 16 25 25 
350 X 350 X 8,0 44 16 12 25 20 32 25 •• •• 400 X 400 X 10,0 50 16 16 25 2S 32 32 

Figuur I-20: Bepaling van de wapeningsdoorsnede. 

4.5.3 Ontwerp en uitvoering: 

4.5.3.1 Ontsnappingsgaten: 

Om tijdens brand drukopbouw in de kolom, ten gevolge van 
verhitting van water in het beton, te voorkomen moet het stalen 
buisprofiel worden voorzien van 2 ontsnappingsgaten met een 
diameter van~ 10 á ~ 15 mm. Deze gaten moeten in de wand van het 
buisprof iel aan beide einden van de kolom worden aangebracht 
(figuur I-21). 

Om te voorkomen dat tijdens het betonstorten water uit het beton 
door de gaten lekt, kunnen de gaten met een prop van siliconen 
o.d. worden gedicht. 

~t 
--1 
-e 1 
1: 
ol 
;1 
C 
(Il .... 
0 
Cl 

N 

Figuur I-21: Ontsnappingsgaten in het stalen buisprofiel. 

4.5.4 Beugel wapening: 

Over de gehele kolomhoogte moeten de vertikale wapeningsstaven 
worden voorzien van beugels. De hart op hart afstand van de 
beugels bedraagt maximaal 20. ~ 16 = 320 mm. De doorsnede van de 
beugels is~ 6 mm. 
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1 VOORSCHRIFTEN. 

Met betrekking tot kantoorgebouwen en 
alleen voorschriften op het gebied van 
opzichte van de stedebouwkundige situatie, 
{W.G. H. ) • 

geluidwering bestaan 
kantoorgebouwen ten 
de Wet Geluidhinder 

Voor geluidsisolatie en dan met name luchtgeluidisolatie binnen 
kantoorgebouwen zijn geen voorschriften voorhanden. Wel zijn er 
door Rijksgebouwendienst aanbevelingen opgesteld inzake de 
vereiste geluidwering in kantoorgebouwen. Voor het 
constructiesysteem betekent dit dat waar constructie-elementen 
getoetst worden op hun akoestische eigenschappen, de 
aanbevelingen van Rijksgebouwendienst worden aangehouden. 

1.1 AANBEVELINGEN RIJKSGEBOUWENDIENST: 

De aanbevelingen zoals die door Rijksgebouwendienst zijn 
opgesteld hebben betrekking op de vereiste waarden voor de 
isolatie-index I1u van de scheidingskonstruktie tussen 
kantoorvertrekken onderling en tussen kantoorvertrekken en 
gangen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op eisen inzake de 
spraakverstaanbaarheid in kantoorvertrekken, waarbij onderscheid 
is gemaakt tussen: 
- normale eisen, gesprekken in aangrenzende vertrekken mogen wel 

gehoord maar niet verstaan worden; 
- verhoogde eisen, gesprekken in aangrenzende vertrekken mogen 

niet gehoord worden in verband met privacy-eisen. 

De aanbevelingen van Rijksgebouwendienst z1Jn schematisch 
weergegeven in tabel J-1. In deze tabel zijn voorkeurs- en 
minimum-eisen gegeven, uitgedrukt in decibels {dB), voor de 
isolatie-index van de scheidingsconstructie tussen de 
verschillende kantoorvertrekken. De eisen zijn gebaseerd op een 
nagalmtijd van o,s sec. in de vertrekken. Voorts worden aan de 
scheidingsconstructie afwijkende eisen gesteld indien de 
gerealiseerde toestand of de laboratorium-situatie beschouwd 
worden. 

lucl'ltgeluidleollllie lallorat--..11e- VMde-
., ldBJ r.-o.e • '--!dB) 

..,,,etding - fflll'llfflUffl -•ur nlirumum 

- getijkaoott,g• 
,_,,,ele kantoo,,,ertrekken 
Ol)INHYtalc < 30 m' -10 -15 -e -1-4 
-rvtalc >30m' -8 -13 -10 -15 

tuuen rutm1en met hoge 
geluidl)rOduktoe (type~ 
~aumeral en atille,. 
ftftr9kken (Hnpersoonll<emersi 

-- <30m' -5 -10 -3 -8 
-rvlek > 30 m' -3 -8 _. -10 

t-n kanloorvertrekken 
wurt>,j grote" pm,acy 
c,ewen1ti1 
-rvlak < 30 m2 0 -5 +3 -3 
-rvtalc>30m' +2 -3 +1 _. 

Tabel J-1: Vereiste geluidisolatie-index in kantoorgebouwen 
volgens de aanbevelingen van Rijksgebouwendienst. 
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2 LUCHTGELUIDISOLATIE: 

De eisen ten aanzien van de isolatie-index I1u hebben 
betrekking op de luchtgeluidisolatie van de scheidings
constructie. De luchtgeluidisolatie van een scheidings
constructie wordt uitgedrukt in dB' s en is een maat voor het 
akoestisch isolerend vermogen van de constructie. Experimenteel 
wordt de luchtgeluidisolatie bepaald op basis van het verschil 
van geluiddruknivo tussen twee aan elkaar grenzende vertrekken, 
de zend- en ontvangstruimte. Voor het meten van de geluid
drukken, in decibels, en het weergeven van de luchtgeluidisolatie 
is het geluidspectrum met het frequentiegebied tussen 45h'% en 
11320 Hz. onderverdeeld in 8 octaafbanden, elk met een genormali
seerde middenfrequentie. De verdeling van de octaafbanden en 
middenfrequenties zijn in figuur J-2 weergegeven. De luchtgeluid
isolatie van een constructie wordt altijd berekend voor de 
verschillende middenfrequenties. 

~00 ~ 12 .,, -~ 7'0•12•~00,2 
octaafband [Hz] :iddenfrequentie [H:] 

1 
1 45 - 90 63 

octaalban.d 
90 - 180 125 

180 - 355 250 

355 - 710 500 

63 125 ~0 ~00 1000 2000 •OO0 8000 ' 16000 
710 - 1415 1000 

-Hz 
1415 - 2830 2000 

2830 - 5660 4000 

5660 -11320 8000 

Figuur J-2: Verdeling van de internationaal genormaliseerde 
middenfrequenties en oktaafbanden. 

Bij de aanbevelingen van Rijksgebouwendienst zijn de normwaarden 
voor luchtgeluidisolatie voor de woningbouw, genoemd in NEN 1070, 
aangehouden. De isolatie-index wordt verkregen door, bij de 
middenfrequenties, van de (gemeten) genormeerde 
luchtgeluidisolatie Dnt de normwaarde uit NEN 1070, tabel J-3, af 
te trekken. In formulevorm betekent dit: 

I1u= Dnt - normwaarde NEN 1070, 

uitgedrukt in dB en berekend per middenfrequentie waarbij, 

Dnt=Lz - L0 + (l0log T/0,5). 

frequentie [Hz.] 125 250 500 1000 2000 

normwaarde [dB. J 34 43 50 53 54 

Tabel J-3: Normwaarden voor de luchtgeluidisolatie volgens 
NEN 1070. 
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De gemeten genormeerde luchtgeluidisolatie Dnt wordt dus 
verkregen door het verschil van geluidsdruk in de zendruimte (Lz) 
en in de ontvangstruimte (L0 ), afhankelijk van de nagalmtijd T. 
Hoe groter dit verschil, hoe beter de geluidsisolatie. Immers een 
hoge waarde van Dnt betekent een hoge waarde voor I1u• De 
normwaarden zijn constant, waardoor de isolatie-index zowel 
positief als negatief kan uitvallen. Voor de isolatie-index geldt 
dat hoe hoger het getal is, des te beter de luchtgeluidisolatie 
is. 

De vereiste isolatie-index geno~md in de aanbevelingen van 
Rijksgebouwendienst, tabel J-1, is de laagste waarde van de 
isolatie-indices behorend bij de middenfrequenties. 

2.1 STAALPLAAT-BETONVLOER. 

Bij het constructiesysteem vormt de staalplaat-betonvloer de 
horizontale scheiding tussen de kantoorvertrekken. Deze moet 
daarom getoetst worden op akoestische eigenschappen met 
betrekking tot de luchtgeluidisolatie. De doorsnede van de 
staalplaat-betonvloer, loodrecht op de overspanning, is in figuur 
J-4 weergegeven. 

0 

"' "' 

600 

Figuur J-4: Doorsnede van de staalplaat-betonvloer loodrecht op 
de overspanning. 

2.2 BEREKENINGSMETHODEN: 

Om tijdens de ontwerpfase de luchtgeluidisolatie van een 
scheidingsconstructie te berekenen bestaan meer of minder 
uitgebreide berekeningsmethoden. Met behulp van de zgn. 
massawetten kan een ruwe schatting van de luchtgeluidisolatie 
gemaakt worden. Om echter een betrouwbaarder beeld van de 
luchtgeluidisolatie van een scheidingsconstructie te krijgen 
worden nauwkeuriger berekeningen met behulp van de computer 
uitgevoerd. 

2.2.1 Massawetten: 

Een globale indruk van de luchtgeluidisolatie van de 
vloerconstructie kan worden verkregen met behulp van de 
massawetten voor enkelvoudige, homogene constructies. Deze 
'wetten' leggen een verband tussen de vloereigenschap, massa, 
geluidseigenschappen, frequentie en geluidsterkte. 
Bij het formuleren van de massawetten is aangenomen dat: 
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- het oppervlak van de vloerconstructie oneindig groot is; 
- de dikte van de scheidingsconstructie overal constant is; 

In de massawetten is rekening gehouden met de effekten van 
plaatresonantie en coïncidentie. Coïncidentie (= samenvallen) 
treedt op als de constructie wordt belast met vlakke lopende 
geluidsgolven, waardoor gedwongen en vrije geluidsgolven in de 
constructie ontstaan. Wanneer deze gedwongen en vrije 
geluidsgolven samenlopen met de voortplantingssnelheid in het 
materiaal ontstaat een sterke plaattrilling waardoor de 
luchtgeluidisolatie afneemt. Naast massa van de constructie is in 
verband met coïncidentie ook de buigstijfheid van invloed op de 
luchtgeluidisolatie. Afhankelijk van de hoek van inval van het 
geluid is een coïncidentie-frequentie te berekenen. De minimale 
waarde van deze frequentie, de grensfrequentie fg treedt op bij 
een hoek van inval van 90° (scherende inval, langs het 
oppervlak). Onder de grensfrequentie treedt geen coïncidentie op. 
De massawetten luiden: 

Ra= 20 log m + 20 log f/250, voor f<f1i 

Rp= 20 log m.fg + 10 log~ - 44 + 20 log m/70, voor f 1<f<fgi 

R = Rp + 25 log f/fg, voor f>fg· 

In deze formules is: 
R de luchtgeluidisolatie [dB]; 
fg~ 64000 / d. CLi 
f1= 2 -.fri. fg. 

met: 
d = dikte van de constructie [m]; 
m = massa van de constructie [kg/m2 J; 
cL= voortplantingssnelheid van geluid in beton, veroorzaakt door 

luchtgeluid; 

Voor de vloer geldt: 
m=306 kg/m 2 , ~=0,007, CL=3700 m/sec. 

Met behulp van deze gegevens wordt voor de vloerconstructie de 
luchtgeluidisolatie berekend. 

fg= 64000 / (0.127 • 3700) = 136 Hz. 

(voor de dikte dis hier een fictieve maat van 
306 kg/m 2 / 2400 kg/m3 = 0.127 m aangehouden.) 

f 1= 2 ✓ ó.007 • 136 Hz= 22.8 Hz, een erg lage waarde (de 
gehoordrempel bedraagt ongeveer 16 Hz). 

Ra= 20 log 306 + 20 log 22.8/250 = 28.9 dB; 

Rp= 20 log 306 • 136 + 10 log 0.007 - 44 + 20 log 306/70 = 39.7 dB 

Omdat het frequentiegebied van Ra dermate laag ligt is dit niet 
in de verdere beschouwing meegenomen. 
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De luchtgeluidisolatie voor de middenfrequenties groter dan fg, 
136 Hz. zijn berekend in tabel J-5. 

frequentie f [Hz. J 250 500 1000 2000 4000 8000 

R = Rp + 25 log f/fg 46 54 61 69 76 84 

Tabel J-5: Luchtgeluidisolatie voor de middenfrequenties> fg. 

In figuur J-8 is op logaritmische schaal de luchtgeluidisolatie 
volgens de massawetten weergegeven voor de middenfrequenties. 

2.2.2 Computerberekening: 

Bij de vakgroep Fysische Aspekten van de Gebouwde Omgeving, FAGO, 
van de fakulteit Bouwkunde van de T.U. Eindhoven is een 
computerprogramma ontwikkeld aan de hand waarvan een nauwkeuriger 
beeld van de isolatie-index van de vloerconstructie wordt 
verkregen als berekend volgens de massawet. In dit computer
programma kunnen geometrische aspekten van de scheidings
constructie ingevoerd worden. Voor de staalplaat-betonvloer 
betekent dit dat er rekening wordt gehouden met de invloed van de 
ribben onder de vloer. De ribben hebben uiteraard invloed op de 
stijfheid van de vloer. Maar ook de afstand tussen de ribben 
onderling is van belang, want hier heeft de vloer maar een 
beperkte dikte. 

Om te zien wat de invloed van de ribben op de staalplaat
betonvloer is, z1Jn de luchtgeluidisolatie en de isolatie-index 
op twee manieren berekend, te weten: 
- de vloerconstructie beschouwd als een betonplaat met een dikte 

van 70 mm; 
- de betonplaat verstevigd met ribben met een afmeting van 150. 

250 mm en een hart op hart afstand van 600 mm. 

Bij de laatste methode wordt het geluidspectrum opgesplitst in 
geluidsgolven met een golflengte kleiner en groter dan de afstand 
tussen de ribben. Voor de korte golflengte geldt dat deze als 
belasting voor de plaatdikte van 70 mm wordt genomen. Deze plaat 
is dan ter plaatse van de ribben ingeklemd. 

De berekende waarden voor de luchtgeluidisolatie R1u zijn: 
- voor een betonplaat van 70 mm.: 

f [Hz.] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

R1u [dB] 33 35 32 34 44 53 61 68 

Tabel J-6. 

De isolatie-index bedraagt: I1u1= - 12 dB. 
- voor de betonplaat met ribben van 150. 250 mm, 600 mm h.o.h: 

J - 6 



bijlage J g e l u i d i s o l a t i e 

f [Hz.] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

R1u [dB] 37 35 37 45 48 56 64 71 

Tabel J-7. 

De isolatie-index bedraagt: I1u2= -4 dB. 

Schematisch weergegeven ziet het resultaat eruit zoals in figuur 
J-8 is weergegeven. 
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Figuur J-8: Luchtgeluidisolatie van de vloerconstructie. 

ribben 

J - 7 



---- bijlage J g e l u i d i s o l a t i e 

CONCLUSIE: 

Uit de computerberekening kan geconcludeerd worden dat de 
luchtgeluidisolatie R van de betonplaat met ribben over het 
algemeen 4 à 5 dB hoger ligt dan van de betonplaat met een dikte 
van 70 mm. Naast de toename van de massa is ook de toename van de 
buigstijfheid ten gevolgen van de ribben van invloed op de 
luchtgeluidisolatie. In het frequentiegebied van 125-250 Hz 
treedt echter een aanzienlijke verbetering op. Voorts blijkt uit 
figuur J-8 dat de berekening van de geluidisolatie met behulp van 
de massawet een te optimistisch beeld geeft. Voor het frequentie
gebied boven 250 Hz ligt de met behulp van de massawet berekende 
geluidisolatie ongeveer 10 dB boven de met het computerprogramma 
berekende waarden. In het frequentiegebied beneden de 
grensfrequentie bedraagt het verschil nog maar 5 dB. 

De isolatie-index I1u2 van de staalplaat-betonvloer met ribben 
van 150 . 250 mm bedraagt -4 dB en voldoet daarmee nagenoeg aan 
de zwaarste minimum eis die in de aanbevelingen van 
Rijksgebouwendienst gesteld wordt. Het aanbrengen van een 
systeemplafond onder de vloer kan hier nog een geringe 
verbetering geven. Aan het plafond moeten dan wel strenge eisen 
gesteld worden met betrekking tot het voorkomen van geluidslekken 
bijvoorbeeld bij inbouwarmaturen en ophangprofielen. 

Voor de staalplaat-betonvloer geldt dat de isolatie-index is 
berekend voor een oneindig oppervlak. In de praktijk zijn er 
echter grenzen aan de afmetingen van de vloer. Dit zal zijn 
invloed hebben op de gerealiseerde isolatie-index, deze zal 
kleiner worden als gevolg van kieren en randaansluitingen. 
Positief voor de staalplaat-betonvloer in dit verband is dat de 
constructie een monoliet karakter heeft. Geluidslekken ten 
gevolge van kieren in de aansluitingen van vloerplaten aan de 
draagconstructie komen niet voor. Om geluidslekken in de 
staalplaat-betonvloer zoveel mogelijk te voorkomen moet er extra 
aandacht worden besteed aan de afdichting van horizontale 
doorvoeren door de vloer en aan de detaillering van de 
aansluiting van de gevel aan de staalplaat-betonvloer. 
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